คํานํา
แผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ พ.ศ. 2560-2564
ฉบับปรับปรุง 2561 สําหรับเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2563-2564 รองรับ
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
และเทคโนโลยี ตลอดจนภาวะความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญในการกดดันให้จําเป็นต้องมีการปฏิรูป
ระบบราชการภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีการนําแนวคิดใหม่ ๆ ทางการบริหารเข้ามาปรับใช้กับระบบ
ราชการไทย เช่น การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษา การกํากับและตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจําเป็นอย่างยิ่ง
ต้องเร่งสํารวจบทบาท รวมทั้งเตรียมวางแผนการดําเนินงานในระยะยาว ที่จะตอบสนอง การเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
การทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและร่วมพัฒนาประเทศชาติ ในยุคที่ต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน
แผนยุทธศาสตร์การพั ฒ นามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564
ฉบับปรับปรุง 2561 เป็นแผนชี้นําทิศทางและเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีหลักการอยู่บนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2574
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล และกรอบแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2574
ขอขอบคุณคณะทํางานฯ และผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในการดําเนินงานที่ผ่านมา
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564
ฉบับปรับปรุง 2561 ฉบับนี้ จะเป็นกรอบในการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่ร่วมกันกําหนด
เพื่ อ ให้ ก ารดํ าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย บรรลุ ต ามพั น ธกิ จ มี ส่ วนร่ วมในการพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาและพั ฒ นา
ประเทศชาติเป็นลําดับต่อไป
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้จัดทํากรอบแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2574 ขึ้น และได้นํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 3 ระยะ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2569 และระยะที่ 3
พ.ศ. 2570-2574 โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561
มีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็ นกรอบทิ ศทางการดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2563-2564 ให้ความสําคัญต่อ
การพั ฒนาที่ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) โดยเน้ นในยุ ท ธศาสตร์ ด้ านที่ 2 ถึ งด้ านที่ 6 คื อ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสัง คม ด้า นการสร้า งการเติบ โตบนคุณ ภาพชีวิต ที่เป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม
และด้ านการปรับสมดุลและพั ฒ นาระบบการบริหารจั ดการภาครัฐ ซึ่ งยุทธศาสตร์ชาติ ดังกล่าว ได้ร ะบุไว้ใน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 - 8 นอกจากนี้
ในการจัดทําแผนระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยยังได้คํานึงถึงความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ (พ.ศ. 2551-2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย
ในขั้นตอนของการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561 สําหรับเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2563-2564 ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยได้มี การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาฉบั บเดิม พร้อมทั้ ง
ได้ทําการวิเคราะห์จุดแข็งที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยที่ควรพัฒนาต่อยอด วิเคราะห์จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข วิเคราะห์
สถานภาพของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศอาเซียน และประชาคมโลกและ
หาจุดสมดุล วิเคราะห์สถานการณ์ แวดล้อม (Environmental scanning) และเงื่อนไขต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
แต่ละมิติที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์
โดยกลไกการทํางานของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ผ่านการประชุมระดมสมองของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง ตลอดจนมีการระดม
พลังสมองของบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเป็นกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
ผลจากการดําเนินการตามทิศทางและขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ทําให้ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ. 2560-2564 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2561 สํ า หรั บ เป็ น กรอบ
ทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2563-2564 ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้

ข
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายหลัก
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และพัฒนากําลังคนทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
มีทักษะชีวิตและการทํางาน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง พั ฒ นางานวิ จั ย นวั ต กรรม และบริ ก ารทางวิ ช าการ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศ ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการด้ ว ยหลั ก ธรรมภิ บ าล
ตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ. 2560-2564
ฉบับปรับปรุง 2561 สําหรับเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2563-2564 ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 3 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และกําลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ผลิตกําลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้า งความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รหลั ก ในการผลิ ต กํ าลั งคนเพื่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

ค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พั ฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้ มแข็ง ให้ มหาวิทยาลั ย
ชุมชน สังคม และประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม ผลักดันให้นําเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความ
มั่นคงให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก
(Key Partner)
กลยุทธ์ที่ 2.4 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปฎิรูประบบและกลไกการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
พร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ ละประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ และแต่ ละกลยุ ท ธ์ ได้ มี การกํ าหนดเป้ าประสงค์ ตั วชี้ วั ดความสํ าเร็ จ
ค่าเป้าหมาย และโครงการที่สําคัญๆ รวมทั้งงบประมาณที่ต้องการโดยมีกรอบงบประมาณที่จะใช้ในการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561
เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2563-2564 เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 195,290,200 บาท
(หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) บริหารงานให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและบริบทของ
มหาวิทยาลัยเพื่อความสําเร็จในการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติสืบไป

บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผลความจําเป็น
ตามพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 กําหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีภารกิจในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาส
ในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ดํ า เนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ แ ละภารกิ จ หลั ก ของ
สถาบันอุดมศึกษา การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การดําเนินการ การกํากับ
ติดตามและประเมินผลส่งผลให้เกิดการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ การขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้ผู้สําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้วยการบริการวิชาการ ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในการปฏิรูปอุดมศึกษา กําหนดให้มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการปรับ
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Re profiling โดยปรับเปลี่ยนบทบาทของตนตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่
สะท้อนอัตลักษณ์ ภายใต้พันธกิจหลักของอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษาทุกระดับ สังคม ท้องถิ่น
และเครือข่ายพันธมิตรในทุกระดับ ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคนทุกช่วงชีวิตเพื่อ
ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณ ภาพและสมรรถนะสูงและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม ปรับระบบการบริหาร
จัดการภายในมหาวิทยาลัยให้มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการจัดทํา University Re profile และนําไปสู่การจัดทํากรอบแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2574
1.2 กรอบแนวทางในการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ในการจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ. 2560-2564
ฉบับปรับปรุง 2561 สําหรับเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2563-2564 มหาวิทยาลัย
ได้นําเครื่องมือการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ขององค์ กรโดย
การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT Analysis
ให้ความสําคัญต่อการกําหนดคุณค่าของมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมองค์กรที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกันนําพา
องค์กรนี้ไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของปณิธานและวิสัยทัศน์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้
อย่างเป็นรูปธรรมและถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีตามลําดับ
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ข้อมูล เอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภู มิ พ.ศ. 2560-2564 ฉบั บ ปรับ ปรุง 2561 สํ าหรับ เป็ น กรอบทิ ศ ทางการดําเนิน งานของมหาวิท ยาลัย
ในปี พ.ศ. 2563-2564 ประกอบด้วย บริบทสภาพแวดล้อม นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.2.1 บริบทสภาพแวดล้อม
1.2.2 ยุทธศาสตร์ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2561
- นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
- กรอบแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2574
(ตามแนวทาง University Re profile)
1.2.3 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560-2564 ระหว่างปี 2560-2561
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อให้ มี แผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ พ.ศ. 2560-2564
ฉบับปรับปรุง 2561 สําหรับเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2563-2564 ที่สอดคล้อง
กับกรอบแผนการพัฒ นามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2574 สอดคล้องกับทิ ศทาง
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาการศึกษา
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การบริหาร
จัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2) เพื่อใช้เป็นกรอบในการถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561 สําหรับเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2563-2564
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อเป็ นเครื่องมือของผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในการบูรณาการงานภายใน
มหาวิทยาลัยรวมทั้งส่วนราชการอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ
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1.4 ขั้นตอนการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
หลักการ/แนวคิด/ประวัติความเป็นมา
- Dr. William Edwards Deming ได้พัฒนาวงจร PDCA ขึ้นมาจากแนวคิดของ Dr. W.A. Shewhart ในระยะแรก
รู้จักวงจร PDCA ในนาม Shewhart Cycle จากนั้น Dr. William Edwards Deming ได้นําพัฒนาปรับใช้ในการควบคุม
คุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จึงมีชื่อเรียกว่า Deming Cycle (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2552)
- Dr. William Edwards Deming มีความเชื่อว่าคุณภาพสามารถปรับปรุงได้ จึงเป็นแนวคิดของการพัฒนา
คุณ ภาพงานขั้นพื้นฐาน เป็นการกําหนดขั้นตอนการทํางานเพื่อสร้างระบบการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพดี การให้
การบริการที่ดี หรือทําให้กระบวนการทํางานเป็นไปอย่างมีระบบโดยใช้ได้กับทุกๆสาขาวิชาชีพ แม้กระทั่งการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของมนุษย์
PDCA หรือ Deming Cycle คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย
P (Plan) คือ ขั้นตอนการวางแผน เพื่อเลือกปัญหา ตั้งเป้าหมาย การแก้ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหา
D (DO) คือ ขั้นตอนการดําเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่วางไว้
C (Check) คือ ขั้นตอนการตรวจสอบ และเปรียบเทียบผล
A (Action) คือ การปรับปรุงการดําเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดทํามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นฐาน
ของการยกระดั บ คุ ณ ภาพทุ ก ครั้ ง ที่ ก ารดํ า เนิ น งานตามวงจร PDCA หมุ น ครบรอบ ก็ จ ะเป็ น แรงส่ ง สํ า หรั บ
การดําเนินงานในรอบต่อไปและก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ภาพแสดงวงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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ข้อดี ของ PDCA
- การนําวงจร PDCA ไปใช้ทําให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน ป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการทํางาน
ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินความพอดี ลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ
- การทํางานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ทําให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วก่อนจะลุกลาม
- การตรวจสอบที่นําไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ํา หรือลดความรุนแรงของ
ปัญหา ถือเป็นการนําความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์
- การใช้ PDCA เพื่ อ การแก้ ปั ญ หา ด้ ว ยการตรวจสอบว่ า มี อ ะไรบ้ า งที่ เป็ น ปั ญ หา เมื่ อ หาปั ญ หาได้
ก็นํามาวางแผนเพื่อดําเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป
การนําวงจร PDCA ไปใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล
- Plan : ผู้บริหารกําหนดแผนงานร่วมกับพนักงานทุกระดับ
- Do : พนักงานนําไปปฏิบัติตามแผนงานโดยได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน
- Check : ตรวจสอบเพื่อค้นหาปัญหาข้างเคียงและวิธีแก้ไขที่เหมาะสมทีส่ ดุ
- Act : กําหนดวิธีแก้ไขเป็นมาตรฐานเพื่อให้พนักงานนําไปปฏิบัติได้สะดวก

ตารางแนวทางการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561 สู่การปฏิบัติ
ลําดับที่ วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
1

P (Plan) การวางแผน

แนวทางการดําเนินงาน

กรอบการดําเนินงาน
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1. การประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ก.ย. 2561-ก.พ. 2562
พ.ศ. 2560-2564 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
1.1 ชี้ แ จงกระบวนการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภู มิ พ.ศ. 2560-2564 และอภิ ป รายผลการดํ าเนิ น งานตามแผนยุ ทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ในช่วงระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน
(ปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561) โดยรองอธิการบดี ผู้กํากับประเด็นยุทธศาสตร์
1.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภู มิ พ.ศ. 2560-2564 ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผู้ อํ านวยการ
กองนโยบายและแผน
2. เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564
ฉบับปรับปรุง 2561 สําหรับเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2563-2564
ต่ อที่ ประชุ มผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ และ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย
3. เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560 - 2564
ฉบับปรับปรุง 2561 สําหรับเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2563 - 2564
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ลําดับที่ วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
2

D (DO) การนําไปปฏิบัติ

3

C (Check) การตรวจสอบหรือ

แนวทางการดําเนินงาน

กรอบการดําเนินงาน

1. ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
- แจ้งหน่วยงานจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2561
ติดตาม และประเมินผล

ธ.ค. 2561-มี.ค. 2562

นําผลการประเมินมาใช้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2569

ปีงบประมาณ
2562-2563

การติดตามควบคุม
4

A (Action) การประเมินผลที่เกิดขึ้น
และการปรับปรุงแก้ไข

ประจําปีงบประมาณ
2563-2564

6

7

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ใช้เป็นแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลง และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2) ให้ผู้บริหารใช้เป็นแผนแม่บทในการวางนโยบายมาตรการในการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
ทิศทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
3) ใช้เป็ น เครื่องมื อสื่อ สารทํ าความเข้ าใจถึงทิ ศ ทางและเป้ าหมายของมหาวิท ยาลัย ในอนาคต เพื่ อให้
บุคลากร หน่วยงานเร่งพัฒนา/ปรับปรุงร่วมมือร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
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บทที่ 2
การประเมินสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ การอุดมศึกษา
และการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.1 บริบทสภาพแวดล้อม
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยต่อการพัฒนากําลังคนของประเทศ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม สรุปสาระสําคัญดังนี้
1) ความขัดแย้งของคนภายในประเทศ จากพัฒนาการทางการเมืองของประเทศส่งผลให้เกิดแนวคิด
และมุมมองที่แตกต่างกันของกลุ่มคนในสังคม เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงทางความคิด ทําให้ขาดความสามัคคี
ปรองดอง ส่งผลเสียหายรุนแรงต่อเอกภาพของประเทศ
2) โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสู งวัยในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมี แนวโน้ม
ขยายตัวสูงขึ้น แต่ประชากรวัยแรงงานในทุกระดับลดลง โดยคาดว่าในปี 2583 จะมีประชากรวัยแรงงาน 1.7 คน
ต่อผู้สูงวัย 1 คน
3) คุณภาพของกําลังคนวัยแรงงานไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงขาดทักษะพื้นฐานที่จําเป็น
ในการปฏิ บั ติ งาน ทั ก ษะภาษาอั งกฤษ การคิ ด คํ านวณ การบริห ารจั ด การเวลา และทั ก ษะในการสื่ อ สารและ
การแก้ไขปัญหา
4) การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางเนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ชุมชน
มีขีดความสามารถทางการค้าและการลงทุนอยู่ในระดับต่ํา
5) โครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบโลจิสติกส์
อีกทั้งขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และระบบโลจิสติกส์
6) ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมของคนในสังคม อาทิ ให้ความสําคัญกับวัตถุนิยมสูง ขาดระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ การสื่อสารทางสื่อสังคมที่ขาดความรับผิดชอบ ทําให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศ และ
อาชญากรรม การพนัน เป็นต้น
7) ความไม่ ส งบในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ เกิ ด ความไม่ ไว้ว างใจระหว่ างภาครัฐ กั บ ภาคประชาชน
และระหว่างภาคประชาชนด้วยกันเอง สาเหตุจากความแตกต่างของชาติพันธ์ ประวัติศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา
เกิดปัญหาบทบาทของภาคประชาคมที่เกิดความขัดแย้ง โดยดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม
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2.1.2 การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลกต่อทิศทางการพัฒนากําลังคน
ของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สรุปสาระสําคัญดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้ทั่วโลกต้องพยามแก้ไขและกําหนดมาตรการ
ป้องกัน อาทิ การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง การใช้พลังงานหมุนเวียนการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม น้ํา ขยะ พลังงาน ระบบการขนส่ง เพื่อลดผลกระทบจากความรุนแรงของ การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก
2) การเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับโลก การเมืองที่มีหลายขั้วอํานาจ ขั้วอํานาจใหม่ทาง
เศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจใหม่
3) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ค.ศ. 2000 – 2015 และการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วง 15 ปีข้างหน้า
ค.ศ. 2015 – 2030 ของสหประชาชาติ มีเป้ าหมายพั ฒ นาภาคการศึ กษา คื อ การสร้างหลั กประกัน ว่าทุ ก คน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4) การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศ และเกิดความต้องการในสินค้าและบริหารที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ
5) การแข่งขันในภาคการท่องเที่ยวระดับโลก เนื่องจากเป็นที่มาของรายได้ที่สําคัญของประเทศ ส่งผลให้
มีแต่ละประเทศมีกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตน
6) การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่นําไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัล ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและ
องค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจํากัด และมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกรรมในทุกภาคส่วน
7) การเปิ ด เสรี ภ ายใต้ ข้ อ ตกลงของเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ส่ งผลให้ ภ าคการผลิ ต สามารถขยายตลาด
มีการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานที่สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรี และ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคใกล้เคียง ทั้งในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก รวมทั้งมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจโลก
มากขึ้น
2.1.3 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตของการอุดมศึกษาโลก
จากการจัดสัมมนาด้านการอุดมศึกษาระดับโลกในปี ค.ศ. 2009 ชื่อว่า “UNESCO 2009 World Conference
on Higher Education: The New Dynamics of Higher Education and Research For Societal Change and Development”
ณ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในระหว่างวันที่ 5 - 8 July 2009 มีการกล่าวถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านการอุดมศึกษาของโลกดังนี้
1) การอุดมศึกษาและความท้าทายในยุคโลกาภิวัตน์ (Higher Education and Global Challenges)
คือ ต้องช่วยขจัดความยากจนเพื่อการพัฒนาไปสู่การศึกษาทั่วทุกคน (Education for All) อย่างยั่งยืนการปรับเปลี่ยน
วิธีการเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความเท่าเทียมกันทางเพศของการได้รับการศึกษา
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2) พั นธะและความรับ ผิ ด ชอบต่อสังคมของการอุดมศึกษา การศึกษาต้องนําพาสังคมให้ พ้นจาก
ความยากจนเพื่อไปสู่สังคมแห่งความสงบสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องหาทางช่วยเหลือให้ประเทศก้าวพ้นปัญหา
สิ่งแวดล้อม และสภาพเศรษฐกิจไปให้ได้ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้ไปเป็นผู้นําในอนาคตที่มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อ
สังคมนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังต้องทําหน้าที่เฝ้าระวังรวมทั้งเป็น Think tanks ในการเตือนสติสังคมรู้เท่าทันและ
ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติต่าง ๆ ขึ้นอีกรวมไปถึงสถาบันอุดมศึกษายังต้องคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ท้าทาย
กระแสโลกาภิวัตน์เพื่อสร้างทักษะให้แก่นักศึกษา
3) ความเป็นสากลภูมิภาคภิวัตน์และโลกาภิวัตน์ เป็นปัจจัยสําคัญที่สะท้อนถึงรูปแบบของการอุดมศึกษา
และยุ ท ธศาสตร์ก ารวิ จั ย มี ก ารขยายตั วของความเป็ น สากลและความร่วมมื อ เป็ น หุ้ น ส่ วนกั น ในรูป แบบใหม่ ๆ
มีการส่งผ่านความรู้ข้ามพรมแดนและทรัพยากรด้านการศึกษามีการประกันคุณภาพและการได้รับการยอมรับหรือการจัด
อันดับของมหาวิทยาลัยการจัดสรรเงินทุนแก่สถาบันอุดมศึกษาและทุนให้กับนักศึกษา
4) ความเท่าเทียมทั่วถึงและคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยการให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมกัน
ทําให้นักศึกษาจบการศึกษาได้เท่าเทียมกันด้วยการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพภายใต้กลไกการประกัน
คุณภาพที่เหมาะสม
5) การเรียนการวิจัยและนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงกลมกลืนกันตอบสนองได้ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนและตอบสนองต่อความต้องการความรู้ของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์
สําหรับแนวโน้มในอนาคตของการอุดมศึกษาโลก สรุปได้ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการลงทะเบียนเรียน/การสมัครเข้าเรียน มีการขยายตัวของผู้เรียน
ทั่วโลกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา เช่น จีนและอินเดีย
2) กระบวนการรับเข้าศึกษาจนจบการศึกษา วิธีการเข้าเรียนในชั้นอุดมศึกษาการรับสมัครนักศึกษา
ในจํานวนมากการเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามากขึ้นและความไม่เท่าเทียมกันของการเข้าถึงอุดมศึกษาและ
สิ่งสนับสนุนที่จัดให้กับนักศึกษาให้สามารถเรียนจนจบการศึกษาได้มากขึ้น
3) ความหลากหลายในการอุดมศึกษา (Diversification) การรับสมัครนักศึกษาในปริมาณมาก ทําให้
ต้องมีการจัดระบบทางวิชาการที่หลากหลายต้องตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักศึกษา อย่างไรก็ตาม
คุณภาพก็ยังคงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการอุดมศึกษา
4) วิสาหกิจในมหาวิทยาลัยภาครัฐ (Privatization) และการจัดหาเงินทุน หน่วยงานวิสาหกิจที่เกิดขึ้นใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐเกิดขึ้นจากทัศนคติแบบลัทธิเสรีนิยมงบประมาณจากภาครัฐที่มีให้อย่างจํากัดค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้นความคาดหวังจากสังคมที่มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ทําให้ต้องมองหารายได้จากแหล่งอื่นมาเพิ่มเติม
5) เทคโนโลยีสมัยใหม่ (New Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communication Technology : ICTs) มีผลกระทบต่อการอุดมศึกษาทั่วโลกในการสื่อสารส่งผ่านความรู้ได้แก่ การส่งผ่าน
e-mail , blogs , wikis และ Podcast ช่วยให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการศึกษาทางไกลการพิมพ์หนังสือและวารสาร
ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งช่วยบริหารจัดการด้านวิชาการอีกด้วย
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2.1.4 สถานการณ์การแนวโน้มการศึกษาอุดมศึกษาของไทย
1) สถานการณ์ด้านการผลิตกําลังคน
1.1) การผลิตกําลังคนไม่ตรงกับความต้องการ ระดับต่ํากว่าปริญญามีแนวโน้มลดลง ในขณะที่มี
ความต้ องการสูง และระดั บ ปริญ ญาผลิ ตสาขาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิท ยาศาสตร์สุขภาพน้อยกว่า
ความต้ อ งการ ส่ ว นสาขาสั งคมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ม ากเกิ น ความต้ อ งการและการผลิ ต กํ า ลั งคนระดั บ
อาชีวศึกษาน้อยกว่าความต้องการ
1.2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้ผู้เรียนระดับขั้นพื้นฐานในระบบลดลงและอาจ
มีผลต่อการขาดแคลนแรงงานในอนาคต
1.3) กําลังคนที่ผลิตได้ขาดคุณลักษณะทั้งด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นเช่นการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่ า งประเทศการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละความรู้ ด้ า น IT ความรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การความรู้ ใ น
การประยุกต์ใช้ตัวเลข/การคํานวณขั้นพื้ นฐานไปจนถึงทั กษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นความรับผิดชอบในงาน
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบการแก้ไขปัญหา
1.4) หลักสูตรค่อนข้างกว้างขวางไม่เฉพาะเจาะจงวิชาที่เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพอีกทั้งไม่ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
1.5) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึ กษาและอุดมศึกษาในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
มีความซ้ําซ้อน
1.6) คุณภาพของครูปัญหาการขาดแคลนครูคณาจารย์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะครูช่าง
ส่งผลให้นักศึกษาและบัณฑิตไม่ได้คุณภาพ
2) ความต้องการกําลังคน
2.1) โครงสร้างการจ้างงานจําแนกตามสายงานต้ องการกํ าลังคนสายบริห าร : สายงานหลัก :
สายงานสนับสนุนเป็นอัตราส่วน 10 : 65 : 25 และการจ้างงานในสายงานบริหารส่วนใหญ่ต้องการผู้จบปริญญาโท-เอก
หรือมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) ส่วนสายงานหลักหรือสายงานผลิตต้องการผู้จบ ปวส. และปริญญาตรี
จํานวนมากสําหรับสายงานสนับสนุนส่วนใหญ่รับผู้จบปริญญาตรีและต่ํากว่า
2.2) กลุ่มอุตสาหกรรมต้องการกําลังคนที่มีคุณลักษณะใน 3 ด้านคือ 1) ความรู้และทักษะที่จําเป็น
2) ความรู้และทักษะวิชาชีพ 3) คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณในการทํางาน
2.3) ความต้ องการกํ าลั งคนมี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่ างต่ อเนื่ องโดยต้ องการกํ าลั งคนที่ มี คุ ณ ภาพ
ด้านภาษาต่างประเทศความรู้และทักษะที่ใช้เทคโนโลยีเข็มข้นเพื่อรองรับธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ
2.2 ยุทธศาสตร์ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยสรุปดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2561
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
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ยุทธศาสตร์ทสี่ ําคัญ 6 ด้าน ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
โดยได้กําหนดนโยบายไว้ 11 ด้านเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
มาตรา 19 ที่ ระบุ ให้ รัฐบาลมี หน้ าที่ ในการบริ หารราชการแผ่ นดิ นดํ าเนิ นการให้ มี การปฏิ รูปด้ านต่ าง ๆ และส่ งเสริม
ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 11การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
วิ สั ยทั ศน์ “ชาติ มี เสถี ยรภาพและเป็ นปึ กแผ่ น ประชาชนมี ความมั่ นคงในชี วิ ต ประเทศมี การพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและ
ดําเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
นโยบายความมั่นคง ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลัก
ของประเทศ 3 นโยบาย และ ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 13 นโยบาย

13

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564)
หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้เกิดบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
2. ยึด “คนเป็นศูนย์การการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทยพัฒนาคนให้มี
ความเป็ น คนที่ ส มบู รณ์ มี วินั บ ใฝ่ รู้ มี ค วามรู้ มีทั ก ษะ มีค วามคิ ดสร้างสรรค์ มีทั ศ นคติที่ ดี รับ ผิด ชอบต่อ สังคม
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็ นคติพ จน์ ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” โดยที่วิสัยทั ศน์ดังกล่าว
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง เขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่
อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบ
ในการกําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดในด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้น การสร้างความ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง เพื่ อ เพิ่ ม ขยายฐานกลุ่ ม ประชากรชั้ น กลางให้ กว้ า งขึ้ น
โดยกําหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากรให้สูงขึ้น
6. ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลําดับแรกที่จะกํากับ และส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน อย่างสอดคล้องกัน
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. คนไทยที่มีคณ
ุ ลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2. การลดความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจน
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ํา
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน
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ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 (2560-2564) จึ ง ประกอบด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง 6
ยุทธศาสตร์และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้
การดําเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน
1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย
1.1 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
1.2 8Cs ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ างมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทั ก ษะด้ า นการสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ
การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ
และการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ (Communications, Information and Media Literacy) ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Computing and ICT Literacy) ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะ การเรี ย นรู้
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
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2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ
2.1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
2.2 ผู้ เ รี ย นทุ ก คน ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม (Equity)
2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency)
2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต และบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
6. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักใน
การพัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2564 มีหลักการสําคัญ คือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีคุณ ธรรมและจริยธรรม”ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู้คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความสุขในสังคม”
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมี
คุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
2. ยุ ท ธศาสตร์ผ ลิ ต พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ คลากรทางการศึกษา ที่ มุ่ งหวังให้ ม รการผลิตครูได้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการในการจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท และมี ส มรรถนะตามมาตรฐานวิชาชี พ
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ที่มุ่งหวังให้กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบท
ที่เปลี่ยนแปลง
4. ยุท ธศาสตร์ข ยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ที่ มุ่ งหวังให้ ก ารบริ ก ารการศึ ก ษาแก่ ผู้ เรียนทุ ก กลุ่ ม ทุ ก วัย ในระดั บ ที่ เหมาะสมกั บ สภาพบริบ ทและสภาพพื้ น ที่
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส
ในการเรีย นรู้อย่ างต่ อเนื่ อ งตลอดชี วิต โดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ งตอบสนองการพั ฒ นาในด้ านการเข้ าถึ ง
การให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ
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6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ท รัพ ยากรทั้ งด้ านงบประมาณและบุ คลากรได้อย่ างคุ้ ม ค่า ไม่เกิดการสูญ เปล่า และมี ค วาม
คล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ
7. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน
การสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งสนับสนุน
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ของท้ อ งถิ่ น ไทย โดยใช้ ก ลไกของธรรมาภิ บ าล การเงิน การกํ ากั บ มาตรฐานและเครื อ ข่ าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
8. อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 กําหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชี พชั้ นสู งที่ เน้ นการปฏิ บั ติ ทํ าการสอน การวิจั ย ผลิ ตครูวิชาชี พให้ บริการวิชาการในด้ านวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่สังคมทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษา
ต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
9. ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนิ นงานตามภารกิ จหลักของมหาวิท ยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 53
ตั ว ชี้ วั ด สรุ ปผลการดํ าเนิ นงานตามภารกิ จหลั กของมหาวิ ทยาลั ย 5 ด้ าน โดยเป็ นตั วชี้ วั ดที่ มี ผลการดํ าเนิ นงานได้
ตามเป้าหมาย/ สูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 32 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 18 ตัวชี้วัด ยังไม่ถึง
ระยะเวลาดํ าเนิ น งานจํ านวน 2 ตั วชี้ วั ด และไม่ มี ค่ าเป้ าหมายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํ านวน 1 ตั วชี้ วั ด
และผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภู มิ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 จํานวน 5 ด้ าน จํานวน 32 ตั วชี้ วัด โดยเป็น ตัวชี้วัดที่ มีผลการดําเนิ นงานแล้วเป็นไปตามเป้ าหมาย
และสู ง กว่ า เป้ า หมาย 17 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.12 ต่ํ า กว่ า เป้ า หมาย 12 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.50
และอยู่ระหว่างดําเนินการ 3 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 9.38 รายละเอียดสรุปดังนี้
การผลิตบัณฑิต
1. การผลิตบัณฑิต
ผลการดํ าเนิ นงานที่ ไม่ บรรลุ เป้ าหมาย ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํ านวน 7 ตั วชี้ วั ด จาก 11 ตั วชี้ วั ด
คิดเป็นร้อยละ 63.64 อยู่ระหว่างดําเนินงาน 2 ตัวชี้วัดและไม่มีค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 ตัวชี้วัด
และผลการดํ าเนิ น งานที่ ไม่ บ รรลุ เป้ าหมาย ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จํ านวน 5 ตั วชี้ วั ด จาก 13 ตั วชี้ วั ด
คิดเป็นร้อยละ 38.46 อยู่ระหว่างดําเนินการ 3 ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 7 ตัวชี้วัด จาก 20 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 35.00
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1.1.1 คุณภาพบัณฑิต
ประจําปีงบประมาณ 2560
1) ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
2) ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน IT
3) ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
ประจําปีงบประมาณ 2561
1) ร้ อ ยละของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจบการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด
มีผลการดําเนินงานสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปีก่อน พบว่านักศึกษามีการถอน
รายวิชาและลงเรียนใหม่ในปีการศึกษาถัดไป ทําให้นักศึกษาไม่จบตามระยะเวลาที่กําหนด
1.1.2 คุณภาพอาจารย์
ประจําปีงบประมาณ 2560
1) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
2) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
3) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์
ที่กําหนดในเวลา 1 ปี
4) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี
ประจําปีงบประมาณ 2561
1) ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า ที่ มี ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ มี
ผลการดํ าเนิ นงานต่ํ ากว่ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่ า มี อ าจารย์ ป ระจํ า ที่ มี ตํ า แหน่ งทางวิ ช าการ
เกษียณอายุราชการ และยังมีอาจารย์ใหม่ซึ่งอายุราชการยังไม่ถึงระยะเวลาในการยื่นขอตําแหน่งทาง
วิชาการจํานวนมาก
1.1.3 หลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้
ประจําปีงบประมาณ 2560
1) ตั วชี้ วั ด จํ า น วน ห ลั ก สู ต รภ าค ภ าษ าอั งกฤษ (English Program) ไม่ มี ค่ าเป้ าห ม าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจําปีงบประมาณ 2561
1) ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ต่ํากว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
ประจําปีงบประมาณ 2560
เมื่อสรุปผลจากการประเมินผลการทดสอบพบว่า คณะวิทยาศาสตร์เพียงคณะเดียวที่มีผลประเมิน
ผ่านเกณฑ์ อาจเป็นเพราะความเชี่ยวชาญในด้าน IT ที่เป็นจุดเน้นของคณะ จึงมีความเชียวชาญมากกว่านักศึกษา
คณะอื่นๆ และพบว่าร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษ
ผลคะแนนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรนักศึกษาผ่านเกณฑ์เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
1) ควรมีมาตรการเกี่ยวกับผลคะแนนหากนักศึกษาทดสอบไม่ผ่านเพื่อกระตุ้นนักศึกษา
2) ควรกําหนดเกณฑ์ผลคะแนนให้สอดคล้องตามความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพของแต่ละคณะ
3) ควรมีการจัดการทดสอบ 2 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้สอบซ่อมในกรณีนักศึกษาที่สอบครั้งแรก
ผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์
ประจําปีงบประมาณ 2561
1) อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาควรเพิ่มความใกล้ชิดกับนักศึกษา เพื่อให้ทราบถึงปัญหา
จากการจัดการเรียนการสอนที่เกิดกับตัวนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
2) อาจารย์ควรมีการวางแผนการขอตําแหน่งที่ชัดเจน ตั้งแต่อายุราชการยังไม่ถึงกําหนด เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ตนเอง
3) สํารวจความพึ งพอใจของบุ ค ลากรนั กศึ ก ษา ต่ อการพั ฒ นาสุ น ทรียภาพของอาคารสถานที่
และระบบสาธารณู ปโภคภายในมหาวิท ยาลั ยเพื่ อนํ าข้อมู ลมาปรับปรุงและพั ฒ นาเพื่ อให้ตรงต่อความ
ต้องการของบุคลากรนักศึกษา
2. การวิจัย
ผลการดํ าเนิ น งานที่ ไม่ บ รรลุ เป้ าหมาย ในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 จํ านวน 5 ตั วชี้ วั ด จาก 9 ตั วชี้ วั ด
คิ ดเป็ นร้ อยละ 55.56 และผลการดํ าเนิ นงานที่ ไม่ บรรลุ เป้ าหมาย ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จํ านวน 3 ตั วชี้ วั ด
จาก 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.86 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 5 ตัวชี้วัด จาก 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 55.56
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
ประจําปีงบประมาณ 2560
1) สนั บสนุ นให้ อาจารย์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ มสาขามนุ ษย์ ศาสตร์และสังคมศาสตร์
นําเสนอผลงานวิจัยไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ประจําปีงบประมาณ 2561
1) สนั บ สนุ น ผลั ก ดั น ให้ อ าจารย์ นํ า ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ เสร็ จ แล้ ว นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์
ในเชิงต่างๆ
2) ให้อาจารย์กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์หา
แหล่ งทุ น จากภายนอก เพราะในแต่ ล ะปี งานวิจั ย ไม่ ได้ เสร็จ ตามระยะเวลาที่ กํ าหนดมี ก ารขอขยายระยะเวลา
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จึงทําให้ถูกปรับลดวงเงินในงบประมาณเงินแผ่นดิน ทําการคิดสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์/คน/
ปี จํานวนลดลงทุกปี
3. การบริการวิชาการ
ผลการดําเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 2 ตัวชี้วัด จาก 7 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 28.57 และผลการดําเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 1 ตัวชี้วัด จาก 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 2 ตัวชี้วัด จาก 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
ประจําปีงบประมาณ 2560
1) ให้คณะที่เป็นหลักในการจัดบริการวิชาการประสานคณะอื่นหรือหน่วยงานเทียบเท่าเข้าร่วมให้บริการ
วิชาการในชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายเพื่อนําความรู้มาบูรณาการร่วมกัน
2) คณะควรศึกษาข้อมูล เพื่อนํามาประกอบในการจัดทําหลักสูตรที่เป็นความต้องการของประชาชน
หรือบุคคลทั่วไปจะเข้ามาอบรมเพื่อสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ
ประจําปีงบประมาณ 2561
1) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการแบบให้เปล่าให้มีกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
2) มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการโดยนําการบูรณาการงานวิจัยเข้ามามีส่วนร่วม
5. การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 4 ตัวชี้วัด จาก 10 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 และผลการดําเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 3 ตัวชี้วัด จาก 7 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 42.86 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 4 ตัวชี้วัด จาก 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00
5.1 การบริหารจัดการ
ประจําปีงบประมาณ 2560
1) ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
2) ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของภารกิจหลักในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ประจําปีงบประมาณ 2561
1) ร้ อ ยละเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรในการบริ ห ารจั ด การของมหาวิ ท ยาลั ย มี
ผลการดําเนินงาน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ความพึงพอใจของอาจารย์
และบุคลากรในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 44.36 แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ การนําองค์กรของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 46.00 นโยบายและการบริหารจัดการ ร้อยละ 44.27 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย 44.05 และผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 43.11 เมื่อเปรียบเทียบกับ
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 37.15
5.2 การปฏิบัติงานสนับสนุน
ประจําปีงบประมาณ 2560
1) ร้อ ยละของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามเกณฑ์ ได้ รับ การพั ฒ นาเพื่ อ รองรับ
การเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
2) จํานวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี
ประจําปีงบประมาณ 2561
จํานวนงานวิจัยสถาบั นในรอบ 1 ปี มีผลการดําเนินงานสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่า
งานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 11 งานวิจัย จากค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ จํานวน 25
งานวิจัย โดยแบ่งเป็นงานวิจัยสถาบันที่ได้รับงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2561 แล้วเสร็จจํานวน 10 งานวิจัย และ
งานวิจัยสถาบันที่ได้รับงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2560 แล้วเสร็จ 1 งานวิจัย ทั้งนี้งานวิจัยสถาบันมีกําหนดแล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี และสามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี ทําให้มีงานวิจัยขอขยายระยะเวลา จํานวน 15 เรื่อง ซึ่งทํา
ให้จํานวนงานวิจัยสถาบันที่ได้ตั้งค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่บรรลุ
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
ประจําปีงบประมาณ 2560
1) บุคลากรควรตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้
บรรลุค่าเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเองด้วย
2) มหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสถาบัน ให้กับพนักงานสายสนับสนุน
ประจําปีงบประมาณ 2561
1) ควรให้หน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร
ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อคําถามและกระบวนการประเมินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2) ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามความเสี่ยงและแจ้งหน่วยงานที่ต้องส่งผลการดําเนินงานให้
ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
3) ควรให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างงานวิจัยสถานบันโดยนําข้อมูลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค มาเป็น
หัวข้อในการทํางานวิจัย อย่างน้อย 1 งานวิจัย
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ผลการดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์การพั ฒ นามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2557 – 2560
ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 จํานวน 24 ตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2564 โดยเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานได้ตาม
เป้ าหมาย/สู งกว่าเป้ าหมาย จํานวน 6 ตั วชี้ วัด มีผลการดําเนิ นงานต่ํากว่าเป้ าหมาย 18 ตั วชี้วัด และประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์ 21 กลยุทธ์ 41 ตัวชี้วัด พบว่า มีผล
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย 27 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด
ไม่มีค่าเป้าหมายแต่มีผลการดําเนินงาน ปี 2561 จํานวน 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกําลังคน ด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการให้มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2560
ผลการดําเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 4 ตัวชี้วัด จาก 6 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 มีผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ไม่มีผลการดําเนินงาน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) จํานวนหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
2) จํานวนคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ
3) จํานวนคณาจารย์ที่แสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพผ่านโครงการ Talent Mobility
4) ร้อยละของนักศึกษาผ่านการประเมินทักษะด้าน Soft Skills และทักษะการทํางานในศตวรรษที่ 21
ประจําปีงบประมาณ 2561
ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย
4 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
จํานวน 2 ตั วชี้วัด มี ผลการดํ าเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและสู งกว่าเป้ าหมาย 1 ตั วชี้วัด และมี ผลการดํ าเนิ นงาน
ต่ํากว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จํานวน3 ตัวชี้วัด
มี ผลการดํ าเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและสู งกว่าเป้ าหมาย 2 ตั วชี้ วั ด และมี ผลการดํ าเนิ นงานต่ํ ากว่ าเป้ าหมาย
1 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Soft Skill และทักษะการทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
นักศึกษา จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย ทั้ง 2 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริม และสนั บ สนุ น การจัดการศึก ษาหลั กสู ตรเตรียมวิชาชี พ เพื่ อเป็ น ฐานในการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย ทั้ง 2 ตัวชี้วัด
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2. เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นากํ า ลั ง คนด้ า นวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น สู ง เพื่ อ รองรั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2561
ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย
3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 2.1 พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ต อบสนองอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศ จํ า นวน 3 ตั ว ชี้ วั ด
มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตกําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้ างความร่ วมมื อกั บพั นธมิ ตรหลั ก (Key-partner) ในการผลิ ตกํ าลั งคนด้ านวิ ชาชี พและ
เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2560
ผลการดําเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 3 ตัวชี้วัด จาก 6 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ไม่มีผลการดําเนินงาน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) จํานวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
2) จํานวนผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ที่สําคัญและสามารถต่อยอดได้
3) จํานวนพันธมิตรหลักที่ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ประจําปีงบประมาณ 2561
ผลการดําเนิ นงานเป็ นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย ทั้ง 8 ตัวชี้วัดและไม่มีค่าเป้าหมายแต่มี
ผลการดําเนินงาน ปี 2561 จํานวน 2 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาสภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 4 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย ทั้ง 4 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม ผลักดันให้นําเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และสร้างความมั่นคง
แก่สังคม จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย ทั้ง 2 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาเทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรมกั บ พั น ธมิ ต รหลั ก
(Key-partner) จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย ทั้ง 2 ตัวชี้วัด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ประจําปีงบประมาณ 2560
ผลการดํ าเนิ นงานที่ ไม่ บรรลุ เป้ าหมาย ในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 6 ตั วชี้วัด จาก 6 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ไม่มีผลการดําเนินงาน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) จํานวนผลงานตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
2) จํานวนวิสาหกิจชุมชนหรือกิจการที่เกิดขึ้นจากผลงานของมหาวิทยาลัย
3) จํานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาการจัดเก็บสารสนเทศด้านทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต โดยบูรณาการการทํางานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
4) จํานวนหน่วยงาน/ชุมชน ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย
5) จํานวนพันธกิจสัมพันธ์ที่มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ไม่มีผลดําเนินงาน
6) จํานวนโครงการที่ สนองโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประจําปีงบประมาณ 2561
ผลการดําเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและสู งกว่าเป้ าหมาย ทั้ ง 8 ตั วชี้วัด ตั วชี้วัด ยุท ธศาสตร์ จํานวน
2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4.1สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างพั นธกิจสัมพันธ์ทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ
จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4.3 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่า
เป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้
ประจําปีงบประมาณ 2560
ผลการดําเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 5 ตัวชี้วัด จาก 6 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าค่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ไม่มีผลการดําเนินงาน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ของความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
2) ผลสัมฤทธิ์ของความสําเร็จตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3) ผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีผลการ
ดําเนินงานต่ํากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.80
4) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ
5) ร้ อ ยละของบุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นวิ ช าการ/ภาษา/IT/
เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

24

ประจําปีงบประมาณ 2561
ผลการดํ าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ าหมายและสู งกว่ าเป้ าหมายทั้ ง 5 ตั วชี้ วัด ผลการดํ าเนิ นงานต่ํ ากว่า
เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด และไม่มีค่าเป้าหมายแต่มีผลการดําเนินงาน ปี 2561 จํานวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย ทั้ง 2 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปฏิรูประบบการบริหารหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
เตรียมความพร้อมเข้ าสู่ การเป็ นมหาวิทยาลั ยในกํ ากั บของรัฐ จํานวน 1 ตั วชี้วัด มี ผ ลการดําเนิ น งานเป็ น ไปตาม
เป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) จํานวน 1 ตัวชี้วัด
มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 5.3 บริ ห ารจั ด การรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารพึ่ งพาตนเองได้ จํ า นวน 1 ตั ว ชี้ วั ด
มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 5.4 สื่อสารองค์กรให้ เป็ นที่ รู้จักและยอมรับต่อสังคม จํานวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 5.5 บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ไม่ มี ค่ าเป้ าหมาย
แต่มีผลการดําเนินงาน ในปี 2561 จํานวน 1 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 5.6 บริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล จํ า นวน 1 ตั ว ชี้ วั ด มี ผ ลการดํ า เนิ น งานเป็ น ไปตาม
เป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 5.7 พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย จํ า นวน 2 ตั ว ชี้ วั ด
มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย และไม่มีค่าเป้าหมายแต่มีผลการดําเนินงาน ปี 2561 จํานวน 1 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 5.8 ส่งเสริม ผลั กดั น การบู รณาการศาสตร์ต่ าง ๆ ของมหาวิท ยาลัยเพื่ อพั ฒ นาอุตสาหกรรม
เกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม จํานวน 1 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
ประจําปีงบประมาณ 2560
เนื่องจากผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 ประจําปีงบประมาณ 2560 เป็นตัวชี้วัดใหม่ ส่วนใหญ่หน่วยงานยังไม่ได้มีแผนการดําเนินงาน
รองรับตัวชี้วัด จึงทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนา/แก้ไข ดังนี้
1. หน่ วยงานควรวางแผนการดํ าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ าหมายตามตั วชี้ วั ด ใน ปี 2561 เพื่ อ ให้
ผลบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
2. มหาวิทยาลัยควรเข้าไปกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทุกระยะ ให้ได้รับทราบถึงผลการดําเนินงาน ปัญหา
และอุปสรรค เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
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ประจําปีงบประมาณ 2561
1. ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดทําหลักสูตรใหม่ มีกระบวนการขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การจัดทํา เพราะฉะนั้นการกําหนดค่าเป้าหมายควรวางแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะสามารถทําการเปิดหลักสูตร
ได้ทันปีการศึกษาที่ตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณนั้น ๆ
2. ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดทําหลักสูตรใหม่ มีกระบวนการขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การจัดทํา เพราะฉะนั้นการกําหนดค่าเป้าหมายควรวางแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะสามารถทําการเปิดหลักสูตร
ได้ทันปีการศึกษาที่ตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณนั้น ๆ
3. หน่วยงานควรมีวางแผนและประสานงานกับสถานประกอบให้ชัดเจนในการเข้ารับการพัฒนา
4. ควรกํ าหนดค่ าเป้ าหมายตั วชี้ วั ดลงหน่ วยงานให้ มี ความชั ดเจน และเป็ นหลั กเกณฑ์ ในการประเมิ น
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
5. มหาวิท ยาลั ย และหน่ วยงานระดั บ คณะควรมี แ ผนกลยุท ธ์ในการเพิ่ มรายรับจากการจัดการศึกษา
ที่มีความชัดเจนและสามารถปฏิ บัติได้จริง สอดคล้องกับสถานการณ์ ของการศึกษาในปั จจุบั นอีกทั้งหน่วยงาน
สนับสนุนต้องมีแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด
6. มหาวิทยาลัย ควรกระตุ้นบุคลากรสายสนับสนุน ให้ตระหนักถึงความก้าวหน้า และรับรู้ถึงผลประโยชน์
ที่จะได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้น
7. ควรกํ า หนดค่ า เป้ าหมายจํ านวนชั่ วโมงที่ ได้ รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู้ ค รบตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนดเข้ า ไป
อยู่ในการจัดทําข้อตกลงรายบุคคล เพื่อเป็นการกระตุ้นและรับรู้ถึงบทบาทในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
จุดแข็งที่สําคัญ
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. เป็ นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้ านวิชาชีพ ที่สามารถตอบสนองทั้งภาคการผลิตและภาคชุมชน อีกทั้ ง
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) เป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่เป็นสถาบัน (บริหารธุรกิจ – วาสุกรี วิศวกรรม – นนทบุรี
เกษตร – หันตรา)
2. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีทั้งความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตอีกจํานวนมาก
3. จั ด การศึ ก ษาแบบสหวิ ท ยาการ ตั้ งแต่ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ถึ งระดั บ ปริ ญ ญาใน
หลากหลายหลักสูตร (ปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 12 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 39
หลักสูตร ระดับประกาศนียบั ตรบัณ ฑิ ต 1 หลักสูตร และ ระดับปริญ ญาโท 2 หลั กสูตร)จึงสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการได้หลายระดับและต่อยอดพัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้)
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ด้านกระบวนการภายใน
1. มีสภามหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งและเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัย จึงวางนโยบายและออกกฎระเบียบ
ที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างถูกทิศทางและเป็นรูปธรรม
2. มหาวิทยาลัยมีรากฐานการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เน้นการปฏิบัติ มีครุภัณฑ์และ
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และกระบวนการเรียนการสอนแบบ
สหกิจศึกษา โดยมีสถานประกอบการในพื้นที่ซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมาก เป็นพันธมิตรหลัก
3. มีระบบการบริหารและพัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย การบริการวิชาการและ
การบริหารงานบุคคลที่คล่องตัวผ่านระบบกองทุน
ด้านการเรียนรู้และเติบโต
1. มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิชาชีพและเทคโนโลยี จํานวนมาก
จุดอ่อนที่สําคัญ
1. ด้านการเงิน
1. การจัดการศึกษา 4 พื้นที่ ทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและต้องใช้งบประมาณสูงมากในทุกด้าน
2. เงินรายได้สะสมมีจํานวนน้อยมากไม่เพียงพอในการสนับสนุนโครงการที่สําคัญ
3. งบประมาณในการดําเนินการมีจํากัดในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงบบุคลากร และ
ค่าสาธารณูปโภค (ปี 2560 งบบุคลากรทั้งสิ้น รวมงบอุดหนุนจํานวน 547.715 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.14
ของงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดินและเงินรายได้ทั้งสิ้น และคิดเป็นร้อยละ 63.40 ของงบดําเนินงานทั้งสิ้น)
4. รายได้หลักของมหาวิทยาลัยมาจากการจัดการศึกษา ในขณะที่แนวโน้มผู้เข้าศึกษาต่อลดลง
5. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เป็นแหล่งทุน/แหล่งสนับสนุนงบประมาณยังมีน้อย
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่สนใจ ในการเลือกเข้าศึกษาต่อส่งผลต่อคุณภาพ
ของตัวป้อนที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทําให้มีนักศึกษาพ้นสภาพจํานวนค่อนข้างมาก (ปีงบประมาณ 2557 จํานวน
745 คน คิดเป็นร้อยละ 6.13 ปีงบประมาณ2558 จํานวน1,022 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 1,290 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17)
2. หลั ก สู ต รและคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย อาจไม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการและไม่ ต อบรั บ
ความต้องการในปัจจุบันและอนาคต
3. ยังไม่มีหลักสูตรใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมที่เด่นชัดและสร้างชื่อเสียงให้
มหาวิทยาลัย
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ด้านกระบวนการภายใน
1. รูปแบบจัดการเรียนการสอนยังไม่ตอบโจทย์การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง และ
การปรับ โครงสร้างและการจัดการหลักสูตรช้ากว่าการเปลี่ย นแปลงทางสั งคม และยั งมุ่งเน้ น ทางด้านวิชาการ
ไม่แตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งการจัดการศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ มีความยากลําบากต่อ
การควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน
2. มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการร่วมผลิตบัณฑิตจํานวนน้อย
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่าอีกทั้งระบบสารสนเทศยังไม่ครบถ้วน
และเป็ น ปั จ จุ บั น (ยั งไม่ มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร ระบบสารสนเทศสํ าหรับ บุ ค ลากร
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลแหล่งฝึกวิชาชีพ ฐานข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลทางวิชาการ
บริการแก่สังคม/ชุมชน) ส่งผลให้ขาดฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ทั้งใน เชิงปริมาณและคุณภาพ
4. ระบบบริหารจัดการ ทั้งด้านการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและการคลัง
ยังไม่เอื้อและไม่สอดคล้องต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
5. ขาดระบบและกลไกในการนําการผลิตผลทางวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรระดับ
ปริญญาเอกที่นําไปสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศ
6. หน่ วยงานสนั บ สนุ น มี ก ารทํ างานภายในที่ ยั งไม่ ป ระสานงานที่ ดี ทํ างานเฉพาะในหน้ าที่ เท่ านั้ น
ไม่สามารถทํางานแทนกันได้เมื่อผู้ที่รับผิดชอบไม่อยู่หรือไม่มาปฏิบัติงาน
7. การพัฒนาด้านดิจิทัลไม่ทันกระแสการเปลี่ยนแปลง
ด้านการเรียนรู้และเติบโต
1. คุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจํายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
2. บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มีบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนมาก แต่ที่มีศักยภาพมีจํานวนน้อย
3. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อการเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่และ
ประสิทธิภาพการทํางาน และการจัดการเรียนการสอน
4. ยังไม่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ หรือก่อให้เกิดรายได้
ในเชิงพาณิชย์
5. คณาจารย์ที่บรรจุใหม่ขาดทักษะและประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติการ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาสที่สําคัญ
1. ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้ความสําคัญกับ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ เป็นอันดับแรกและประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรสายอาชีวศึกษา จึงเป็นโอกาสในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ในสาขาที่สนองยุทธศาสตร์ชาติได้แก่การส่งเสริมอุตสาหกรรม S-curve และ New S-Curve และทิศทางการพัฒนา
พัฒนาประเทศ Thailand 4.0
2. ภาคประชาชนและสังคม และเอกชน เริ่มให้ความสําคัญ กับการมีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล
3. การปฏิรูปการศึกษา เป็นโอกาสสําคัญให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ Re-profiling ให้ตรงกับบริบทของ
ตนเองที่ควรจะเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. แผนปฏิ รูป ประเทศ 20 ปี ให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ การกระจายอํานาจและงบประมาณสู่ท้ องถิ่น และ
ใช้ความรู้ นวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด
5. นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการสนับสนุนด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน
6. หน่ วยงานภาครัฐ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ยั งคงสนั บ สนุ น ด้ านงบประมาณ สถานที่ เพื่ อ ให้ ม หาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิลงพื้นที่เพื่อบูรณาการงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
7. วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นที่
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
อุปสรรคที่สําคัญ
1. จํานวนผู้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณสําหรับการจัดการศึ กษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง
2. สภาพการแข่งขันในด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่รุนแรง เนื่องจากจํานวนมหาวิทยาลัย
ที่มีจํานวนมาก และมีจํานวนนักศึกษาลดลง (Over Supply)
3. ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และสังคม ที่รวดเร็วและรุนแรงอีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดการศึกษา
ออนไลน์ มากขึ้นเรื่อย ๆ
4. คนเก่งไม่ให้ความสนใจที่จะเรียนสายวิชาชีพ ทําให้นักเรียนที่เป็นตัวป้อนในสาขาวิชาชีพมีคุณภาพอ่อนด้อย
และส่งผลกระทบถึงคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติ
5. สถานประกอบการขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิต และมีสถานประกอบการที่มีศักยภาพจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการเอง
6. ภาวะเศรษฐกิจและระบบการเมืองไม่มั่นคงทําให้เกิดผลกระทบ คืองบประมาณที่ได้รับทําให้ไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งงบประมาณภาครัฐที่มีอยู่จํากัด ไม่อาจจะนํามาพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ได้อย่างเต็มที่
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2.9 การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเพื่อวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix จํานวน 22 กลยุทธ์
ผลสรุปได้ดังนี้
กลยุทธ์เชิงรุก
1. พัฒนาหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
2. พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาชีพและปฏิบัติการ
4. พั ฒ นาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตกําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
5. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
6. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
7. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
8. บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
2. ส่งเสริม ผลักดันให้มีการนําเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และสร้างความมั่นคงแก่สังคม
3. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก (Key- partner)
4. สร้างพันธกิจสัมพันธ์ทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ
5. ปฏิ รูประบบการบริหารหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง
และเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Soft Skill ให้กับนักศึกษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรเตรียมวิชาชีพเพื่อเป็นฐานในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
3. สื่อสารองค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับต่อสังคม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม
กลยุทธ์เชิงรับ
1. สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลัก (Key-partner) ในการผลิตกําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
3. บริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อนําไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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บทที่ 3
ทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทุกฝ่ายเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นกรอบแนวทางไปสู่การปฏิบัติที่สามารถตอบสนองปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้
อย่างทั่วถึงและเหมาะสม การดําเนินการเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกสถาบันการประชุม
พิจารณาร่วมกัน เพื่อกําหนดปรัชญาปณิธานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้นของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์พันธกิจ
กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อให้การดําเนินการบรรลุผลตามที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้
3.1 ปรัชญา (Philosophy)
พัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ให้มสี มรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ และตรงตาม
ความต้องการของตลาดงาน และทิศทางการพัฒนาของประเทศ
3.2 ปณิธาน (Determination)
มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคณ
ุ ภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.3 อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน
3.4 เอกลักษณ์(Uniqueness)
แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
3.5 จุดเน้นของมหาวิทยาลัย (Focus RUS)
พัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีชั้นสูงตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม 4.0และเทคโนโลยีดิจิทัล
และบริหารจัดการและการท่องเที่ยว
3.6 วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง
3.7 พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย
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3.8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพ.ศ. 2560-2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของระบบสังคมและระบบการศึกษา
ระดับสูงของประเทศมีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่
พึ งประสงค์ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศรวมทั้ งการวิจัยพัฒนาและการสร้างองค์ความรู้เพื่ อ
การพึ่งพาตนเองได้ทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีของประเทศการเป็นที่พึ่งของสังคมดังนั้นในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยจึงมีเป้าหมายสําคัญที่จะดําเนินการได้แก่
1) พัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีให้มคี ุณภาพและมาตรฐาน
2) สร้างและพัฒนางานด้านวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) พัฒนาขีดความสามารถในการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสถานประกอบการ
4) พัฒนาขีดความสามารถในการให้บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้าน
การทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการสู่การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คําสําคัญ : 1. วิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง
1) สามารถใช้และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองบริบทของประเทศ
2) จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
3) จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงตามโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
2. อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย First S-curve 5 อุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Affluent, Medical and Wellness Tourism)
4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
New S-curve 5 อุตสาหกรรม
1) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics)
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofules and Biochemicals)
4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
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3. พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) การทํางานเชิงวิชาการ
ร่วมกัน ระหว่างมหาวิท ยาลัยกับ สังคมในพั นธกิจหลักทุกด้ านของมหาวิทยาลัย บนหลักการ
พื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่
1) ร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน (Partnership)
2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit)
3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)
4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social Impact)
โดยสังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจ
ร่วมกันอัตลักษณ์ สถานที่ทํางาน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วน
เดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกันโดยไม่มีข้อจํากัดทั้งในเชิงพื้นที่ ภูมิภาค และประเทศ
รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนพื้นเมือง
4. จุดเน้นของมหาวิทยาลัย ตามความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา
พัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
4.0และเทคโนโลยีดิจิทัลและ บริหารจัดการและการท่องเที่ยว
5. มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)เพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรเป็น
Digital Life ด้ วยการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานด้าน IT ฐานข้อมูล เพื่ อการบริหาร และนวัตกรรมการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ตอบสนองต่อนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุค Internet of Everything
อาทิ ในด้านการจัดการศึกษา Smat Learning & Smart Classroom Digital Literacy ในด้านการบริการจัดการ ด้วย
Business Intelligence และในด้านการให้บริการด้วย Super Service โดยการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security และ Digital Faculties
6. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ
ทํ างานในบรรยากาศที่ มี ความปลอดภั ย เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยั ดพลังงานอันก่อให้ เกิดผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนของชาติ โดยการจัดอันดับของ University of Indonesia (UI) มีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ
1) ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน Setting And Infrastructure 2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Energy and Climate Change 3) การจั ด การของเสี ย Waste Management 4) การจั ด การน้ํ า Water
Usage 5) การขนส่ งที่ เป็ น มิต รกั บ สิ่งแวดล้ อม Transportation และ 6) ความสามารถในการให้ การศึ กษา
ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน Education
7. ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ( Good Governance University ) มหาวิทยาลัยที่บริหาร
จัดการภารกิจหลักโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงาน และ
ระดับบุคคล โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility : USR)
ผ่านกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ คือ 1) หลักประสิทธิผล
(Effectiveness) 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4) หลักภาระ
รับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) 6) หลักนิติธรรม
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(Rule of Law) 7) หลั ก ความเสมอภาค (Equity) 8) หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม/การพยายามแสวงหาฉั น ทามติ
(Participation/Consensus Oriented 9) หลั ก การกระจายอํ า นาจ (Decentralization) และ 10) หลั ก
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)
8. อุตสาหกรรม 4.0 การนํ าเทคโนโลยีดิจิทั ลและอินเตอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า
เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติสามารถเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบ
Internet of Things (IoT) และเชื่อมความต้องการของผู้บ ริโภคแต่ ละรายเข้ ากับ กระบวนการผลิตสิน ค้ าได้
โดยตรง สามารถผลิตสินค้าแตกต่างกันความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเป็นจํานวนมากในเวลารวดเร็วด้วย
กระบวนการผลิตที่ ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทั ลครบวงจรแบบ Smart Factory โดยมี
การเปลี่ยน 2 ส่วนที่สําคัญ คือ 1) ฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และระบบ
คอนโทรลต่างๆ และ 2) ซอฟท์แวร์ ที่ต้องใช้บริหารจัดการ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่เกิดจาก Inter of
Things (IoT) และ Cyber-Physical Production Systems (CPPS)
9. ศูนย์เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย คือ ศูนย์เรียนรู้หรือศูนย์ประสานงานที่มหาวิทยาลัยดําเนินการเอง
หรือร่วมดําเนินการกับองค์กรภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ในการดําเนิ น การเพื่ อให้บ รรลุเป้าหมายที่ วางไว้ในอีก 2 ปี ข้างหน้ านั้น มหาวิท ยาลัยได้กํ าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และกําลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและกําลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1.1.1 จํ านวนหลั กสู ตรใหม่ หรื อหลั กสู ตรปรั บปรุ งที่ ตอบสนองการผลิ ตกํ าลั งคนรองรั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
1.1.2 จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1.2.1 จํานวนอาจารย์ที่ฝึกอบรมด้านวิชาชีพชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ
1.2.2 จํานวนอาจารย์ที่ฝังตัวในสถานประกอบการเพื่อพั ฒ นาทั กษะและวิชาชีพ
ชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
1.2.3 จํ า นวนอาจารย์ ที่ แ สดงศั ก ยภาพทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ผ่ า นโครงการ
Talent Mobility ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ผลิตกําลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1.3.1 จํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนารองรับการผลิตกําลังคน
กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตกําลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 1.4.1 จํ านวนพั น ธมิ ต รหลั ก ที่ ร่วมจัดการศึ ก ษาเพื่ อ รองรับ การผลิ ต กํ าลั งคนตาม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศกับมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็ง ให้มหาวิทยาลัย ชุมชน
สังคม และประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 ผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่สร้างประโยชน์ ให้มหาวิทยาลัย
ชุมชน สังคม และประเทศ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2.1 จํานวนผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่นําไปใช้ประโยชน์
2.2 จํานวนผลงานตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
2.3 จํานวนวิสาหกิจชุมชนหรือกิจการที่เกิดขึ้นจากผลงานของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 2.1.1 จํานวนศูนย์วิจัยมาตรฐานเฉพาะทาง
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม ผลักดันให้ นํ าเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่ อสร้างความมั่นคงให้
มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 2.2.1 จํานวนผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ที่สําคัญและ
สามารถต่อยอดได้
2.2.2 จํานวนหน่วยงาน/ชุมชน ที่เป็ นเครือข่ายความร่วมมือด้านพั นธกิจสั มพั นธ์กับ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก (Key Partner)
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 2.3.1 จํานวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
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กลยุทธ์ที่ 2.4 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯหรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 2.4.1 จํ า นวนผู้ เข้ า ฝึ ก อบรม/ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ใ นศู น ย์ เรี ย นรู้ ที่ ส นองโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 3.1 ผลสัมฤทธิ์ของความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเข้าสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 3.1.1 ระดับความสําเร็จของการปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างระบบ
การบริหารเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
3.1.2 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้สะสมที่เกิดจากการบริหารจัดการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายแบบเกินดุล
3.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม
ตามหลักเกณฑ์ของ Green University นําไปสู่การเติบโตของมหาวิทยาลัย
อย่างสมดุลและยั่งยืน
3.1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : 3.2.1 จํานวนบุ คลากรที่ได้รับการพั ฒนาตาม IDP (Individual Development Plan)
ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการที่สําคัญและกรอบงบประมาณ กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
(สําหรับเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2563-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/โครงการที่สําคัญ
รวมทั้งสิ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และกําลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

2563
92,095,800

2564
103,194,400

เป้าประสงค์ : 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและกําลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

≥80

≥80

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

≥80

≥80

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 1.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น

≥80

≥80

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.1 จํานวนหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ตอบสนองการผลิต
กําลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

4

2

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.2 จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

2

2

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.2.1 จํานวนอาจารย์ที่ฝึกอบรมด้านวิชาชีพชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

20

10

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.2.2 จํานวนอาจารย์ที่ฝังตัวในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะและ
วิชาชีพชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

24

24

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.2.3 จํานวนอาจารย์ที่แสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพผ่านโครงการ
Talent Mobility ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

5

5

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ผลิตกําลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.3.1 จํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนารองรับ
การผลิตกําลังคน

1

1

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตกําลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.4.1 จํานวนพันธมิตรหลักที่ร่วมจัดการศึกษาเพื่อรองรับการผลิตกําลังคน
ตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศกับมหาวิทยาลัย

16

2
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2563

2564

53,575,400

64,194,000

409,400

670,000

1.2 โครงการพัฒนาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงานเพื่อรองรับการจัดการศึกษา
วิชาชีพและปฏิบัติการ

10,000,000

10,000,000

1.3 โครงการพัฒนาสรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษาโดยความร่วมมือกับ
พันธมิตรหลัก

300,000

300,000

3,000,000

3,000,000

โครงการที่สําคัญ
1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพและปฏิบัติการโดยการฝังตัว
ในสถานประกอบการ อาทิ Embedded or Sabbatical leave

1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills และทักษะการทํางานในศตวรรษที่ 21
เพื่อความเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

-

1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

100,000

1.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

90,000

30,000

1.7 โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการผลิตกําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

1,550,000

650,000

1.8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตกําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

37,611,000

48,979,000

1.9 โครงการพัฒนา Massive Open Online Courses (MOOC)

300,000

300,000

1.10 โครงการพัฒนานักศึกษาร่วมกับพันธมิตรหลัก

185,000

235,000

1.11 โครงการพัฒนาอาจารย์ร่วมกับพันธมิตรหลัก

30,000

30,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็ง ให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ
เป้าประสงค์ : 2.1 ผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่สร้างประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 2.1 จํานวนผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์

6

10

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 2.2 จํานวนผลงานตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

6

6

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 2.3 จํานวนวิสาหกิจชุมชนหรือกิจการที่เกิดขึ้น จากผลงานของ
มหาวิทยาลัย

2

2

1

1

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2.1.1 จํานวนศูนย์วิจัยมาตรฐานเฉพาะทาง

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม ผลักดันให้นําเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม
และประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2.2.1 จํานวนผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้
ที่สําคัญและสามารถต่อยอดได้

6

6

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2.2.2 จํานวนหน่วยงาน/ชุมชน ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านพันธกิจ
สัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย

12

12

38
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/โครงการที่สําคัญ

2563
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6

12

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2.3.1 จํานวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

กลยุทธ์ที่ 2.4 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯหรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2.4.1 จํานวนผู้เข้าฝึกอบรม/ศึกษาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ที่สนองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการที่สําคัญ

2,000 คน

2,000 คน

10,150,400

12,690,400

2.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนงานวิจัย

200,000

750,000

2.2 โครงการส่งเสริม ผลักดัน ให้นําเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ หรือเพิ่มผลิตภาพ

294,900

310,800

2.3 โครงการต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์แบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการ

-

2.4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก (Key-partner)

170,000

450,000

450,000

1,340,000

1,220,000

2.6 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

465,500

405,500

2.7 โครงการสร้างพันธกิจสัมพันธ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

200,000

200,000

2.8 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

200,000

200,000

2.9 โครงการบูรณาการพันธกิจสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
สถานประกอบการ

2,000,000

2,000,000

2.10 โครงการส่งเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

2,000,000

2,000,000

3,000,000

4,984,100

2.5 จํานวนคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เช่น (แม่พิมพ์
อุตสาหกรรมเกษตร) ที่ให้บริการชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีรายได้

และหลัก

เพื่อ

2.11 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง
เป้าประสงค์ : 3.1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคง
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 3.1 ผลสัมฤทธิ์ของความสําเร็จของกลยุทธ์
ด้านการบริหารจัดการ

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

กลยุทธ์ที่ 3.1 ปฎิรูประบบและกลไกการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 3.1.1 ระดับความสําเร็จของการปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างระบบ
การบริหารเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

ระดับ 3

ระดับ 4
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ร้อยละ 15

ร้อยละ 15

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 3.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ Green University นําไปสู่
การเติบโตของมหาวิทยาลัยอย่างสมดุลและยั่งยืน

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 3.1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัย

ระดับ 3

ระดับ 4

55

55

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 3.1.2 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้สะสมที่เกิดจาก
การบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายแบบเกินดุล

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั กลยุทธ์ 3.2.1 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP (Individual
Development Plan) ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
โครงการที่สําคัญ (จํานวน 6 โครงการ)

28,370,000

26,310,000

3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรแบบ IDP (Individual Development
Plan)

2,000,000

2,000,000

100,000

100,000

24,060,000

22,000,000

3.2 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ
3.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
3.4 โครงการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดรายได้ และการลดค่าใช้จ่ายเพื่อนําไปสู่
การพึ่งพาตนเองได้
3.5 โครงการปฏิบัติการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
(อาทิ โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม โครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใส)
3.6 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นโครงการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ
100,000

100,000

2,110,000

2,110,000
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คําชี้แจง : ค่าเป้าหมายในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ระดับความสําเร็จของการปรับโครงสร้างองค์กร
ระดับ 1 มีการทบทวนการกําหนดภาระงานสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ระดับ 2 มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้มีการปรับปรุงใหม่
ระดับ 3 มีการปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานให้สอดรับกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ระดับ 4 มีการปรับโครงสร้างองค์กรระดับมหาวิทยาลัย
ระดับ 5 โครงสร้างองค์กรมีความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
ระดับ 1 มีฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระดับ 2 มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างน้อยด้านการจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
ที่เป็นปัจจุบัน
ระดับ 3 มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เป็นปัจจุบันครบถ้วน
ระดับ 4 มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึงได้เมื่อต้องการครบถ้วน
ระดับ 5 มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีความเชื่อมโยงกันทุกระบบทั้งมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารทุกระดับ
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก ผู้อํานวยการกอง รองคณบดี รองผู้อํานวยการ
สถาบัน/สํานัก หัวหน้างาน และหัวหน้าสาขา
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ระดับ 1 มีการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 2 ผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ UI GreenMetric ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 2,000 คะแนน
ระดับ 3 ผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ UI GreenMetric ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3,000 คะแนน
ระดับ 4 ผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ UI GreenMetric ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 4,000 คะแนน
ระดับ 5 ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่ ๓๒๘ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย นโยบายของผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
และเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย รวมทั้ง สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเกิดสัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมาย “มหาวิ ทยาลัยชั้นนําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง” จึงแต่ งตั้งคณะกรรมการทบทวนและ
ขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ดังรายนามต่อไปนี้
๑. อธิการบดี
๒. รองอธิการบดี (อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ)
๓. รองอธิการบดี (รศ.สหายพล มีชูนึก)
๔. รองอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี)
๕. รองอธิการบดี (รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์)
๖. รองอธิการบดี (ผศ.ชลอ หนูอินทร์)
๗. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ)
๘. รองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน)
๙. รองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม)
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล)
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม)
๑๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป)
๑๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.อํานาจ จํารัสจรุงผล)
๑๔. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
๑๕. ผู้ช่วยอธิการบดี...
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๑๕. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น)
๑๖. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๑๗. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
๑๘. นางสาวสุนันทา มณฑปใหญ่
๑๙. นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อํานาจหน้าที่
๑. กํ า หนดนโยบายในการทบทวนและขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒. สนั บ สนุน และส่งเสริ มการดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๓. กํากับติดตามการดําเนินการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๔. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ ไ ด้ รั บ การทบทวนและรั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่ ๓๒๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยง
กับปรั ชญา ปณิ ธาน พระราชบัญ ญั ติมหาวิ ทยาลั ย รวมทั้ง สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังรายนามต่อไปนี้
๑. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ)
๒. รองอธิการบดี (อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ)
๓. รองอธิการบดี (รศ.สหายพล มีชูนึก)
๔. รองอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี)
๕. รองอธิการบดี (รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์)
๖. รองอธิการบดี (ผศ.ชลอ หนูอินทร์)
๗. รองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน)
๘. รองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม)
๙. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล)
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม)
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป)
๑๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.อํานาจ จํารัสจรุงผล)
๑๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์)
๑๔. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น)
๑๕. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๑๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
๑๗. คณบดี...
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๑๗. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๒๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๒. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๓. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒๔. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๒๕. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
๒๖. นางสาวสุนันทา มณฑปใหญ่
๒๗. นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อํานาจหน้าที่
๑. พิ จ ารณา ทบทวนนโยบาย ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต
๒. กําหนดทิศทางการดําเนินงาน พัฒนา ปรับปรุง รวมทั้งวิเคราะห์กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม ยุทธศาสตร์ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๓. ปรับปรุงตัวชี้วัดของการดําเนินงาน และกําหนดค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๔. กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย การจัดเก็บข้อมูล
การ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๕. เสนอผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่ ๓๓๐ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
มีการดําเนินการและกํากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย “มหาวิทยาลัยชั้นนํา
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง” จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังรายนามต่อไปนี้
๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกําลังคน
ด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
๑. รองอธิการบดี (อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ)
๒. รองอธิการบดี (รศ.สหายพล มีชูนึก)
๓. รองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน)
๔. รองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม)
๕. ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป)
๖. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๘. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๒. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๔. รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(กลุ่มพัฒนาการศึกษา)
๑๕. นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางกณิกนาฎ...
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๑๖. นางกณิกนาฎ สมบัติ
๑๗. นางสาวพรวิไล เย็นวัฒนา

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
๑. รองอธิการบดี (อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ)
๒. รองอธิการบดี (รศ.สหายพล มีชูนึก)
๓. รองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน)
๔. รองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม)
๕. ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป)
๖. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๘. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๒. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๔. รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(กลุ่มพัฒนาการศึกษา)
๑๕. นางกณิกนาฎ สมบัติ
๑๖. นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ
๑๗. นางสาวพรวิไล เย็นวัฒนา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
๑. รองอธิการบดี (รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์)
๒. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓. รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
๔. รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
(คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
๕. รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
(คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๖. รองคณบดี...
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๖. รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
๗. รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
(คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)
๘. รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
(คณะศิลปศาสตร์)
๙. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี)
๑๐. นางสาวชนัญชิดา หงษ์ปาน
๑๑. นางสาวสุนันทา มณฑปใหญ่
๑๒. นางสาวชิดชนก นิลพลับ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
๑. รองอธิการบดี (รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์)
๒. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓. รองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน)
๔. ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป)
๕. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล)
๖. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น)
๗. รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
๘. รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
๙. รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑๐. รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
๑๑. รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)
๑๒. รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(คณะศิลปศาสตร์)
๑๓. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาว…
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๑๔. นางสาวสุนันทา มณฑปใหญ่
๑๕. นางสาวชนัญชิดา หงษ์ปาน
๑๖. นางสาวศิระยา กรีพัฒน์

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้
๑. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ)
๒. รองอธิการบดี (รศ.สหายพล มีชูนึก)
๓. รองอธิการบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี)
๔. รองอธิการบดี (ผศ.ชลอ หนูอินทร์)
๕. รองอธิการบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน)
๖. รองอธิการบดี (อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม)
๗. ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม)
๘. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล)
๙. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.อํานาจ จํารัสจรุงผล)
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์)
๑๑. รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน
(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
๑๒. รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน
(คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
๑๓. รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน
(คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑๔. รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
๑๕. รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน
(คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)
๑๖. รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน
(คณะศิลปศาสตร์)
๑๗. รองผู้อํานวยการด้านบริหารและวางแผน
(ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
๑๘. รองผู้อํานวยการด้านบริหารและวางแผน
(ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
๑๙. รองผู้อํานวยการด้านบริหารและวางแผน
(ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
๒๐. ผู้อํานวยการ…
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๒๐. ผู้อํานวยการกองกลาง
๒๑. ผู้อํานวยการกองคลัง
๒๒. ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
๒๓. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
๒๔. ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๒๕. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
๒๖. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
๒๗. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
๒๘. ผู้อํานวยการสํานักคุณภาพการศึกษา
๒๙. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
๓๐. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๓๑. นางสาวมัทนา อินยา
๓๒. นางกณิกนาฎ สมบัติ
๓๓. นางสาวกาญจนา เหลาลา
๓๔. นายนรินทร แท่นวิมล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อํานาจหน้าที่
๑. สนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่สําคัญเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินการในทุกไตรมาส เพื่อให้การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและรายงานความคืบหน้าต่อมหาวิทยาลัย
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2561
ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ลําดับ

1

ภารกิจหลัก/ตัวชี้วัด
1.การผลิตบัณฑิต
1.1 คุณภาพบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานทํา หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

หน่วยนับ

ปี 2560
แผน/ผล

ปี 2561
แผน/ผล

หมายเหตุ

ร้อยละ

80
67.42

80
NA

หลังจากสําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปี

2

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติ

ร้อยละ

80
83.80

84
NA

หลังจากสําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปี

3

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา

ร้อยละ

60
67.25

74
NA

หลังจากสําเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปี

4

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ

75
62.17

75
67.50

5

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ร้อยละคุณภาพของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ

80
80

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

6

ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ครบ 5 ด้าน

ร้อยละ

80
90.02

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

7

ตัวชี้วัดที่ 1.1.7 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทาง
วิชาชีพ

ร้อยละ

75
90.90

75
97.10

8

ตัวชี้วัดที่ 1.1.8 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางด้าน IT

ร้อยละ

75
59.26

75
94.87

9

ตัวชี้วัดที่ 1.1.9 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

75
72.00

75
73.39

10 ตัวชี้วัดที่ 1.1.10 ร้อยละของนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ร้อยละ

5
9.59

5
9.26

11 ตัวชี้วัดที่ 1.1.11 จํานวนนักศึกษา หรือผลงานนักศึกษาได้รับรางวัล/การยก
ย่องชมเชย จากหน่วยงานภายนอก ในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ

จํานวน

24
67

-

ร้อยละ

15
16.78

18
19.54

13 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ร้อยละ

30
24.86

30
23.65

14 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ

ร้อยละ

5
3.23

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

15 ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้/ประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี

ร้อยละ

65
55.58

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

16 ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี

ร้อยละ

60
10.62

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

17 ตัวชี้วัดที่ 1.2.6 ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของ
อาจารย์

ร้อยละ

80
89.52

80
88.75

1.2 คุณภาพอาจารย์
12 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561
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ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ลําดับ

ภารกิจหลัก/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560
แผน/ผล

ปี 2561
แผน/ผล

หมายเหตุ

18 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพและปฏิบัติการ

จํานวน

10
12

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

19 ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จํานวนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

จํานวน

-

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561-2562

20 ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละ

80
88.33

80
87.25

21 ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการ
พัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

80
84.74

80
71.28

22 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ร้อยละ 30 ขึ้นไป คะแนน 5)

ร้อยละ

20
19.26

30
43.44

เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่

23 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ร้อยละ 20 ขึ้นไป คะแนน 5)

ร้อยละ

15
14.78

20
58.46

เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่

24 ตัวชี้วัดที่ 2.3 จํานวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์

จํานวน

80
46

80
44

25 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนา
ด้านการวิจัยต่อปี

ร้อยละ

35
42.34

-

26 ตัวชี้วัดที่ 2.5 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คน/ปี

จํานวน

60,000
103,434.75

60,000
54,311.69

27 ตัวชี้วัดที่ 2.6 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชามนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์/คน/ปี

จํานวน

25,000
24,958.67

25,000
11,210.69

28 ตัวชี้วัดที่ 2.7 จํานวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

จํานวน

3
18

-

29 ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นําผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่

ร้อยละ

26
33.26

35
106.22

30 ตัวชี้วัดที่ 2.9 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นําผลงาน วิจัย/
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะหรือ
เชิงพาณิชย์

ร้อยละ

14
7.08

14
15.79

1.3 หลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้

2. การวิจัย

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561
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ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ลําดับ

ภารกิจหลัก/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560
แผน/ผล

ปี 2561
แผน/ผล

หมายเหตุ

31 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่มีการบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย

ร้อยละ

40
63.79

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

32 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่มีการเรียนรู้
และ/หรือมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม

ร้อยละ

35
37.93

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

33 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการวิชาการเชิง
บูรณาการโดยการร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

จํานวน

6
3

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

34 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

ร้อยละ

80
88.17

80
90.19

35 ตัวชี้วัดที่ 3.5 จํานวนศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนาม

จํานวน

1
4

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

36 ตัวชี้วัดที่ 3.6 จํานวนหลักสูตรที่สร้างรายได้

จํานวน

12
4

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

37 ตัวชี้วัดที่ 3.7 รายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี

จํานวน

30,000,000
76,862,688.56

40,000,000
18,091,148.80

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
38 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของความรู้เฉลี่ยที่ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้รับ
ความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

80
88

80
88.28

39 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักการเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
หรือได้รางวัลจากผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ

1
1.60

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

40 ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

จํานวน

1
2

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

41 ตัวชี้วัดที่ 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้าน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน

จํานวน

10
20

10
22

42 ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

80
88.24

80
89.49

43 ตัวชี้วัดที่ 4.6 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ

ร้อยละ

35
40.54

-

3. การบริการวิชาการ

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

54
ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ลําดับ

ภารกิจหลัก/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560
แผน/ผล

ปี 2561
แผน/ผล

หมายเหตุ

ร้อยละ

80
37.15

80
44.36

45 ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
ทางการบริหารในเวลา 1 ปี

ร้อยละ

80
91.53

80
100.00

46 ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 ร้อยละของความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง

ร้อยละ

60
66.67

60
50.00

47 ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 ร้อยละความสําเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

ร้อยละ

94
95.10

96
96.55

48 ตัวชี้วัดที่ 5.1.5 จํานวนโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรประเทศในกลุ่มอาเซียน

จํานวน

2
3

2
2

49 ตัวชี้วัดที่ 5.1.6 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของภารกิจหลักใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี

ร้อยละ

70
58.49

-

ร้อยละ

80
82.65

80
83.34

51 ตัวชี้วัดที่ 5.2.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
กําหนดในเวลา 1 ปี

ร้อยละ

60
68.96

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

52 ตัวชี้วัดที่ 5.2.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น

ร้อยละ

50
36.57

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

53 ตัวชี้วัดที่ 5.2.4 จํานวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี

จํานวน

25
10

25
11

5. การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
5.1 การบริหารจัดการ
44 ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

5.2 การปฏิบัติงานสนับสนุน
50 ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการ
ดําเนินงานของบุคลากร

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561

หมายเหตุ
ปีงบประมาณพ.ศ.2560
ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งสิ้น 53 ตัวชี้วัด มีแผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 52 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ผลตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 31 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 59.62
2. ผลตัวชี้วัดที่ต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.38
ปีงบประมาณพ.ศ.2561
ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ มีแผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 32 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ผลตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 53.12
2. ผลตัวชี้วัดที่ต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 37.50
3. ตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงระยะเวลา จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 9.38

55
ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560 - 2564
ลําดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560
แผน/ผล

ปี 2561
แผน/ผล

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และ
กําลังคนด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติ และกําลังคนด้านวิชาชีพ/
ปฏิบัติการตามความต้องการของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
1

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จํานวนหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัตกิ าร
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ

จํานวน

14
12

4
3

2

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการ

จํานวน

420
1,494

960
2,442

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ
3

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จํานวนห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนา
ครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา

จํานวน

6
29

6
5

4

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จํานวนคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ

จํานวน

24
4

24
34

5

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จํานวนคณาจารย์ที่แสดงศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพผ่านโครงการ Talent Mobility

จํานวน

5
0

5
9

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Soft Skill และ
ทักษะการทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา
6

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จํานวนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills
และทักษะการทํางานในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา

จํานวน

-

2
2

7

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2ร้อยละของนักศึกษาผ่านการประเมินทักษะด้าน Soft
Skills และทักษะการทํางานในศตวรรษที่ 21

ร้อยละ

70
0

70

- ร้อยละของนักศึกษาผ่านการประเมินทักษะด้าน Soft Skills (ศศ.)

-

97.60

- ร้อยละของนักศึกษาผ่านการประเมินทักษะการทํางานในศตวรรษที่
22 (วท.)

-

100

กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตร
เตรียมวิชาชีพเพื่อเป็นฐานในการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ
8

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 จํานวนหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ

จํานวน

-

2
0

ไม่มีการจัดการเรียนการ
สอน ในหลักสูตรเตรียม
วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560

9

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ

จํานวน

-

120
0

ไม่มีการจัดการเรียนการ
สอน ในหลักสูตรเตรียม
วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560

56
ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560 - 2564
ลําดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560
แผน/ผล

ปี 2561
แผน/ผล

หมายเหตุ

10 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 2.1 จํานวนบัณฑิตด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

จํานวน

-

-

ไม่มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2561-2562

11 ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนกําลังคนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
(Non-degree)

จํานวน

-

300
0

ไม่มีการจัดการเรียนการ
สอน ในปีงบประมาณ 2561

12 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 จํานวนหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

จํานวน

-

2
7

13 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองการผลิตกําลังคน
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

จํานวน

-

2
0

14 ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จํานวนนักศึกษาที่ตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

จํานวน

-

60
230

15 ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์
ความเป็นเลิศ

จํานวน

-

-

16 ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการผลิตกําลังคนตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

จํานวน

-

10
2

17 ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จํานวนพันธมิตรหลักที่ร่วมจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัย จํานวน

-

2
2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2.1 กําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงตาม
ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ

กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อการผลิต
กําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลัก (Key-partner)
ในการผลิตกําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
18 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จํานวนผลงานเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ที่นําไปใช้
ประโยชน์

จํานวน

-

0
31

19 ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนรายได้ที่ได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม

จํานวน

-

0
1,734,536

ไม่มีการจัดการเรียนการ
สอน ในปีงบประมาณ 2561

57
ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560 - 2564
ลําดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560
แผน/ผล

ปี 2561
แผน/ผล

20 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่

จํานวน

-

30
98

21 ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จํานวนการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ

จํานวน

1
1

1
4

22 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จํานวนฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานวิจัย

จํานวน

-

1
1

23 ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับ
การพัฒนา

ร้อยละ

20
42.34

20
41.78

24 ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์

จํานวน

1
0

3
13

25 ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จํานวนผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่สร้าง
องค์ความรู้ที่สําคัญและสามารถต่อยอดได้

จํานวน

2
0

4
10

26 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 จํานวนพันธมิตรหลักที่ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม

จํานวน

1
0

2
7

27 ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 จํานวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

จํานวน

2
25

3
3

28 ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนผลงานตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

จํานวน

2
0

3
10

29 ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวนวิสาหกิจชุมชนหรือกิจการที่เกิดขึ้นจากผลงาน
ของมหาวิทยาลัย

จํานวน

1
0

1
3

จํานวน

7
0

7
9

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาสภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม ผลักดันให้นําเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์และสร้างความมั่นคงแก่สังคม

กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก (Key-partner)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่ง ของชุมชน และสังคม
4.2 เกิดความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัย ภายใต้
สังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
30 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาการจัดเก็บสารสนเทศ
ด้านทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยบูรณาการการทํางานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

58
ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560 - 2564
ลําดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ปี 2560
แผน/ผล
-

ปี 2561
แผน/ผล
1
2

จํานวน

6
0

8
10

33 ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 จํานวนพันธกิจสัมพันธ์ที่มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ จํานวน

4
0

6
10

31 ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จํานวนคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้นและความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เช่น (แม่พิมพ์ อุตสาหกรรมเกษตร) ที่
ให้บริการชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีรายได้

หน่วยนับ
จํานวน

กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างพันธกิจสัมพันธ์ทางวิชาการและวิชาชีพกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ
32 ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จํานวนหน่วยงาน/ชุมชน ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านพันธกิจสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 4.3 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯหรือ
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
34 ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 จํานวนโครงการที่สนองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน

2
1

4
10

35 ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 จํานวนศูนย์เรียนรู้ที่สนองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ที่มีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

จํานวน

-

1
1

36 ตัวชี้วัดที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ของความสําเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหาร
จัดการ

ร้อยละ

65
61.53

65
62.50

37 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของความสําเร็จตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

70
16.44

70
53.13

จํานวน

-

3
19

จํานวน

-

1
4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้
5.1 มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงและ
บริหารจัดการตนเองได้

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปฏิรูประบบการบริหารหน่วยงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ รองรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
38 ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 จํานวนของหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับการทบทวน/ปรับ
โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (Digital University)
39 ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามพันธกิจ
หลักที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาและนํามาใช้อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ

59
ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560 - 2564
ลําดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560
แผน/ผล

ปี 2561
แผน/ผล

ร้อยละ

-

กลยุทธ์ที่ 5.3 บริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อนําไปสู่การ
พึ่งพาตนเองได้
40 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิ (รายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่าย) (ที่มิใช่รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน จากปีงบประมาณก่อน)
*ข้อมูลประกอบการคํานวณ รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

-

5
-18.62
284,223,679.26

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

-

189,447,206.09

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

-

94,776,473.17

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2560

-

276,135,761.77

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

-

199,009,277.38

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

-

77,126,484.39

กลยุทธ์ที่ 5.4 สื่อสารองค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับต่อสังคม
41 ตัวชี้วัดที่ 5.4.1 จํานวนผลงานที่ หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา สร้าง
ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ (กิจกรรม โครงการ รางวัลฯ)

จํานวน

15
67

15
68

จํานวน

-

1

ร้อยละ

>75
72.90

>75
81.05

ร้อยละ

10.00

15.00

0
-

2.12

กลยุทธ์ที่ 5.5 บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
42 ตัวชี้วัดที่ 5.5.1 จํานวน IB (Inspection body)และ/หรือ CB
(Certified body) ที่สามารถสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย(Inspection
body หน่วยตรวจ คือ หน่วยงานมีอุปกรณ์และเครื่องมือรับบริการ
ตรวจสอบ Certified body หน่วยรับรอง คือหน่วยงานสามารถรับรอง
คุณภาพหรือมาตรฐานสินค้า/เครื่องมือให้บุคคลภายนอก)
กลยุทธ์ที่ 5.6 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
43 ตัวชี้วัดที่ 5.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กลยุทธ์ที่ 5.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
44 ตัวชี้วัดที่ 5.7.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ
*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อมเลื่อน
ตําแหน่งสูงขึ้น
*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรที่ต้องได้รับการดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น ร้อยละ15

565
85

หมายเหตุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560
แผน/ผล

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรที่ได้รับการดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น

ปี 2561
แผน/ผล
12

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ที่มีคุณสมบัติพร้อมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น

429

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ที่ต้องได้รับการดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ร้อยละ15

64

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ที่ได้รับการดํารงตําแหน่งสูงขึ้น

11

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่มีคุณสมบัติพร้อมเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น

136

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ต้องได้รับการดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ร้อยละ15

-

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได้รับการดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
45 ตัวชี้วัดที่ 5.7.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ/ภาษา/ IT/เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากร
ณ 1 ตุลาคม 2560

21
1

ร้อยละ

50

60

29.67

33.09

-

1021.5

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรที่ต้องไดัรับการเพิ่มพูน
ความรู้ครบตามเกณฑ์ ร้อยละ60

613

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรที่ดัรับการเพิ่มพูนความรู้
ครบตามเกณฑ์

338

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ณ 1 ตุลาคม 2560

584.5

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ที่ต้องไดัรับการเพิ่มพูนความรู้ครบตามเกณฑ์ ร้อยละ60

390

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ที่ไดัรับการเพิ่มพูนความรู้ครบตามเกณฑ์ (40,30)

182

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ไม่นับ
รวมลูกจ้าง/ลูกจ้างประจํา ณ 1 ตุลาคม 2560

437

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ต้องไดัรับการเพิ่มพูนความรู้ครบตามเกณฑ์ ร้อยละ60

262

*ข้อมูลประกอบการคํานวณ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไดัรับการเพิ่มพูนความรู้ครบตามเกณฑ์ (30,20)

156

หมายเหตุ

61
ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2560 - 2564
ลําดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560
แผน/ผล

ปี 2561
แผน/ผล

ร้อยละ

-

4
4

กลยุทธ์ที่ 5.8 ส่งเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของ
46 ตัวชี้วัดที่ 5.8.1 ผลสัมฤทธิ์ของความสําเร็จการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม
1) เครื่องอบและคั่วแบบควบคุมความชื้นเมล็ดกาแฟ
2) อุปกรณ์ตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดิน
3) โครงการนําร่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองในระดับ
ห้องปฏิบัติการสู่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเชิงพาณิชย์
4 )การพัฒนาแผนธุรกิจของทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย นวัตกรรม

หมายเหตุ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 มีแผนการดําเนินงาน จํานวน 24 ตัวชี้วัด
1. มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00
2. มีผลการดําเนินต่ํากว่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29.17
3. ไม่มีผลการดําเนินงาน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45.83
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแผนการดําเนินงาน จํานวน 41 ตัวชี้วัด
1. ผลตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 27 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 65.85
2. ผลตัวชี้วัดที่ต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 34.15
3. ไม่มีค่าเป้าหมายแต่มีผลการดําเนินงาน ปี 2561 จํานวน 3 ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์/โครงการที่สําคัญ

ลักษณะ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
2561 ณ 30 ก.ย. 61

ผลลัพธ์โครงการ

27,822,076

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และกําลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
โครงการที่สําคัญ (จํานวน 11 โครงการ)
1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของอาจารย์
ผู้สอนวิชาชีพและปฏิบัติการโดยการฝังตัวใน
สถานประกอบการ อาทิ Embedded or
Sabbatical leave

8,695,646
ต่อเนื่อง

983,470.20 - เพื่อให้หลักสูตรวิชาชีพและปฏิบัติการมีศักยภาพและคุณภาพมหาวิทยาลัยจึงมีโครงการให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้วยการไปฝังตัวในสถาน
ประกอบการ และนําความรู้ทักษะที่ได้รับจากสถานประกอบการมาพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติต่อไปจากโครงการที่จัดสรรพบว่า
แต่ละคณะส่งอาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการชั้นนําต่างๆ จํานวน 34 คน จากทั้ง 6 คณะ
- มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ เข้ารับการอบรม และการฝังตัวในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศเพื่อนํามาพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ในปีงบประมาณ 2561 มีคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ฝังตัวในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาอาจารย์รองรับการเปิดสอนวิศวกรรมระบบราง จํานวน 2 คน

ต่อเนื่อง

- ในปีงบประมาณ 2561 ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนโครงการที่สําคัญดังกล่าว

1.3 โครงการพัฒนาสรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการ
ให้กับนักศึกษาโดยความร่วมมือกับพันธมิตรหลัก

ต่อเนื่อง

1,369,221 มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ มีการเชิญสถานประกอบการเพื่อมาให้ความรู้ด้านวิชาชีพ มีการศึกษาดูงานของนักศึกษา
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการมีโครงการทดสอบสมรรถนะด้านวิชาชีพ ด้านไอที และด้านภาษาให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills และ
ทักษะการทํางานในศตวรรษที่ 21 เพื่อความเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ

ต่อเนื่อง

4,206,170.70 มหาวิทยาลัยมีการจัดหลักสูตรอบรม 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรพัฒนาทักษะการทํางานในศตวรรษที่ 21 ด้านการนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีของนักศึกษา
มทร. สุวรรณภูมิ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรเทคนิคการสร้างบุคลิกภาพ โดยคณะศิลปศาสตร์ ทั้ง 2 หลักสูตรจัดอบรมให้กับนักศึกษา
ทุกคณะมีการประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์อีกทั้งยังมีการจัดโครงการอบรมและกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมทักษะสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการทํางาน

62

1.2 โครงการพัฒนาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและ
โรงฝึกงานเพื่อรองรับการจัดการศึกษาวิชาชีพและ
ปฏิบัติการ

ผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์/โครงการที่สําคัญ

ลักษณะ
โครงการ
ต่อเนื่อง

1.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ต่อเนื่อง

1.7 โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการ
ผลิตกําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ต่อเนื่อง

1.8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิต
กําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ต่อเนื่อง

1.9 โครงการพัฒนา Massive Open Online
Courses (MOOC)

ต่อเนื่อง

ผลลัพธ์โครงการ

45,935 มหาวิทยาลัยเสริมสร้างพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศจึงมีโครงการที่เปิดหลักสูตรปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ในปีการศึกษา 2561
มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จํานวน 7 หลักสูตร
1. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-(วิศวกรรมระบบราง)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
111,550 หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นสําหรับใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ในปีงบประมาณ 2561 อยู่ในระหว่างจัดทําหลักสูตร
1,478,937 มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ เข้ารับการอบรม และการฝังตัวในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศเพื่อนํามาพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศน
- ในปีงบประมาณ 2561 ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนโครงการที่สําคัญดังกล่าว

116,913.25 มีการจัดโครงการอบรมพัฒนา Open Online Courses (MOOC) เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ MOOC มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาเทคนิควิธีการสอนสมัยใหม่โดยใช้สื่ออนไลน์ที่เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
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1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

ผลการดําเนินงาน
2561 ณ 30 ก.ย. 61

ผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์/โครงการที่สําคัญ

ลักษณะ
โครงการ

1.10 โครงการพัฒนานักศึกษาร่วมกับพันธมิตรหลัก

ต่อเนื่อง

1.11 โครงการพัฒนาอาจารย์ร่วมกับพันธมิตรหลัก

ต่อเนื่อง

ผลการดําเนินงาน
2561 ณ 30 ก.ย. 61

ผลลัพธ์โครงการ

314,404.20 มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝังตัวของคณาจารย์ ร่วมกับพันธมิตรหลักเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมีการทําบันทึกความเข้าใจ (MOU)
บันทึกข้อตกลง (MOA) กับมหาวิทยาลัย พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการจัดโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ โดยมีวิทยากรจาก
สถานประกอบการภาคเอกชนให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนต่อไป และมีบันทึกความร่วมมือ 2 แห่ง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
69,044 มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝังตัวของคณาจารย์ ร่วมกับพันธมิตรหลักเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมีการทําบันทึกความเข้าใจ (MOU)
บันทึกข้อตกลง (MOA) กับมหาวิทยาลัย พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ โดยมีวิทยากรจากสถานประกอบการภาคเอกชน
ให้ความรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานบันการศึกษากับสถานประกอบ และมีบันทึกความร่วมมือที่ตอบวัตถุประสงค์ 2 แห่ง
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการที่สําคัญ (จํานวน 10 โครงการ)
2.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การสนับสนุนงานวิจัย

17,618,214
ต่อเนื่อง

125,790 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและฝึกอบรมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้งานระบบ ทําให้ทราบสถานะการดําเนินงาน
โครงการวิจัย ช่วยสนับสนุนการติดตามงานและการตัดสินใจในการบริการจัดการงานวิจัย ในปี 2561 มีโครงการทั้งสิ้น 159 โครงการ พบว่ามีโครงการที่ต้องขยาย
ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 82 โครงการ คิดร้อยละ 51.58 ซึ่งจะต้องพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการต่อไป
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็ง ให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ

ผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์/โครงการที่สําคัญ

ลักษณะ
โครงการ
ต่อเนื่อง

2.3 โครงการต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์
แบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการ

ต่อเนื่อง

2.4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
กับพันธมิตรหลัก (Key-partner)

ต่อเนื่อง

ผลลัพธ์โครงการ

14,539,462.94 ในปีงบประมาณ 2561 มีจํานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 324 ผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
10 อุตสาหกรรม จํานวน 98 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชาติ 79 ผลงาน ระดับนานาชาติ จํานวน 19 ผลงาน ส่วนใหญ่สอดคล้องกับอุตสหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และมีผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงต่างๆ จํานวน
44 ผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
10 อุตสาหกรรม จํานวน 31 ผลงาน แบ่งเป็น
- เชิงพาณิชย์ จํานวน 17 ผลงาน เช่น ผลงานสมรรถภาพช่างเทคนิคโลหะตามทัศนะของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์
บริษัทศักดิ์พัฒนาการเกษตร จํากัด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
- เชิงวิชาการ จํานวน 5 ผลงาน เช่น ผลงานอุปกรณ์ช่วยถอดกระสุนปืนแบบหลายขนาด หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 จ.นนทบุรี
- เชิงสาธารณะและทางอ้อม จํานวน 9 ผลงาน เช่น ผลงานการเพาะเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่าร่วมกับพืชโสน หน่วยงานหรือชุมชนที่นําไปใช้ประโยชน์ ต.สามเรือน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 3 ผลงาน ได้แก่ 1. สูตรและกรรมวิธีการผลิตยาหม่องจากสารสกัดหอมแดง
2. ชุดเซนเซอร์ตรวจจับไอระเหยเชิงไฟฟ้าและเชิงแสง 3. มุมตกกระทบของเลเซอร์ที่เหมาะสมสําหรับการทําความสะอาด สิทธิบัตร จํานวน 1 ผลงาน ได้แก่
เครื่องยอดข้าวงอกยาว

50,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้มีการจัดโครงการต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์แบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการ ได้มีการวิเคราะห์ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ ได้แก่
เครื่องหยอดข้าวกล้องงอกยาว และเครื่องแหวกร่องต้นข้าว และได้จัดทําแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ จํานวน 2 แผนธุรกิจ
207,815.86 มหาวิทยาลัยได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนวิจัย ได้แก่ 1) สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) พัฒนาแผนการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่
และแผนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และจัดสรรทุนร่วมกัน 2) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ให้การสนับสนุนทุนวิจัย Talent mobility เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทํางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
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2.2 โครงการส่งเสริม ผลักดัน ให้นําเทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
หรือเพิ่มผลิตภาพ

ผลการดําเนินงาน
2561 ณ 30 ก.ย. 61

ผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์/โครงการที่สําคัญ

ลักษณะ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
2561 ณ 30 ก.ย. 61

ผลลัพธ์โครงการ

ต่อเนื่อง

271,647.47 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญในการเชื่อมโยงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แพร่กระจายสู่ชุมชนในภูมิภาคและชนบท มีองค์กรที่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม
ของชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย ได้มีการดําเนินงานภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
ที่ให้บริการชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีรายได้ โดยมีหน่วยงานที่ดําเนินการในการให้บริการวิชาการ การให้ความรู้ การอบรม และเปลี่ยนความคิดเห็น
กับชุมชน เพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ นําไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน และเกิดคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยตาม
ค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560 - 2564 จํานวน 2 คลินิก ได้แก่ 1) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร สาขาพืชศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดตั้งคลินิคเทคโนโลยี บริการตรวจวิเคราะห์สภาพดินและปุ๋ยให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ ได้ดําเนินการจัดตั้งคลินิคเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ บริการวิชาการด้านการ
ออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์ ขนาดเล็ก และยังมีหน่วยงานภายในที่มีการดําเนินงานในการจัดประชุมให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้บริการวิชาการให้แก่ชุมชน
โดยมีผู้เข้าร่วมใช้บริการคลินิคเทคโนโลยี จํานวน 371 คน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
ภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีรายได้

2.6 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ด้วย
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ต่อเนื่อง

1,053,012.41 หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ร่วมกับชุมชน ร่วมกันโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม การพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้
ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน โดยถือหลักให้ชุมชน บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน (Partnership)
2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย(Mutual Benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่
ประเมินได้ (Social Impact) โดยสังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ทํางาน ชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นทางการกิจกรรมดังนี้ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 2) ประชุมถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ชุมชนตําบล
ไทรน้อย อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสานตะกร้าจากเชือกปอแก้วชุนชนตําบลบ้านแค อําเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4) อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5) อบรมส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
โดยมีการจัดกิจกรรม การทํายาหม่องสมุนไพร น้ํามันเหลือง เจลพริกและโคกกระออม ทั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการใช้ความรู้และ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา กับอาจารย์ และคนในชุมชน โดยเกิดผลกระทบต่อสังคมชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเอง มีอาชีพใหม่ในชุมชน
และสร้างรายได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน คน 1,215 คน เพื่อนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ได้แก่
ชุมชนตําบลไทรน้อย ชุมชนตําบลบ้านแค ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ให้ดีขึ้น ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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2.5 โครงการคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้นและความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เช่น (แม่พิมพ์
อุตสาหกรรมเกษตร) ที่ให้บริการชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและมีรายได้

ผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์/โครงการที่สําคัญ
2.7 โครงการสร้างพันธกิจสัมพันธ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ลักษณะ
โครงการ
ต่อเนื่อง

ผลการดําเนินงาน
2561 ณ 30 ก.ย. 61

ผลลัพธ์โครงการ
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455,856.54 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสร้างพันธกิจสัมพันธ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ดังนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะทั้ง 6 คณะ มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 630 คน จัดโครงการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ นิทรรศการ
RUS social engagement show & share 2017 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน บริการวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
เพื่อจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของโครงการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ และ เพื่อเผยแพร่งานบริการ
วิชาการจากการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้ใหม่และ นวัตกรรม ซึ่งมีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ด้านบริการวิชาการ การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ องค์การบริหารส่วน
ตําบลหันตรา องค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือน องค์การบริหารส่วนตําบลกบเจา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแคองค์การบริหารส่วนตําบลทับน้ํา
องค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง เทศบาลตําบลอรัญญิก เทศบาลตําบลบางบาล องค์การบริหารส่วนตําบลดอนปรู และองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) นิทรรศการแสดงผลงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ กับสํานักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank ) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
(start up) ปี 2559จดทะเบียน พาณิชย์ จํานวน 90 ราย จํานวนผลงานจัดแสดง 6 ผลิตภัณฑ์ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยผู้ประกอบการ
start up
2) ผลงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดําเนินงานภายใต้ศูนย์
คลินิกเทคโนโลยี จํานวน 8 ผลงาน เป็นการสร้างพันธกิจสัมพันธ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่หน่วยงานต่างๆ

ผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์/โครงการที่สําคัญ

ลักษณะ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
2561 ณ 30 ก.ย. 61

ผลลัพธ์โครงการ

ต่อเนื่อง

258,468.40 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ชุมชนบ้านไร่ จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์สร้างชุมชนต้นแบบในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้กับประชาชนชุมชนบ้านไร่และ
ใก้ลเคียง มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 985 คน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ 1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ํายาล้างจาน 3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบกล้วยตาก และมีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ และคนในชุมชน โดยเกิดผลกระทบต่อสังคมชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเอง มีอาชีพใหม่ในชุมชน และสร้างรายได้ และได้ดําเนินการโครงการให้
ครอบคลุมในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ได้จัดอบรมความรู้ละจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาและบุคลากร ประชาชนที่สนใจ และมหาวิทยาลัยได้ปลูกพันธ์พืช ไม้ผล เช่น กล้วย มะละกอ
ขนุน ฝรั่ง พืชผักสวนครัว บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ที่ศูนย์สุพรรณบุรี ที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิต และจัดโครงการการจัดทําปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม

2.9 โครงการบูรณาการพันธกิจสู่นวัตกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
ของสถานประกอบการ

ต่อเนื่อง

198,200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับชุมชนเทศบาลตําบลไทรม้า มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 40
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไม้และไม้ผลเมืองนนท์ ตําบลไทรม้า อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และไม้ผลเมืองนนท์ ตําบลไทรม้าอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นตัวอย่างในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป รวมทั้งการแนะนําการจัดทําบัญชี และความรู้เรื่องการจัดการด้านการตลาด การจัดทําเวปไซด์
การแนะนําผลิตภัณฑ์และการขายสินค้าใน on line เป็นการบูรณาการพันธกิจบริการวิชาการสู่นวัตกรรม ยกระดับความสามารถการแข่งขันของสถานประกอบการ
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนเทศบาลตําบลไทรม้า

2.10 โครงการส่งเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

ต่อเนื่อง

457,960 มหาวิทยาลัยส่งเสริมผลักดันการนําองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเพื่อให้เกิดชิ้นงาน/ผลงาน ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 4 ผลงาน ดังนี้
- เครื่องอบและคั่วแบบควมคุมความชื้นในเมล็ดกาแฟ
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองในระดับห้องปฏิบัติการสู่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเชิงพาณชย์
- การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดิน
- การพัฒนาแผนธุรกิจของทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

68

2.8 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสนองโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม

ผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์/โครงการที่สําคัญ

ลักษณะ
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
2561 ณ 30 ก.ย. 61

ผลลัพธ์โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง
โครงการที่สําคัญ (จํานวน 6 โครงการ)
3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและ
บุคลากรแบบ IDP (Individual Development
Plan)
3.2 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ

1,508,217
ต่อเนื่อง

ใหม่

119,985 มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาการเขียนผลงานเพื่อกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ

- เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่ซึ่งจะมีการดําเนินการในปีงบประมาณ 2563

ต่อเนื่อง

173,800 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบทดสอบสมรรถนะด้านไอที เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายใช้ในการสอบสมรรถนะ ยังมีการดําเนินโครงการให้
อาจารย์พัฒนาและออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

3.4 โครงการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดรายได้
และการลดค่าใช้จ่ายเพื่อนําไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

ต่อเนื่อง

- ในปีงบประมาณ 2561 ยังไม่มีโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนโครงการที่สําคัญดังกล่าว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่ต้องใช้งบประมาณในการขับเคลื่อน

3.5 โครงการปฏิบัติการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
(อาทิ โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
โครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใส)

ต่อเนื่อง

153,450.60 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ให้เข้าใจรับรู้ถึงการเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม ซึ่งผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้คะแนน 81.05 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
ตั้งไว้ที่คะแนน 75.00

3.6 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

ต่อเนื่อง

1,060,981.60 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นและขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพใน
การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งมีการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
- พัฒนาระบบและกลไกการจัดการขยะและการกําจัดขยะ
- โครงการธนาคารขยะ
- การจัดทําและพัฒนาเว็บไซด์ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งบืน
- จัดทําฐานข้อมูลเพื่อเข้าสู่เกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาสีเขียว
- สํารวจสภาพปัญหาผังโครงการการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
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3.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
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