คํานํา
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยท่ามกลางปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยง และสถานการณ์บ้านเมือง
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่าจะก้าวสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย
ชั้นนําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ” เพื่อเป็นกรอบทิศทางสําคัญที่มี
เป้าหมายร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายให้เป็นทิศทางเดียวกัน และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม
การพัฒ นามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูม ิใ นระยะปี 2558-2560 จะรองรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ใน 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน สังคม และสร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย
4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
5. สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน
6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได้ จั ด พิ ม พ์ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป
อันจะช่วยทําให้ทุกฝ่าย ได้รับทราบ เข้าใจ และอ้างอิงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างถ่องแท้
ถูกต้อง และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มิถุนายน 2558
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557– พ.ศ.2560
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ได้จัดทําขึ้นโดยยึดพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่อธิการบดีได้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
จากการประชุ มร่วมระหว่ างสภามหาวิทยาลัยกั บผู้บริหาร เมื่ อวันที่ 14 มี นาคม 2558 ที่ จังหวั ดนครนายก
มาพิจารณาร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดและร่วมกันปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันและอนาคต
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ฉบั บ นี้ ประกอบด้ ว ยสาระสํ า คั ญ เพื่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยให้ก้าวต่อไปอีก 4 ปีข้างหน้า โดยได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็น 8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้รู้จริงปฏิบัติได้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับทิศทางการวิจัยสู่การวิจัยเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่หรือนําไปใช้
ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม
และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนและนําเสนอองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ การให้บริการทางวิชาการ ให้เอื้ออํานวยต่อ
การสร้างรายได้

ข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 11 สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและตระหนักในความสําคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบรอบด้านเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาระบบการบริหารและการติดตามที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จกั เป็นที่ยอมรับในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 18 การบริหารงานการเงินและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้แนวทาง Green University
กลยุทธ์ที่ 20 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 21 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557– พ.ศ.2560
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
งบประมาณที่ใช้สําหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ.2557 พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,589,765,600 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้าน
เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้นําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ไปใช้ในการบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และบริบทของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
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ของสถาบันอุดมศึกษา มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแก่ชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติสืบไป โดยมีรายละเอียดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557– พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ได้มอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งคณบดี/ผู้อํานวยการ จัดทําแผนงาน วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ของการทํางานให้ชัดเจน และให้นํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสภามหาวิทยาลัยจะถือเป็นคํารับรอง
การปฏิบัติงานที่ใช้ในการประเมินคณบดี/ผู้อํานวยการต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้อธิการบดีกํากับดูแลให้
แผนของคณะและสถาบัน/สํานัก เป็นแผนที่มีเป้าหมายตรงกันและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้คณบดีและผู้อํานวยการมีเป้าหมายหลักของการดําเนินงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
ในการนี้ คณบดี/ผู้อํานวยการ ได้จัดทํา “ร่าง” แผนงาน วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ของการทํางาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมร่วมกับทุกหน่วยงาน เมื่อวันพุธที่ 27
พฤษภาคม 2558 เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาของคณะและสถาบัน/สํานัก ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ยและเป็ น ไปในทิศ ทางเดี ย วกัน รวม 9 หน่วยงาน และได้ส รุ ปข้อมู ล เป็น แผนยุท ธศาสตร์
การพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
8. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
9. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

โครงการที่
สําคัญ

กลยุทธ์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสู่การวิจัยเชิง
บูรณาการ

1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา

(18) โครงการจัดประชุมวิชาการ

(17) โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อนําผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่/ใช้ประโยชน์

(16) โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อทําวิจัยเชิงบูรณาการ

(15) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยมหาวิทยาลัย

(14) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

(13) โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยมี
ระบบพี่เลี้ยง (Mentor)

(11) โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
(12) โครงการเสริมความรู้ทางวิชาการสําหรับนักศึกษา

(23) โครงการจัดตั้งศูนย์และแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูร
ณาการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ

4.1 สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและ
ตระหนักในความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

4. สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
ยั่งยืน

(22) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาชีพเพื่อสร้างรายได้

(26) โครงการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการ
สอน การวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ

(25) โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม

(20) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
(24) โครงการจัดตั้ง
ชุมชน สังคม ด้วยวิชาชีพและเทคโนโลยี ลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ
(21) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
และ Night Market
และปฏิบัติการภาคสนามและตลาด
ราชมงคล

(19) โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ เพื่อจัดบริการทางวิชาการ

3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการการให้บริการทางวิชาการให้
เอื้ออํานวยต่อการสร้างรายได้

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน และ
นําเสนอองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญ

3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
วิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
สังคม และสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย

(9) โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น
(10) โครงการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรฐานสมรรถนะ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

(1) โครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ
(สมรรถนะวิชาชีพ IT ภาษาอังกฤษ)
(3) โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ
(4) โครงการทดสอบความสามารถ
ทางด้าน IT
(5) โครงการทดสอบความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ
(6) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและหรือสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
(7) โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษา/สถานประกอบการทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านวิชาชีพ
(8) โครงการสรรหาอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการ ทางวิชาชีพจากสถานประกอบการ

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่หรือนําไปใช้
1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประโยชน์

1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและทันสมัย

2.1 พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพสูง

2. สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้รู้จริงปฏิบัติได้

1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับชาติและนานาชาติ

(27) โครงการพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาแบบรอบด้านเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

5. สนับสนุนและส่งเสริม
เพื่อให้นักศึกษามี
พัฒนาการครบ
ทุกด้าน

(40) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green
University

(32) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร

(41) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(MIS)

(38) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานการเงินและงบประมาณ
(39) โครงการจัดทําแผนแม่บท (Master Plan)
การใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย

(36) โครงการจัดทําแผนการตลาด แผนการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(37) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

(35) โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการ ศึกษาการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

(34) โครงการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ข้อกําหนด/กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างคล่องตัว โปร่งใส
ตรวจสอบได้

(33) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ

7.5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

7.4 พัฒนาด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้
แนวทาง Green University

7.3 การบริหารงาน การเงินและงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

7.2 ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ประเทศและ
นานาชาติ

7.1 พัฒนาระบบการบริหารและการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(31) โครงการจัดสวัสดิการให้แก่อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน

(30) โครงการพัฒฬนาบุคลากรสาย
สนับสนุนในการจัดทําผลงานเพื่อ
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

(29) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนุนทางด้าน
การปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษ

(28) โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

6.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

(44) โครงการดําเนินการ
ตามความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา หรือ
องค์กรในกลุ่มอาเซียน

(42) โครงการ/กิจกรรม
ที่เสริมสร้างความรู้/
ความสัมพันธ์ สู่อาเซียน
(43) โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและอาเซียนศึกษา

8.1 การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

8. พัฒนามหาวิทยาลัยเข้า
สู่ระดับอาเซียน

2

บทที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภูมิ ใ นระยะต่ อ ไป จะเน้ น การดํ า เนิ น งานที่ ส อดรั บ กั บ
ยุทธศาสตร์การการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายร่วมกัน
กับทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายหลักที่จะนําพามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
เพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ”

สืบ เนื่ อ งจากการประชุ ม สภามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ ว รรณภู มิกั บ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิท ยาลั ย
เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่
15 มี น าคม 2558 ณ ภู เ ขางามรี ส อร์ ท จั ง หวั ด นครนายก มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยมี 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินงาน และโครงการ
ต่างๆ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป
1.1 วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชัน้ นําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพือ่ ชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

1.2 พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการทีท่ ันสมัย และมีธรรมาภิบาล

1.3 จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
อาหารปลอดภัย พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีแม่พิมพ์

1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย
4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
5. สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน
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6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน
ตารางที่ 1.1 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (Hands-on) ด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีคุณภาพตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน
สังคม ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างและ
พัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
เป้าประสงค์ที่ 2. งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ มีคุณภาพสามารถนําไป
พัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันแก่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตนัก
ปฏิบัติได้งานทํา หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตนักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตนัก
ปฏิบัติได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิต
ให้รจู้ ริงปฏิบัติได้
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาหลักสูตรทีไ่ ด้
มาตรฐานและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนทีม่ ีคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ ที่ตพี ิมพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนงานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนางานวิจัยให้มี
คุณภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 6. ปรับทิศทางการวิจยั
สู่การวิจยั เชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 7. ส่งเสริมสนับสนุนการ
นําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไป
เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 8. ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดประชุมวิชาการ
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ตารางที่ 1.1 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกลยุทธ์ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม
และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 3. เป็นแหล่งให้บริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้
ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สืบสานและ
ทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 4. บุคลากรและ
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ไทย และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมบริการ ทางวิชาการทีม่ ีการ
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
และ/หรืองานวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการที่มกี าร
เรียนรู้และ/หรือมีส่วนร่วมของชุมชน
สังคม

กลยุทธ์ที่ 9. ส่งเสริมการเรียนรูใ้ น
ชุมชนและนําเสนอองค์ความรูท้ ี่
มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
กลยุทธ์ที่ 10. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการการให้บริการทาง
วิชาการให้เอื้ออํานวยต่อการสร้าง
รายได้

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนเงินสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของความรู้เฉลี่ย
ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้รับ
ความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ําหนักการเข้าร่วมการประกวด/
แข่งขัน หรือได้รางวัลจากผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาต่อ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

กลยุทธ์ที่ 11. สร้างจิตสํานึกให้เกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
และตระหนักในความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 12. .ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ
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ตารางที่ 1.1 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกลยุทธ์ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. สนับสนุน
และส่งเสริมเพือ่ ให้นักศึกษามี
พัฒนาการครบทุกด้าน
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวนนักศึกษา หรือ
เป้าประสงค์ที่ 5.นักศึกษาเป็นคนดี
คนเก่ง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลงานนักศึกษาได้รับรางวัล
ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน
/การยกย่องชมเชย ระดับท้องถิน่ ชาติ
และนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละคุณภาพของ
บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนา
คุณภาพของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึง
เป้าประสงค์ที่ 6. อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน มีศักยภาพใน พอใจของนักศึกษาต่อการสอนของ
การปฏิบัตงิ าน และมีขวัญกําลังใจใน อาจารย์
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึง
การปฏิบัตงิ าน
พอใจการบริการของผู้รับบริการต่อ
การดําเนินงานของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึง
พอใจของอาจารย์และบุคลากรในการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. บริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 7. การบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ในแผน
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 13. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาแบบรอบด้านเพื่อให้นกั ศึกษา
มีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์

กลยุทธ์ที่ 14. พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กลยุทธ์ที่ 15. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

กลยุทธ์ที่ 16. พัฒนาระบบการบริหาร
และการติดตามที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 17. ส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
รู้จัก เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น
ประเทศ และนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 18. การบริหารงาน การเงิน
และงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ตารางที่ 1.1 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกลยุทธ์ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8. พัฒนา
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 8. มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 19. พัฒนาด้านกายภาพ
และสภาพแวดล้อมโดยใช้แนวทาง
Green University
กลยุทธ์ที่ 20. นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 8.1 จํานวนโครงการ/
กลยุทธ์ที่ 21. การเข้าสู่ประชาคม
กิจกรรมที่ดําเนินการตามความร่วมมือ อาเซียน
กับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรใน
กลุ่มอาเซียน

1. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (Hands-on)
ด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีคุณภาพ
ตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ชุมชน สังคม
ระดับชาติและ
นานาชาติ

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
ในระดับชาติและ
นานาชาติ
82

65

0
(65.42)

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของ
บัณฑิตนักปฏิบัติได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา *

2558
80

80
(na)

2557
78
(64.01)

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตนักปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของ
บัณฑิตนักปฏิบัติได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ตัวชี้วัด

* ตัวชี้วัดที่ 1.3 เพิ่มเติม มีการกําหนดค่าเป้าหมายในปี 2558

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

68

84

2559
82

ค่าเป้าหมาย

70

86

2560
84

ตัวชี้วัด

28

27
(26.20)

0
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จํานวนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English Program)

6

0

0

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จํานวนหลักสูตรใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา

8
(6.13)

0

0

0

12

8.5
(11.24)

2

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะต่อหลักสูตรทั้งหมด

1.4 พัฒนาระบบการจัดการ ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่
เรียนการสอน
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ที่มีคุณภาพ

1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานและทันสมัย

1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

0

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ได้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ

0

0

0

0

2558
0

ค่าเป้าหมาย
2557
0

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางด้าน IT

1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปี
ให้รู้จริงปฏิบัติได้
สุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ

กลยุทธ์

5

0

1

10

30

12

3

70

70

2559
70

5

1

1

15

32

14

4

75

75

2560
75

โครงการที่สําคัญ

(11) โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย

(10) โครงการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
(English Program)

(9) โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีตําแหน่งทางวิชาการ
และคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น

(8) โครงการสรรหาอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการ วิชาชีพจากสถานประกอบการ

(7) โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา/
สถานประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาชีพ

(6) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและหรือสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา

(5) โครงการทดสอบความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ

(4) โครงการทดสอบความสามารถทางด้าน IT

(3) โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ
(สมรรถนะวิชาชีพ IT ภาษาอังกฤษ)

(1) โครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ

ตารางที่ 1.2 สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและโครงการที่สําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
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2. งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ มีคุณภาพ
สามารถนําไปพัฒนา
ชุมชน สังคมให้
เข้มแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพในการ
แข่งขันแก่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม

2. สร้างและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาชุมชน
สังคมและ
ประเทศชาติ

100
(190)

50
(24)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวน
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์

2557

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

* ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 , 2.1.3 เพิ่มเติม และมีการกําหนดค่าเป้าหมายในปี 2558

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

60

125

2558

70

150

2559

ค่าเป้าหมาย

80

200

2560

20
(32.13)

10
(3.95)

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจําที่นํา
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่
ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจําที่นําผลงาน
วิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการ
นําผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่หรือ
นําไปใช้ประโยชน์

0
(1)

0
(1)

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จํานวนโครงการวิจัย
เชิงบูรณาการ

2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสู่
การวิจัยเชิงบูรณาการ

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมวิชาการ

12

0

ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 จํานวน
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/
เครื่องหมายการค้า

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดประชุมวิชาการ

22

0

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 เงินสนับสนุนงาน
วิจัย/งานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชา
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์/คน/ปี *

1

1

0

25,000

60,000

0

25

>80

2558
73

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เงินสนับสนุนงาน
วิจัย/งานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คน/ปี *

>80
(86.40)

2557
71
(62.43)

30

>80

2559
75

2

14

24

2

1

25,000

60,000

ค่าเป้าหมาย

20
(21.78)

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ร้อยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการ
พัฒนาด้านการวิจัยต่อปี

2.1 พัฒนางานวิจัย
ให้มีคุณภาพสูง

กลยุทธ์

3

16

26

3

1

25,000

60,000

35

>80

2560
75

(18) โครงการจัดประชุมวิชาการ

(17) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนํา
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่/ใช้ประโยชน์

(16) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อทําวิจัย
เชิงบูรณาการ

(15) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
มหาวิทยาลัย

(14) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

(13) โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีระบบพี่เลี้ยง
(Mentor)

(12) โครงการเสริมความรู้ทางวิชาการสําหรับนักศึกษา

โครงการที่สําคัญ

8

3. เป็นแหล่ง
ให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชน
อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน เพื่อให้ชุมชน
เป็นสังคมฐานความรู้
(Knowledge Based
Society) ที่มีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง
ได้ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

4. บุคลากรและ
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม
ไทย และสิ่งแวดล้อม

3. ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน
สังคม และสร้าง
รายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย

4. สืบสานและ
ทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน

0

0

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของ
ความรู้เฉลี่ยที่ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ได้รับ
ความรู้หลังจากเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม *

20
(20.55)

2557
25
(71.23)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนเงิน
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม *

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของ
โครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการที่มีการ
เรียนรู้และ/หรือมีส่วนร่วม
ของชุมชน สังคม

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของ
โครงการ/กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการที่มีการบูรณา
การกับการจัดการเรียนการ
สอนและ/หรืองานวิจัย

ตัวชี้วัด

25

2558
30

30

2559
35

ค่าเป้าหมาย

>80

>80

>3,000,000 >3,000,000

* ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 , 3.2.2 , 3.2.3 , 4.1 , 4.2 เพิ่มเติม และมีการกําหนดค่าเป้าหมายในปี 2558

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

3.2 .พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการการ
ให้บริการทางวิชาการให้
เอื้ออํานวยต่อการสร้าง
รายได้

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ชุมชนและนําเสนอ
องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญ

>80

>3,000,000 4.1 สร้างจิตสํานึกให้เกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจ
เห็นคุณค่าและตระหนักใน
ความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

35

2560
40

กลยุทธ์

>80

0
0

10
(30)

>80
(90.78)

ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รายได้ที่ได้รับจากการ
บริการวิชาการในรอบ 1 ปี *
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนแหล่งเรียนรู้
ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ร้อยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม

10

0

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จํานวนหลักสูตรที่สร้าง
รายได้ *

12

12

1

>80

2560
6

1

>80

10

1

>80

10

1

15,000,000 20,000,000 30,000,000

12

1

1

1
(1)

>80

2559
6

>80

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวนศูนย์การเรียนรู้
และปฏิบัติการภาคสนาม

2558
6

>80
(87.72)

2557
0

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จาก
การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนชุมชนหรือ
องค์กรเป้าหมายของการให้บริการ
วิชาการเชิงบูรณาการ โดยการร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า *

ตัวชี้วัด

(25) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

(24) โครงการจัดตั้งลานวัฒนธรรมราชมงคล
สุวรรณภูมิ และ Night Market ณ ศูนย์วาสุกรี

(23) โครงการจัดตั้งศูนย์และแหล่งเรียนรู้ทาง
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

(22) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
เพื่อสร้างรายได้

(21) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ
ภาคสนามและตลาดราชมงคล

(19) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อจัดบริการทางวิชาการ
(20) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม
ด้วยวิชาชีพและเทคโนโลยี

โครงการที่สําคัญ
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5.นักศึกษาเป็นคนดี
คนเก่ง และมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามอัต
ลักษณ์ของผู้เรียน

6. อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และมีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

5. สนับสนุนและ
ส่งเสริมเพื่อให้
นักศึกษามี
พัฒนาการครบทุก
ด้าน

6. พัฒนาคุณภาพ
ของอาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน

80
(88.72)

80
(86.60)

80
(72.17)

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ย
ความพึงพอใจการบริการ
ของผู้รับบริการต่อการ
ดําเนินงานของบุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละเฉลี่ย
ความพึงพอใจของอาจารย์
และบุคลากรในการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย

0

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละ
คุณภาพของบัญฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ *

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการสอน
ของอาจารย์

6
(23)

2557
0

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวน
นักศึกษา หรือผลงาน
นักศึกษาได้รับรางวัล
/การยกย่องชมเชย ระดับ
ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักการเข้า
ร่วมการประกวด/แข่งขัน
หรือได้รางวัลจากผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาต่อ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด *

ตัวชี้วัด

* ตัวชี้วัดที่ 4.3 , 5.1.1 , 5.2 เพิ่มเติม และมีการกําหนดค่าเป้าหมายในปี 2558

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

>80

>80

>80

>80

12

2558
>1

>80

>80

>80

>80

18

2559
>1

ค่าเป้าหมาย

>80

>80

>80

>80

24

2560
>1
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการกับ
พันธกิจอื่น ๆ

ตัวชี้วัด

6.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนดใน
เวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ตาม
เกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปี
นักศึกษา
สุดท้ายได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่
แบบรอบด้านเพื่อให้
พึงประสงค์ ครบ 5 ด้าน *
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

4.2 .ส่งเสริม สนับสนุนให้
มีการบูรณาการการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม กับ
พันธกิจอื่นๆ

กลยุทธ์

55

55

50
(15.37)

50
(55.47)

55

>80

2558
25

50
(20.33)

0

2557
20
(20.27)

ค่าเป้าหมาย

60

60

60

>80

2559
30

65

65

65

>80

2560
40

(30) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการ
จัดทําผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

(29) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุนทางด้านการปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษ

(28) โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทาง
ด้านวิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ

(27) โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

(26) โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน การวิจัย
หรือการบริการวิชาการ

โครงการที่สําคัญ
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7. การบริหารงาน
มหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามหลักธรรม
มาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

7. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
2558

74

2557

72
(84.84)

* ตัวชี้วัดที่ 6.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.3 เพิ่มเติม และมีการกําหนดค่าเป้าหมายในปี 2558

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

76

2559

ค่าเป้าหมาย

80

2560

70
(100)

50
(50)

0
(253)
0
(60)
0

ตัวชี้วัดที่ 7.1.1ร้อยละของผู้บริหารที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
ทางการบริหาร
ในเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 7.1.2ร้อยละของความสําเร็จ
ของผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1จํานวนข่าวที่ได้รับการ
เผยแพร่ในสื่อต่างๆ *
ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 จํานวนครั้งของ
หน่วยงาน/บุคคล ที่ใช้บริการของ
มหาวิทยาลัย *
ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่
เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร
คณะกรรมการหรือที่ปรึกษาให้กับ
หน่วยงานภายนอก *

7.1 พัฒนาระบบการ
บริหารและการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ

7.2 ส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก
เป็นที่ยอมรับในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ

75
(75)

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
อาจารย์และบุคลากรสาย เฉลีย่ ของบุคลากรทุกระดับ
สนับสนุน
(สายบริหาร สายวิชาการ
สายสนับสนุน) ที่มีต่อการได้ปฏิบัติงาน
และสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

2557
0

0

ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น *

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จํานวนงานวิจัยสถาบัน
ในรอบ 1 ปี

กลยุทธ์

5

70

250

55

>80

>80

20

2558
30

ค่าเป้าหมาย

8

80

300

60

>80

>80

25

2559
40

10

90

350

65

>80

>80

30

2560
50

(37) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

(36) โครงการจัดทําแผนการตลาด แผนการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

(35) โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

(34) โครงการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ข้อกําหนด/กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้

(33) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ

(31) โครงการจัดสวัสดิการให้แก่อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
(32) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร

โครงการที่สําคัญ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

* ตัวชี้วัดที่ 8.1.1 เพิ่มเติม และมีการกําหนดค่าเป้าหมายในปี 2558

8. พัฒนา
8. มหาวิทยาลัยมี
ตัวชี้วัดที่ 8.1 จํานวน
มหาวิทยาลัย
ศักยภาพในการเข้าสู่ โครงการ/กิจกรรมที่
เข้าสู่ระดับอาเซียน ประชาคมอาเซียน
ดําเนินการตามความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา หรือ
องค์กรในกลุ่มอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์

2
(2)

2557

>2

2558

>2

2559

ค่าเป้าหมาย

>2

2560

ตัวชี้วัด

8.1 การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

7.5 นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 8.1.1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่เสริมสร้างความรู้/
ความสัมพันธ์สู่อาเซียน *

ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จํานวนระบบ
สารสนเทศใหม่ที่นํามา
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ

7.4 พัฒนาด้านกายภาพ ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 ร้อยละความพึงพอใจ
และสภาพแวดล้อมโดยใช้ เฉลีย่ ของบุคลากรนักศึกษา ต่อการ
แนวทาง Green University พัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลัย

7.3 การบริหารงาน การเงิน ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ร้อยละความสําเร็จการ
และงบประมาณให้เกิด
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประโยชน์สูงสุด
ประจําปี

กลยุทธ์

0

1
(1)

75
(78.17)

2557
75
(93.53)

1

1

>80

2558
85

ค่าเป้าหมาย

1

1

1

>80

>80

1

2560
94

2559
90

(44) โครงการดําเนินการตามความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน

(43) โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

(42) โครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสร้างความรู้/
ความสัมพันธ์ สู่อาเซียน

(41) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(MIS)

(40) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green
University

(39) โครงการจัดทําแผนแม่บท (Master Plan)
การใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย

(38) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานการเงินและงบประมาณ

โครงการที่สําคัญ
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บทที่ 2
โครงการสําคัญเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประกอบด้วยโครงการสําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ จํานวน 44 โครงการ ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 โครงการสํ า คั ญ ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

2. สร้างและพัฒนา
งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้รู้จริง
ปฏิบัติได้

โครงการสําคัญ
(1) โครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาชีพ
(สมรรถนะวิชาชีพ IT ภาษาอังกฤษ)
(3) โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ
(4) โครงการทดสอบความสามารถทางด้าน IT
(5) โครงการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
(6) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
และหรือสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
(7) โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา/สถาน
ประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาชีพ
(8) โครงการสรรหาอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
วิชาชีพจากสถานประกอบการ
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไป (9) โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีตําแหน่งทางวิชาการและ
ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
คุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น
3. พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
(10) โครงการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรฐานสมรรถนะ
และทันสมัย
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
4. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ (11) โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสื่อการ
สอนที่มีคุณภาพ
เรียนการสอนให้ทันสมัย
(12) โครงการเสริมความรู้ทางวิชาการสําหรับนักศึกษา
5. พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพสูง
(13) โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีระบบพี่เลี้ยง
(Mentor)
(14) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
(15) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัย
6. ปรับทิศทางการวิจัยสู่การวิจัย
(16) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อทําวิจัย
เชิงบูรณาการ
เชิงบูรณาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

3. ปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการ
วิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้
ชุมชน สังคม และ
สร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย
4. สืบสานและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน

กลยุทธ์
7. ส่งเสริมสนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไป
เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์
8. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการ
9. ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนและ
นําเสนอองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญ
10. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการการให้บริการทาง
วิชาการให้เอื้ออํานวยต่อการสร้าง
รายได้
11. สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและ
ตระหนักในความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

โครงการสําคัญ
(17) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนําผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่/ใช้ประโยชน์
(18) โครงการจัดประชุมวิชาการ
(19) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อจัดบริการทาง
วิชาการ
(20) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม ด้วยวิชาชีพ
และเทคโนโลยี
(21) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนาม
และตลาดราชมงคล
(22) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างรายได้
(23) โครงการจัดตั้งศูนย์และแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
(24) โครงการจัดตั้งลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ และ
Night Market ณ ศูนย์วาสุกรี
(25) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม
(26) โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ

12. .ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
บูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ
5. สนับสนุนและ
13. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
(27) โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
ส่งเสริมเพื่อให้
นักศึกษาแบบรอบด้านเพื่อให้
พึงประสงค์
นักศึกษามีพัฒนาการ นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครบทุกด้าน
6. พัฒนาคุณภาพของ 14. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์
(28) โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทางด้านวิชาการ
อาจารย์และบุคลากร และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ
สายสนับสนุน
(29) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
ทางด้านการปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษ
(30) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทํา
ผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
15. พัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารย์ (31) โครงการจัดสวัสดิการให้แก่อาจารย์และบุคลากรสาย
และบุคลากรสายสนับสนุน
สนับสนุน
(32) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
7. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

8. พัฒนา
มหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระดับอาเซียน

กลยุทธ์
โครงการสําคัญ
16. พัฒนาระบบการบริหารและการ (33) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ
ติดตามที่มีประสิทธิภาพ
(34) โครงการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกําหนด/
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้
(35) โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง
17.ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของ (36) โครงการจัดทําแผนการตลาด แผนการโฆษณา
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยอมรับในระดับท้องถิ่น ประเทศ
(37) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
และนานาชาติ
18. การบริหารงาน การเงินและ
(38) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริหารงานการเงินและงบประมาณ
19.พัฒนาด้านกายภาพ และ
(39) โครงการจัดทําแผนแม่บท (Master Plan) การใช้พื้นที่
สภาพแวดล้อมโดยใช้แนวทาง
ของมหาวิทยาลัย
Green University
(40) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green
University
20. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ (41) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
ในการบริหารจัดการ
(42) โครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสร้างความรู้/ความสัมพันธ์
21. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สู่อาเซียน
(43) โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
(44) โครงการดําเนินการตามความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษา หรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน
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บทที่ 3
รายจ่ายขับเคลื่อนภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ประเด็นยุทธศาสตร์/รายจ่ายที่สําคัญ
รวมทั้งสิ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณ (ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
2557
2558
2559
2560
270,878,277 357,688,218 418,962,879

542,246,460

123,875,150 150,304,350 214,412,900 286,263,000

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

17,566,650

22,684,250

28,016,800

24,312,200

2. ค่าใช้จ่ายรายการครุภัณฑ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

25,139,200

38,947,495

88,689,800

95,654,000

3. ค่าใช้จ่ายรายการสิ่งก่อสร้างในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

81,169,300

88,672,605

97,706,300

166,296,800

หมายเหตุ : กรอบวงเงินภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ในปีงบประมาณ 2559 และในปีงบประมาณ 2560 ที่มีงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
1. กรอบวงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2558 เป็นวงเงินที่ได้รับจัดสรรจริงจากงบแผ่นดิน และงบรายได้ แต่ในปีงบประมาณ 2559
งบแผ่นดิน เป็นวงเงินที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสํานักงบประมาณ อีกทั้งในโครงการสําคัญที่ 1 โครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ
ในปีงบประมาณ 2559 มีแผนในการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
2. กรอบวงเงินงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2559 มีทั้งรายการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสํานักงบประมาณ และรายการ
ตามแผนแม่บทสิ่งก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557-2560
3. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เป็นรายการสิ่งก่อสร้างผูกพันซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2557-2560 วงเงิน 256,991,900 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

28,643,420

37,725,430

39,064,600

37,814,600

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

28,643,420

37,385,430

37,564,600

37,814,600

2. ค่าใช้จ่ายรายการครุภัณฑ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

-

340,000

1,500,000

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

7,378,637

17,307,808

32,799,559

22,484,560

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย

7,376,080

7,273,850

12,797,000

7,482,000

-

31,400

-

-

2. ค่าใช้จ่ายรายการครุภัณฑ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์/รายจ่ายที่สําคัญ
3. ค่าใช้จ่ายรายการสิ่งก่อสร้างในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

งบประมาณ (ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
2557
2558
2559
2560
-

10,000,000

20,000,000

15,000,000

หมายเหตุ : กรอบวงเงินภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ในปีงบประมาณ 2559 ที่มีงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2558
มีรายละเอียดดังนี้
1. กรอบวงเงินงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2559 เป็นศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ตามแผนแม่บทสิ่งก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557-2560
2. กรอบวงเงินงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2559 เป็นศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดําริฯ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนแม่บท
สิ่งก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

3,604,100

3,729,830

15,951,000

3,800,000

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสืบสานและทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

3,604,100

3,729,830

3,951,000

3,800,000

-

-

12,000,000

-

2. ค่าใช้จ่ายรายการสิ่งก่อสร้างในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสืบสานและ
ทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความยั่งยืน

หมายเหตุ : กรอบวงเงินภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ในปีงบประมาณ 2559 ที่มีงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2558
มีรายละเอียดดังนี้
กรอบวงเงินงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2559 เป็นการจัดตั้งลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ และ Night Market
ณ ศูนย์ วาสุกรี ตามแผนแม่บทสิ่งก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการ
ครบทุกด้าน

80,971,340

38,031,580

12,474,800

8,970,100

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

7,857,340

7,009,580

12,474,800

7,743,100

2. ค่าใช้จ่ายรายการครุภัณฑ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

1,829,000

22,000

-

-

71,285,000

31,000,000

-

1,227,000

3. ค่าใช้จ่ายรายการสิ่งก่อสร้างในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

หมายเหตุ : กรอบวงเงินภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ในปีงบประมาณ 2559 และในปีงบประมาณ 2560 ที่มีงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
1. กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2559 ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 "สุวรรณภูมิเกมส์"
2. กรอบวงเงินงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2560 เป็นรายการสิ่งก่อสร้างตามแผนแม่บทสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2557 - 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

5,908,900

18,723,350

12,669,620

12,314,700

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน

4,552,500

10,053,450

10,169,620

9,514,700

2. ค่าใช้จ่ายรายการครุภัณฑ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

1,356,400

8,669,900

2,500,000

2,800,000

หมายเหตุ : กรอบวงเงินภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ในปีงบประมาณ 2558 และในปีงบประมาณ 2559 ที่มีงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
1. กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และเงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก สายสนับสนุน
2. กรอบวงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2558 ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558 ค่าครุภัณฑ์
รายการ ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม อาคาร 24 1 ชุด จํานวน 6,387,500 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

14,451,200

84,562,280

86,579,400

166,099,500

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

859,300

8,562,280

4,191,900

4,221,000

2. ค่าใช้จ่ายรายการครุภัณฑ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3,906,400

-

10,588,000

2,588,000

3. ค่าใช้จ่ายรายการสิ่งก่อสร้างในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9,685,500

76,000,000

71,799,500

159,290,500

หมายเหตุ : กรอบวงเงินภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ในปีงบประมาณ 2559 และในปีงบประมาณ 2560 ที่มีงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
1. กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารตาม
บทบาทตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. กรอบวงเงินงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2559 และในปีงบประมาณ 2560 เป็นรายการสิ่งก่อสร้างตามแผนแม่บทสิ่งก่อสร้าง
ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8. พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน

6,045,530

7,303,590

5,011,000

4,500,000

1. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับ
อาเซียน

6,045,530

5,318,590

4,511,000

4,500,000

-

1,985,000

500,000

-

2. ค่าใช้จ่ายรายการครุภัณฑ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน
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สรุปเปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการสําคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ประเด็นยุทธศาสตร์/รายจ่ายที่สําคัญ

2558
งบแผ่นดิน
811,146,200

งบรายได้
285,950,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

412,149,490

129,250,420

1. รายจ่ายประจํา

309,822,780

2. รายจ่ายขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

รวมทั้งสิ้น

2559
รวม
งบแผ่นดิน
งบรายได้
รวม
1,097,096,200 862,314,100 288,279,200 1,150,593,300
541,399,910 576,230,680 118,480,100

694,710,780

81,272,780

391,095,560 409,449,880

70,848,000

480,297,880

102,326,710
24,648,300

47,977,640
15,137,530

150,304,350 166,780,800
39,785,830 24,436,100

47,632,100
16,476,700

214,412,900
40,912,800

1,855,200

205,200

2,060,400

1,643,000

205,200

1,848,200

22,793,100
16,845,400

14,932,330
1,391,440

37,725,430
18,236,840

22,793,100
27,289,800

16,271,500
6,802,000

39,064,600
34,091,800

845,400

86,190

931,590

1,289,800

5,000

1,294,800

16,000,000
2,970,400

1,305,250
1,299,830

17,305,250
4,270,230

26,000,000
3,056,200

6,797,000
13,521,000

32,797,000
16,577,200

470,400

70,000

540,400

556,200

70,000

626,200

2. รายจ่ายขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้
นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน

2,500,000
6,696,500

1,229,830
40,097,920

3,729,830
46,794,420

2,500,000
5,798,000

13,451,000
16,627,200

15,951,000
22,425,200

1. รายจ่ายประจํา

5,316,500

3,446,340

8,762,840

5,798,000

4,152,400

9,950,400

1,380,000
20,080,730

36,651,580
7,577,180

38,031,580
27,657,910

14,301,520

12,474,800
7,477,200

12,474,800
21,778,720

7,316,820

1,617,740

8,934,560

7,639,100

1,470,000

9,109,100

2. รายจ่ายขับเคลื่อน
12,763,910
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิง
319,843,310
บูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5,959,440
63,006,480

18,723,350
6,662,420
382,849,790 207,173,000

6,007,200
77,029,000

12,669,620
284,202,000

1. รายจ่ายประจํา

242,247,980

56,039,530

298,287,510 144,160,600

53,462,000

197,622,600

77,595,330
7,912,070

6,966,950
2,924,380

84,562,280
10,836,450

63,012,400
4,028,800

23,567,000
5,866,000

86,579,400
9,894,800

1. รายจ่ายประจํา

1,602,860

1,930,000

3,532,860

1,760,800

3,123,000

4,883,800

2. รายจ่ายขับเคลื่อน

6,309,210

994,380

7,303,590

2,268,000

2,743,000

5,011,000

25,264,820

25,264,820

26,000,000

26,000,000

1. รายจ่ายประจํา
2. รายจ่ายขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
วิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
1. รายจ่ายประจํา
2. รายจ่ายขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน
1. รายจ่ายประจํา

2. รายจ่ายขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
1. รายจ่ายประจํา

2. รายจ่ายขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8. พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับ
อาเซียน

งบกลาง

-

-
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แผนการดําเนินการและประมาณการงบประมาณงบลงทุนภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - 2560
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
งบประมาณ (บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการที่สําคัญ/กิจกรรม

2557

2558
งบเงินรายได้

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2560

งบประมาณ

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

163,923,157

30,450,200 190,620,658

66,370,300

242,066,159

63,220,000

386,767,260

56,091,600

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับชาติและนานาชาติ

94,538,600

11,769,900

96,245,600

32,694,500

159,564,100

26,832,000

222,447,200

39,503,600

18,653,800

6,485,400

29,161,800

9,785,695

72,357,800

16,332,000

80,500,000

15,154,000

จัดหาครุภัณฑ์สําหรับการ พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสื่อการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย

งบประมาณ

2559
งบเงินรายได้

งบประมาณ

งบเงินรายได้

ปรับปรุงอาคาร 10 เพื่อรองรับโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ

-

-

-

-

-

-

-

5,000,000

มทรส.

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ฯ

37,468,000

5,284,500

-

-

-

-

-

-

มทรส.

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฝึกงานเครื่องกล เขต2

811,800

-

-

-

-

-

-

-

คอ.

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 อาคาร 4 ศูนย์สุพรรณบุรี

840,000

-

-

-

-

-

-

-

วส.

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

36,765,000

-

52,083,800

-

65,346,300

-

89,947,200

12,849,600

วส.

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 2 พร้อมครุภัณฑ์

-

-

15,000,000

-

-

-

-

-

กบส.

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องงานส่งเสริมวิชาการ

-

-

-

1,320,000

-

-

-

-

กบส.

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ
ศูนย์วาสุกรี

-

-

-

-

1,860,000

-

-

-

กบว.

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ
พร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 2) ศูนย์สุพรรณบุรี

-

-

-

-

10,000,000

-

-

-

กบส.

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 8) ศูนย์นนทบุรี

-

-

-

-

10,000,000

-

-

-

กบน.

โครงการปรับปรุงอาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์

-

-

-

15,000,000

-

-

-

-

กก.

โครงการปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการอาหาร และอาคารต้นแบบการผลิต

-

-

-

6,588,805

-

-

-

-

กก.

โครงการพัฒนางานฟาร์ม และโรงเลี้ยงสัตว์เพื่อปฏิบัตินักศึกษาและเป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อการเกษตรชุมชน

-

-

-

-

-

-

12,000,000

-

กก.

โครงการปรับปรุงอาคาร 8

-

-

-

-

-

-

10,000,000

-

กบว.

โครงการปรับปรุงอาคาร 19 ชั้น 6 พร้อมครุภัณฑ์และป้ายชื่อมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

4,500,000

-

-

กบน.

โครงการปรับปรุงอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร 9

-

-

-

-

-

-

12,000,000

-

กบน.

โครงการปรับปรุง อาคาร 7

-

-

-

-

-

-

10,000,000

-

กบน.
กบส.

โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 และอาคาร 5

-

-

-

-

-

6,000,000

-

-

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 4 พร้อมครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

กบส.

ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 3 พร้อมครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

8,000,000

-

กบส.

โครงการปรับปรุงทาสี อาคาร 6 อาคาร 7 อาคาร 8 อาคาร 9 อาคาร 10
และอาคาร 11

-

-

-

-

-

-

-

6,500,000

กบส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

-

-

-

340,000

-

1,500,000

-

-

จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสร้างและพัฒนางานวิจัย

-

-

-

340,000

-

1,500,000

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

-

-

10,000,000

31,400

20,000,000

-

15,000,000

-

จัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการ

-

-

-

31,400

-

-

-

-

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราช
มงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

-

-

10,000,000

-

10,000,000

-

10,000,000

-

กก.

โครงการศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

-

10,000,000

-

5,000,000

-

กบส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

-

-

-

-

-

12,000,000

-

-

60,784,557

12,332,000

2,558

31,022,000

2,559

12,000,000
-

1,229,560

-

โครงการปรับปรุงลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ และ Night Market
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามี
พัฒนาการครบทุกด้าน

มทรส.

-

1,829,000

-

22,000

-

-

-

-

อาคารปฏิบัติการและเอนกประสงค์ 1 หลัง

18,982,000

6,328,000

-

-

-

-

-

-

มทรส.

โครงการก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา ศูนย์หันตรา

-

-

-

-

กพ.

-

31,000,000

-

-

-

-

กพ.

จัดหาครุภัณฑ์สําหรับพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา

41,800,000

2,750,000

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

-

-

-

-

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ เขต 1 ศูนย์สุพรรณบุรี

-

900,000

-

-

-

-

-

-

กบส.

โครงการจัดสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์กลางแจ้ง เขต 1 ศูนย์สุพรรณบุรี

-

525,000

-

-

-

-

-

-

กบส.

ปรับปรุงต่อเติมอาคารกิจการนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

กบส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการที่สําคัญ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

2557
งบประมาณ

2558
เงินรายได้

งบประมาณ

งบเงินรายได้

-

-

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล

-

-

ก่อสร้างสนามกีฬา เขต 2

-

1,356,400

6,387,500

-

1,356,400

8,600,000

4,991,900

จัดหาครุภัณฑ์สําหรับพัฒนางานด้านบริหารจัดการ

-

3,906,400

-

อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

-

-

76,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
จัดหาครุภัณฑ์สําหรับพัฒนางานด้านการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วย
หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2559
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2560
งบเงินรายได้

งบประมาณ

งบเงินรายได้

-

-

1,227,000

-

กบส.

2,282,400

-

2,500,000

-

2,800,000

กบส.

6,387,500

2,282,400

-

2,500,000

-

2,800,000

76,000,000

-

61,999,500

20,388,000

148,090,500

13,788,000

-

-

10,588,000

-

2,588,000

-

50,000,000

-

135,290,500

-

กก.

โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ศูนย์หันตรา

-

-

-

-

10,000,000

-

-

-

กก.

โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุมอู่ทอง พร้อมครุภัณฑ์ ศูนย์วาสุกรี

-

-

-

-

1,999,500

-

-

-

กก.

โครงการจัดทําผังแม่บท (Master plan) มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอประชุมใหญ่

-

-

-

-

-

4,000,000

-

โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนรวมปีที่ 1
ระยะที่ 1

-

-

-

-

-

-

8,000,000

-

-

-

-

-

โครงการต่อเติมบ้านพักสวัสดิการ

-

-

-

-

-

4,000,000

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารใต้ดินเส้นทางแกนหลัก

-

-

-

-

-

-

อาคารสวัสดิการข้าราชการ 14 ชั้น

-

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี

-

860,000

-

-

โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม ศูนย์สุพรรณบุรี

-

225,500

-

โครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟท์โดยสารและห้องน้ําอาคารวิทยบริการ (5ชั้น)
เขตเหนือ

โครงการปรับปรุงอาคารชั้นล่างเจ้าพระยา

-

กก.

4,000,000

กก.

-

กก.

-

-

กบน.

-

-

กบน.

-

กบน.

-

12,800,000

-

กบน.

-

-

-

-

กบส.

-

-

-

-

-

กบส.

-

-

600,000

-

-

-

-

-

-

-

กบว.

โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ กองทรัพย์วาสุกรี

-

-

-

-

-

1,800,000

-

7,200,000

กบว.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8. พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน

-

-

1,985,000

-

500,000

-

-

-

1,985,000

-

500,000

การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน

-

-

-

-

-

22

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

23

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนาครูช่าง บุคลากรทางการศึกษา นักเทคโนโลยีมืออาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย ให้บริการ
วิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคม และนานาชาติ
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านครูช่าง บุคลากรทางการศึกษาและนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา
2. ส่งเสริมงานวิจัย สร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาลและตรวจสอบได้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตด้านครูช่าง บุคลากรทางการศึกษาและนักเทคโนโลยีมืออาชีพ ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
2. ส่งเสริมงานวิจัย สร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านนักศึกษา
6. บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาลและตรวจสอบได้
7. การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
8. พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่อาเซียน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้
1. พัฒนาการจัดการศึกษา 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานใน (Hands-on) ด้านวิชาชีพและ งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับชาติและนานาชาติ เทคโนโลยี มีคุณภาพตรง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ระดับชาติและนานาชาติ
ผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

68

84

82
65

2559
82

2558
80

ค่าเป้าหมาย

70

86

2560
84

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด

1.4 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ

0
0
0
6

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะต่อหลักสูตรทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จํานวนหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จํานวนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English Program)
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา

28

28

1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานและทันสมัย

12

12

1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อุดมศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

0

1

10

3

2

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

70

70

2559
70

0

0

2558
0

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน IT

1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปี
รู้จริงปฏิบัติได้
สุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทาง
วิชาชีพ

กลยุทธ์

สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

5

0

1

15

30

14

4

75

75

2560
75

24

2. สร้างและพัฒนา
งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

2. งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
มีคุณภาพสามารถนําไป
พัฒนาชุมชน สังคมให้
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันแก่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

เป้าประสงค์

22

12

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์

2558

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

13

24

2559

ค่าเป้าหมาย

14

35

2560

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมวิชาการ

0

0

14

12

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ

24

22

0

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการนํา ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และนักวิจัยประจําที่นําผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่
ไปเผยแพร่หรือนําไปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่นําผลงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

0

ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 จํานวน
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมาย
การค้า

0

0

0

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/คน/ปี

60,000

30

>80

2559
75

ค่าเป้าหมาย

0

60,000

25

>80

2558
73

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /คน/ปี

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การวิจัยต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัด

2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสู่การ ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิง
วิจัยเชิงบูรณาการ
บูรณาการ

2.1 พัฒนางานวิจัย
ให้มีคุณภาพสูง

กลยุทธ์

1

16

26

1

1

0

60,000

35

>80

2560
75

25

เป้าประสงค์

3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge
Based Society) ที่มีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. บุคลากรและนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

3. ปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน สังคม และสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4. สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน
90,000

>80

>1

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของความรู้เฉลี่ยที่ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักการ
เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน หรือได้รางวัลจาก
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ
นักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

25

2558
30

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนเงินสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการที่มีการเรียนรู้และ/หรือมีส่วน
ร่วมของชุมชน สังคม

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการ ทางวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย

ตัวชี้วัด

>1

>80

100,000

30

2559
35

ค่าเป้าหมาย

>1

>80

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมายของการให้บริการวิชาการเชิง
บูรณาการ โดยการร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

4.2 .ส่งเสริม สนับสนุนให้มี ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละของโครงการ/
การบูรณาการการทํานุบํารุง กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
ศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ การบูรณาการกับ
พันธกิจอื่น ๆ

ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ
ทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม

25

>80

2

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วน
ร่วมกับชุมชน

3,500,000

100,000

30

>80

2

0

2

2

0

1

>80

2559
2

ค่าเป้าหมาย

1

>80

2558
2

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวนศูนย์การเรียนรู้และ
3.2 .พัฒนาระบบและกลไก
ปฏิบัติการภาคสนาม
การบริหารจัดการการ
ให้บริการทางวิชาการให้
ตัวชี้วดั ที่ 3.2.2 จํานวนหลักสูตรที่สร้างรายได้
เอื้ออํานวยต่อการสร้างรายได้
ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รายได้ที่ได้รับจากการ
บริการวิชาการในรอบ 1 ปี

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ชุมชนและนําเสนอ
องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญ

100,000 4.1 สร้างจิตสํานึกให้เกิดความ
รัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
และตระหนักใน
ความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

35

2560
40

กลยุทธ์

40

>80

2

1

5,000,000

2

1

>80

2560
2

26

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

>80

>80

2559
2

>80

>80

2558
1

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการ
บริการของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของ
บุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละคุณภาพของบัญฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวนนักศึกษา หรือผลงาน
นักศึกษาได้รับรางวัล
/การยกย่องชมเชย ระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด

>80

5.นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง
และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน

เป้าประสงค์

6. พัฒนาคุณภาพของ
6. อาจารย์และบุคลากรสาย ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุน มีศักยภาพในการ ของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์
สนับสนุน
ปฏิบตั ิงาน และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

5. สนับสนุนและส่งเสริม
เพื่อให้นักศึกษามี
พัฒนาการครบทุกด้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์

>80

>80

>80

>80

2560
3

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

6.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาแบบรอบด้านเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

กลยุทธ์

>80

1
>80

ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จํานวนงานวิจัยสถาบันใน
รอบ 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สาย
วิชาการ สายสนับสนุน) ที่มีต่อการได้
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

1

30

ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น

40

60

55
ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

60

2559
>80

60

55

2558
>80

ค่าเป้าหมาย

55

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทาง
วิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ครบ 5 ด้าน

ตัวชี้วัด

>80

2

50

65

65

65

2560
>80

27

8. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพใน ตัวชี้วัดที่ 8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดําเนินการตามความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน

8. พัฒนามหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระดับอาเซียน

ตัวชี้วัด

7. การบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัว
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ บ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิ
บาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าประสงค์

7. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์

0

2558
0

1

2559
0

ค่าเป้าหมาย

1

2560
0

0
0

7.5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จํานวนระบบสารสนเทศ
ใช้ในการบริหารจัดการ
ใหม่ที่นํามาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
8.1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดที่ 8.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่เสริมสร้างความรู้/ความสัมพันธ์สู่อาเซียน

5

ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็น
อาจารย์พิเศษ วิทยากรคณะกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก

>80

0

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 จํานวนครั้งของหน่วยงาน/
บุคคล ที่ใช้บริการของมหาวิทยาลัย

7.4 พัฒนาด้านกายภาพ และ ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
สภาพแวดล้อมโดยใช้แนวทาง ของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนา
Green University
สุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย

20

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1จํานวนข่าวที่ได้รับการ
เผยแพร่ในสื่อต่างๆ

85

55

2558
>80

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2ร้อยละของความสําเร็จของ
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 7.1.1ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางการ
บริหารในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ร้อยละความสําเร็จการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

7.3 การบริหารงาน การเงิน
และงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

7.2 ส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ

7.1 พัฒนาระบบการบริหาร
และการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1

0

>80

90

8

0

20

60

2559
>80

ค่าเป้าหมาย

1

0

>80

94

10

0

25

65

2560
>80

28

29

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

30

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรสู่ระดับสากล
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษา บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร
อย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อมีอาชีพอิสระ และพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน
4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะตามระบบการบริหารงานของคณะ (Functional)
1. การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา/วิชาการ
2. การพัฒนาด้านการวิจัย
3. การพัฒนาด้านการบริการทางวิชาการ
4. การพัฒนาด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาด้านนักศึกษา
6. การพัฒนาด้านบุคลากร
7. การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Hands On : สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research & Innovations : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้
ให้มีคุณภาพมาตรฐานใน (Hands-on) ด้านวิชาชีพและ งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับชาติและนานาชาติ เทคโนโลยี มีคุณภาพตรง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ระดับชาติและนานาชาติ
ผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
2559
82

84
68

2558
80

82
65

ค่าเป้าหมาย

70

86

2560
84

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.4 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ

5

0

0
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จํานวนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English Program)

6

1

0
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จํานวนหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา

10

66

65

0

20

19

1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะต่อหลักสูตรทั้งหมด

3

2

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานและทันสมัย

70

70

2559
70

0

0

2558
0

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน IT

1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปี
รู้จริงปฏิบัติได้
สุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทาง
วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

5

0

0

15

68

22

4

75

75

2560
75

31

2. สร้างและพัฒนา
งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

2. งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
มีคุณภาพสามารถนําไป
พัฒนาชุมชน สังคมให้
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันแก่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

เป้าประสงค์

20

10

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์

2558

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

12

25

2559

ค่าเป้าหมาย

14

35

2560

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมวิชาการ

0

1

14

12

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ

24

0

0

22

1

ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 จํานวนอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า

0

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการนํา ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และนักวิจัยประจําที่นําผลงานวิจัย/งาน
ไปเผยแพร่หรือนําไปใช้
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่
ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่นําผลงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

0

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/คน/ปี

60,000

30

85

2559
75

ค่าเป้าหมาย

0

60,000

25

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การวิจัยต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /คน/ปี

80

2558
73

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัด

2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสู่การ ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิง
วิจัยเชิงบูรณาการ
บูรณาการ

2.1 พัฒนางานวิจัย
ให้มีคุณภาพสูง

กลยุทธ์

1

16

26

0

0

0

60,000

35

90

2560
75

32

เป้าประสงค์

3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge
Based Society) ที่มีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. บุคลากรและนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

3. ปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน สังคม และสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4. สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน

>80

>80

>1

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของความรู้เฉลี่ยที่ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักการ
เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน หรือได้รางวัลจาก
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ
นักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

>1

250,000

30

2559
35

60,000

25

2558
30

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนเงินสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการที่มีการเรียนรู้และ/หรือมีส่วน
ร่วมของชุมชน สังคม

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการ ทางวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย

ตัวชี้วัด

1

>80

ตัวชี้วัด

4.2 .ส่งเสริม สนับสนุนให้มี ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละของโครงการ/
การบูรณาการการทํานุบํารุง กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
ศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ การบูรณาการกับ
พันธกิจอื่น ๆ

ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ
ทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม

25

>80

2

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วน
ร่วมกับชุมชน

3,500,000

600,000

30

>80

2

1

3

2

0

1

>80

2559
2

ค่าเป้าหมาย

0

>80

2558
2

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวนศูนย์การเรียนรู้และ
3.2 .พัฒนาระบบและกลไก
ปฏิบัติการภาคสนาม
การบริหารจัดการการ
ให้บริการทางวิชาการให้
ตัวชี้วดั ที่ 3.2.2 จํานวนหลักสูตรที่สร้างรายได้
เอื้ออํานวยต่อการสร้างรายได้
ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รายได้ที่ได้รับจากการ
บริการวิชาการในรอบ 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนชุมชนหรือองค์กร
ชุมชนและนําเสนอองค์ความรู้ เป้าหมายของการให้บริการวิชาการเชิง
ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ บูรณาการ โดยการร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า

250,000 4.1 สร้างจิตสํานึกให้เกิดความ
รัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
และตระหนักในความสําคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

35

2560
40

กลยุทธ์

40

>80

2

1

5,000,000

4

0

>80

2560
2

33

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

>80

>80

>80

>80

2559
2

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการ
บริการของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของ
บุคลากร

>80

2558
1

ค่าเป้าหมาย

>80

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละคุณภาพของบัญฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวนนักศึกษา หรือผลงาน
นักศึกษาได้รับรางวัล
/การยกย่องชมเชย ระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด

>80

5.นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง
และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน

เป้าประสงค์

6. พัฒนาคุณภาพของ
6. อาจารย์และบุคลากรสาย ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุน มีศักยภาพในการ ของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์
สนับสนุน
ปฏิบตั ิงาน และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

5. สนับสนุนและส่งเสริม
เพื่อให้นักศึกษามี
พัฒนาการครบทุกด้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์

>80

>80

>80

>80

2560
3

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

6.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาแบบรอบด้านเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

กลยุทธ์

>80

>80
ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สาย
วิชาการ สายสนับสนุน) ที่มีต่อการได้
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

2

1

ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จํานวนงานวิจัยสถาบันใน
รอบ 1 ปี

40

30

ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ตําแหน่งที่
สูงขึ้น

60

60

60

2559
>80

55

55

55

2558
>80

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทาง
วิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ครบ 5 ด้าน

ตัวชี้วัด

85

2

50

65

65

65

2560
>80

34

8. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพใน ตัวชี้วัดที่ 8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดําเนินการตามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
หรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน

8. พัฒนามหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระดับอาเซียน

ตัวชี้วัด

7. การบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัว
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ บ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิ
บาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าประสงค์

7. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1

2558
0

1

2559
0

ค่าเป้าหมาย

0

2560
0

90

85

>80

0

ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ร้อยละความสําเร็จการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

7.4 พัฒนาด้านกายภาพ และ ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
สภาพแวดล้อมโดยใช้แนวทาง ของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนา
Green University
สุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
7.5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จํานวนระบบสารสนเทศ
ใช้ในการบริหารจัดการ
ใหม่ที่นํามาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
8.1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดที่ 8.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่
เสริมสร้างความรู้/ความสัมพันธ์สู่อาเซียน

7.3 การบริหารงาน การเงิน
และงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

1

8

5

ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็น
อาจารย์พิเศษ วิทยากรคณะกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก

1

0

>80

0

0

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 จํานวนครั้งของหน่วยงาน/
บุคคล ที่ใช้บริการของมหาวิทยาลัย

1

0

>80

94

10

0

25

20
20

7.2 ส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ

65

2560
>80

60

2559
>80

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1จํานวนข่าวที่ได้รับการ
เผยแพร่ในสื่อต่างๆ

2558
>80

ค่าเป้าหมาย

55

ตัวชี้วัดที่ 7.1.1ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางการ
บริหารในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2ร้อยละของความสําเร็จของ
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

7.1 พัฒนาระบบการบริหาร
และการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

35

36

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

37

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําด้านบริหารธุรกิจ ที่บูรณาการวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชน
สังคม และนานาชาติ
พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการสู่สังคม ชุมชน
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสังคม และสร้างรายได้ให้กับคณะ
4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
5. สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน
6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. บริหารจัดการคณะเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาคณะเข้าสู่อาเซียน

เป้าประสงค์

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานใน (Hands-on) ด้านวิชาชีพและ
ระดับชาติและนานาชาติ เทคโนโลยี มีคุณภาพตรง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม
ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

82

65

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา

2558
80

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งาน
ทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวชี้วัด

68

84

2559
82

ค่าเป้าหมาย

70

86

2560
84

ตัวชี้วัด

26

9
24

1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอก
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

1.4. พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ

1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานและทันสมัย

10

2

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

5

0
6

0

0

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จํานวนหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จํานวนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English Program)
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา

0

0

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะต่อหลักสูตรทั้งหมด

10

3

70

0

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษ

70

2559
70

0

2558
0

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2. ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน IT

1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้รู้ ตัวชี้วัดที่ 1.1 1 ร้อยละของนักศึกษาปี
จริงปฏิบัติได้
สุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทาง
วิชาชีพ

กลยุทธ์

สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

0

0

15

28

12

4

75

75

2560
75

38

เป้าประสงค์

2. งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
มีคุณภาพ สามารถนําไป
พัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง
และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

2. สร้างและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

30

14

12

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์

2559

25

2558

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

15

35

2560

0

12

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่นําผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมวิชาการ

22

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่นําผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ไปเผยแพร่หรือนําไปใช้
ประโยชน์

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ

0

0

25,000

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/ต่อคน/ปี
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 จํานวนอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า

60,000

25

>80

2558
73

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ต่อคน/ปี

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาด้านการวิจัยต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัด

2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสู่การ ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิง
วิจัยเชิงบูรณาการ
บูรณาการ

2.1 พัฒนางานวิจัยให้มี
คุณภาพสูง

กลยุทธ์

0

14

24

0

0

25,000

60,000

30

>80

2559
75

ค่าเป้าหมาย

1

16

26

0

0

25,000

60,000

35

>80

2560
75

39

เป้าประสงค์

3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge
Based Society) ที่มีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. บุคลากรและนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

3. ปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน สังคม และสร้าง
รายได้ให้กับคณะ

4. สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน

>80

>1

>80

>1

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความรู้เฉลี่ยที่ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักการ
เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันหรือได้รางวัลจาก
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาต่อจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด

600,000

600,000

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนเงินสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

30

2559
35

25

2558
30

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการที่มีการเรียนรู้และ/หรือมีส่วน
ร่วมของชุมชน สังคม

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย

ตัวชี้วัด

>1

>80

ตัวชี้วัด

3.2 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการการให้บริการ
ทางวิชาการให้เอื้ออํานวยต่อ
การสร้างรายได้

0

>80

2558
2

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละของโครงการ/
การบูรณาการการทํานุบํารุง กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูร
ศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ ณาการกับพันธกิจอื่น ๆ

25

>80

2

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วน
ร่วมกับชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม

0

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จํานวนหลักสูตรที่สร้างรายได้
2
ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รายได้จากการบริการ
2,000,000
วิชาการในรอบ 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวนศูนย์การเรียนรู้และ
ปฏิบัติการภาคสนาม

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนชุมชน หมู่บ้านหรือ
และนําเสนอองค์ความรู้ที่
องค์กรภายนอกที่มีความร่วมมือทางวิชาการ
คณะมีความเชี่ยวชาญ
หรือส่งเสริมความเข้มแข็ง

600,000 4.1 สร้างจิตสํานึกให้เกิดความ
รัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
และตระหนักในความสําคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

35

2560
40

กลยุทธ์

30

>80

2

0

2
3,500,000

0

>80

2559
2

ค่าเป้าหมาย

40

>80

2

0

2
5,000,000

0

>80

2560
2

40

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการ
บริการของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของ
บุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของ
คณะ

>80

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวนนักศึกษา หรือผลงาน
นักศึกษาได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย ระดับ
ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ

6. พัฒนาคุณภาพของ
6. อาจารย์และบุคลากรสาย ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุน มีศักยภาพในการ นักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์
สนับสนุน
ปฏิบตั ิงาน และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

5.นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง
และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน
>80

5. สนับสนุนและส่งเสริม
เพื่อให้นักศึกษามี
พัฒนาการครบทุกด้าน

>80

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละคุณภาพของบัณฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวชี้วัด
2559
5

เป้าประสงค์
2558
4

ประเด็นยุทธศาสตร์

>80

>80

>80

>80

2560
6

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

6.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาแบบรอบด้านเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

กลยุทธ์

>80

1

ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จํานวนงานวิจัยสถาบัน
ในรอบ 1ปี
ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สาย
วิชาการ สายสนับสนุน) ที่มีต่อการได้
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของคณะ

30

ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับการ
พัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น

>80

1

40

60

55
ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

60

2559
>80

60

55

2558
>80

ค่าเป้าหมาย

55

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทาง
วิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ครบ 5 ด้าน

ตัวชี้วัด

>80

1

50

65

65

65

2560
>80

41

ตัวชี้วัด

7. การบริหารงานคณะมี
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัว
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม บ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
หลักธรรมมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

8. พัฒนาคณะเข้าสู่อาเซียน 8. คณะมีศักยภาพในการเข้าสู่ ตัวชี้วัดที่ 8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ประชาคมอาเซียน
ดําเนินการตามความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน

7. บริหารจัดการคณะเชิง
บูรณาการด้วยหลักธรร
มาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1

2558
0

0

2559
0

ค่าเป้าหมาย

0

2560
0

ตัวชี้วัด

85

>80

0

7.3 การบริหาร งานการงินและ ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ร้อยละความสําเร็จการเบิก
งบประมาณให้เกิดประโยชน์ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
สูงสุด
7.4 พัฒนาด้านกายภาพ และ ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
สภาพแวดล้อมโดยใช้แนวทาง ของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ
Green University
สาธารณูปโภคภายในคณะ
7.5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ตัวชี้วัดที่ 7.5.1. จํานวนระบบสารสนเทศ
ใช้ในการบริหารจัดการ
ใหม่ที่นํามาใช้เพื่อการบริหารจัดการ

0

8

5

ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็น
อาจารย์พิเศษ วิทยากร คณะกรรมการ หรือ
ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน ภายนอก

8.1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดที่ 8.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่
เสริมสร้างความรู้/ความสัมพันธ์สู่อาเซียน

0

0

0

0

>80

90

20

20

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 จํานวนข่าวที่ได้รับการ
7.2 ส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์ของคณะให้เป็นที่ เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ
รู้จัก เป็นที่ยอมรับในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 จํานวนครั้งของหน่วยงาน/
บุคคลที่ใช้บริการของมหาวิทยาลัย

60

2559
>80

55

2558
>80

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2 ร้อยละของความสําเร็จของ
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

7.1 พัฒนาระบบการบริหาร ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับ
และการติดตามที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ทางการ
บริหารในเวลา 1 ปี

กลยุทธ์

1

0

>80

94

10

0

25

65

2560
>80

42

43

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมได้
มาตรฐานสากลเป็นที่ต้องการของประเทศและนานาชาติ
พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
2. การสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของชุมชนและสังคม
4. การส่งเสริมภูมิปัญญา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างสรรค์ บูรณาการและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ชุมชนและสังคมเพื่อนําไปสู่รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. พัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี
5. สนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้รองรับกับเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
7. การบริหารจัดการเชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานใน (Hands-on) ด้านวิชาชีพและ
ระดับชาติและนานาชาติ เทคโนโลยี มีคุณภาพตรง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม
ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

84

68

82

65

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา

2558
80

ค่าเป้าหมาย
2559
82

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้
งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวชี้วัด

70

86

2560
84

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

70

50
ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานและทันสมัย

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะต่อหลักสูตรทั้งหมด

1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อุดมศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

1

0

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 จํานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาชีพภายในประเทศที่มีผล
การดําเนินงานในกิจกรรมที่กําหนดจํานวน
เพิ่มขึ้นต่อปี

10

29

28

0

12

12

3

2

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

70

70

0

0

2558
0

ค่าเป้าหมาย
2559
70

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน IT

1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้รู้ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปี
จริงปฏิบัติได้
สุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทาง
วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

15

30

14

80

1

4

75

75

2560
75

45

2. สร้างและพัฒนา
งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

21

10

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์

2. งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
มีคุณภาพสามารถนําไป
พัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง
และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม

2558

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

12

25

ค่าเป้าหมาย
2559

14

35

2560

2.1 พัฒนางานวิจัยให้มี
คุณภาพสูง

1.4 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

50

ตัวชี้วัด 1.4.4 ร้อยละจํานวนห้องปฎิบัติการ
เฉพาะด้านที่มีครุภัณฑ์ตรงตามมาตรฐาน
TQF ในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน

60,000

0

0

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /คน/ปี
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ /คน/ปี
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 จํานวน
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมาย
การค้า

25

>80

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรีย
ห้องปฏิบัติการทรัพยากรการเรียนรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การวิจัยต่อปี

73

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

0

0

0

60,000

30

70

>80

75

5

0

2558
0

6

ค่าเป้าหมาย
2559
0

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จํานวนหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จํานวนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English Program)

ตัวชี้วัด

1

0

60,000

35

90

>80

75

5

0

2560
1

46

เป้าประสงค์

3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge
Based Society) ที่มีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์

3. ปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน สังคม และสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

30

25

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการที่มีการเรียนรู้และ/หรือมีส่วน
ร่วมของชุมชน สังคม

2558

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการ ทางวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย

ตัวชี้วัด

30

35

ค่าเป้าหมาย
2559

35

40

2560

ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รายได้ที่ได้รับจากการ
บริการวิชาการในรอบ 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จํานวนหลักสูตรที่สร้างรายได้

10,000,000

2

0

3.2 .พัฒนาระบบและกลไกการ ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวนศูนย์การเรียนรู้และ
บริหารจัดการการให้บริการทาง ปฏิบัติการภาคสนาม
วิชาการให้เอื้ออํานวยต่อการ
สร้างรายได้

1

0

>80

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมายของการให้บริการวิชาการเชิง
บูรณาการ โดยการร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน
และนําเสนอ
องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญ

12

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่นําผลงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

0

2558
0

22

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิง
บูรณาการ

ตัวชี้วัดที่ 2.1.5 จํานวนศูนย์วิจัยและพัฒนา
เฉพาะด้าน/กลุ่มสาขา ที่มีผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ
เพิ่มขึ้นต่อปี

ตัวชี้วัด

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการนํา
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และนักวิจัยประจําที่นําผลงานวิจัย/งาน
ไปเผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ สร้างสรรค์ไปเผยแพร่

2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสู่การ
วิจัยเชิงบูรณาการ

กลยุทธ์

3,500,000

2

1

>80

1

0

14

24

0

ค่าเป้าหมาย
2559
1

5,000,000

2

0

>80

1

0

16

26

1

2560
1

47

5.นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง
และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน

5. สนับสนุนและส่งเสริม
เพื่อให้นักศึกษามี
พัฒนาการครบทุกด้าน

6. พัฒนาคุณภาพของ
6. อาจารย์และบุคลากรสาย
อาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุน มีศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน และมีขวัญกําลังใจ
สนับสนุน
ในการปฏิบัติงาน

4. บุคลากรและนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

4. สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

>80

>80

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละคุณภาพของบัญฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการ
บริการของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของ
บุคลากร

3

2

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวนนักศึกษา หรือผลงาน
นักศึกษาได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย ระดับ
ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ

>80

>1

>1

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักการ
เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน หรือได้รางวัลจาก
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ
นักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

>80

>80

ค่าเป้าหมาย
2558
2559
50,000
50,000

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของความรู้เฉลี่ยที่ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนเงินสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

>80

>80

>80

4

>1

>80

ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ
ทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วน
ร่วมกับชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

6.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาแบบรอบด้านเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ร้อยละนักศึกษาที่มีงานทํา
ภายใน 1 ปี และตรงตามสาขาที่เรียน
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทาง
วิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละของนักศึกษา
ปีสุดท้ายได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ครบ 5 ด้าน

4.2 .ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละของโครงการ/
การบูรณาการการทํานุบํารุง
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
ศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ การบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ

2560
50,000 4.1 สร้างจิตสํานึกให้เกิดความ
รัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
และตระหนักใน
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

55

55

65

>80

25

>80

2

2558
0

60

60

70

>80

30

>80

2

ค่าเป้าหมาย
2559
0

65

65

75

>80

40

>80

2

2560
0
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7. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัว
7. การบริหารงาน
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ บ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิ
บาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าประสงค์

0

2558
>80

0

ค่าเป้าหมาย
2559
>80

0

2560
>80

1

ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จํานวนงานวิจัยสถาบัน
ในรอบ 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สาย
วิชาการ สายสนับสนุน) ที่มีต่อการได้
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

85

7.3 การบริหารงาน การเงินและ ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ร้อยละความสําเร็จการเบิก
งบประมาณให้เกิดประโยชน์
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
สูงสุด

90

8

0

0
5

20

20

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1จํานวนข่าวที่ได้รับการ
เผยแพร่ในสื่อต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 จํานวนครั้งของหน่วยงาน/
บุคคล ที่ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็น
อาจารย์พิเศษ วิทยากรคณะกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก

7.2 ส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศ และ
นานาชาติ

60

55

>80

>80

1

40

ค่าเป้าหมาย
2559
60

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2ร้อยละของความสําเร็จของ
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

>80

>80

30

2558
55

ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัด

7.1 พัฒนาระบบการบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 7.1.1ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับ
และการติดตามที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มพูนความรู้ประสบ-การณ์ทางการ
บริหารในเวลา 1 ปี

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

กลยุทธ์

94

10

0

25

65

>80

>80

1

50

2560
65
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8. พัฒนามหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระดับอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

8. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพใน ตัวชี้วัดที่ 8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดําเนินการตามความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน

เป้าประสงค์

0

2558

0

ค่าเป้าหมาย
2559

0

2560

0
0

8.1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดที่ 8.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่เสริมสร้างความรู้/ความสัมพันธ์สู่อาเซียน
ตัวชี้วัดที่ 8.1.2 จํานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาชีพกับต่างประเทศ ที่มีผล
การดําเนินงานในกิจกรรมที่กําหนดจํานวน
เพิ่มขึ้นต่อปี

2558
>80

0

ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย

7.4 พัฒนาด้านกายภาพ และ
สภาพแวดล้อมโดยใช้แนวทาง
Green University
7.5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จํานวนระบบสารสนเทศ
ใช้ในการบริหารจัดการ
ใหม่ที่นํามาใช้เพื่อการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

0

0

0

ค่าเป้าหมาย
2559
>80

1

1

0

2560
>80

50

51

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

52

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

วิสัยทัศน์
ผลิตวิศวกรและสถาปนิกชั้นนํา ที่มีการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนางานวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม สู่ระดับนานาชาติ
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เป็นคนดีที่มี
ความสามารถและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการของสังคมไทย
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3. บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับชุมชนและสังคม
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. การบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการทํางาน สื่อสารแบบไร้พรมแดน
และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย
4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
5. สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน
6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้
1. พัฒนาการจัดการศึกษา 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานใน (Hands-on) ด้านวิชาชีพและ งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับชาติและนานาชาติ เทคโนโลยี มีคุณภาพตรง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ระดับชาติและนานาชาติ
ผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
2559
82

84
68

2558
80

82
65
70

86

2560
84

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.4 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ

6

5

2

1
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จํานวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา

0

0

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จํานวนหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา

10

0

28

28

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะต่อหลักสูตรทั้งหมด

12

12

1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานและทันสมัย

3

2

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

0

70

70

2558
0

0

ค่าเป้าหมาย
2559
70

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน IT

1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทาง
รู้จริงปฏิบัติได้
วิชาชีพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

5

3

1

15

30

14

4

75

75

2560
75

53

2. สร้างและพัฒนา
งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

2. งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
มีคุณภาพสามารถนําไป
พัฒนาชุมชน สังคมให้
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน
แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2559

25

14

2558

22

12

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

15

35

2560

>80

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมวิชาการ

1

12

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่นําผลงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ

22

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการนํา ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และนักวิจัยประจําที่นําผลงานวิจัย/งาน
ไปเผยแพร่หรือนําไปใช้
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่
ประโยชน์

0

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จํานวน
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมาย
การค้า

0

60,000

1

14

24

1

1

60,000

30

>80

2558
73

25

ค่าเป้าหมาย
2559
75

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /คน/ปี

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การวิจัยต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัด

2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสู่การ ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิง
วิจัยเชิงบูรณาการ
บูรณาการ

2.1 พัฒนางานวิจัยให้มี
คุณภาพสูง

กลยุทธ์

1

16

26

1

1

60,000

35

>80

2560
75

54

เป้าประสงค์

3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge
Based Society) ที่มีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. บุคลากรและนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

3. ปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน สังคม และสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4. สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน

25

100,000

>80

>1

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนเงินสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของความรู้เฉลี่ยที่ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักการ
เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน หรือได้รางวัลจาก
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ
นักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

2558
30

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการที่มีการเรียนรู้และ/หรือมีส่วน
ร่วมของชุมชน สังคม

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการ ทางวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย

ตัวชี้วัด

>1

>80

>1

>80

ตัวชี้วัด

>80

2558
2

25

>80

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ
ทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม
4.2 .ส่งเสริม สนับสนุนให้มี ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละของโครงการ/
การบูรณาการการทํานุบํารุง กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
ศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ การบูรณาการกับ
พันธกิจอื่น ๆ

2

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วน
ร่วมกับชุมชน

0
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวนศูนย์การเรียนรู้และ
3.2 .พัฒนาระบบและกลไก
ปฏิบัติการภาคสนาม
การบริหารจัดการการ
ให้บริการทางวิชาการให้
ตัวชี้วดั ที่ 3.2.2 จํานวนหลักสูตรที่สร้างรายได้
2
เอื้ออํานวยต่อการสร้างรายได้
ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รายได้ที่ได้รับจากการ
2,000,000
บริการวิชาการในรอบ 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนชุมชนหรือองค์กร
ชุมชนและนําเสนอองค์ความรู้ เป้าหมายของการให้บริการวิชาการเชิง
ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ บูรณาการ โดยการร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า

กลยุทธ์

100,000 4.1 สร้างจิตสํานึกให้เกิดความ
รัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
และตระหนักในความสําคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

35

30

100,000

2560
40

ค่าเป้าหมาย
2559
35

5,000,000

3,500,000

30

>80

40

>80

2

2

2

2

1

>80

2560
2

1

>80

ค่าเป้าหมาย
2559
2

55

>80

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการ
บริการของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของ
บุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

>80

>80

>80

>80

6. อาจารย์และบุคลากรสาย ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สนับสนุน มีศักยภาพในการ ของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์
ปฏิบัติงาน และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

2558
2

ค่าเป้าหมาย
2559
3

6. พัฒนาคุณภาพของ
อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละคุณภาพของบัญฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวนนักศึกษา หรือผลงาน
นักศึกษาได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย ระดับ
ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ

ตัวชี้วัด

5.นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง
และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน

เป้าประสงค์

5. สนับสนุนและส่งเสริม
เพื่อให้นักศึกษามี
พัฒนาการครบทุกด้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์

>80

>80

>80

>80

2560
4

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

6.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาแบบรอบด้านเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

กลยุทธ์

>80

>80
ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สาย
วิชาการ สายสนับสนุน) ที่มีต่อการได้
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

1

1

ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จํานวนงานวิจัยสถาบัน
ในรอบ 1 ปี

40

30

ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น

60

60

60

55

55

55

2558
>80

ค่าเป้าหมาย
2559
>80

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทาง
วิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละของนักศึกษา
ปีสุดท้ายได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ครบ 5 ด้าน

ตัวชี้วัด

>80

1

50

65

65

65

2560
>80

56

8. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพใน ตัวชี้วัดที่ 8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดําเนินการตามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
หรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน

8. พัฒนามหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระดับอาเซียน

ตัวชี้วัด

7. การบริหารงาน
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

7. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1

2558

1

ค่าเป้าหมาย
2559

1

2560

20
8

55

20
5

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2ร้อยละของความสําเร็จของ
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ 7.2.1จํานวนข่าวที่ได้รับการ
เผยแพร่ในสื่อต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็น
อาจารย์พิเศษ วิทยากรคณะกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก

85

>80

0

7.4 พัฒนาด้านกายภาพ และ ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
สภาพแวดล้อมโดยใช้แนวทาง ของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนา
Green University
สุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
7.5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จํานวนผู้บริหารที่ได้รับการ
ใช้ในการบริหารจัดการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ

2

>80

90

60

2558
>80

ตัวชี้วัดที่ 7.1.1ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางการ
บริหารในเวลา 1 ปี

ค่าเป้าหมาย
2559
>80

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ร้อยละความสําเร็จการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

7.3 การบริหารงาน การเงิน
และงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

7.2 ส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศ และ
นานาชาติ

7.1 พัฒนาระบบการบริหาร
และการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

3

>80

94

10

25

65

2560
>80

57

58

คณะศิลปศาสตร์

59

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

วิสัยทัศน์
สถาบันชั้นนําของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพทางศิลปศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
พันธกิจ
1. การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการเรียนการสอนภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. การผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมประจําใจ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของ
ชาติและนานาชาติ
3. การผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศ
4. การพัฒนานวัตกรรมในการบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
5. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการเผยแพร่
และนําไปใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมในสาขาที่เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ (สร้างรายได้ให้แก่คณะ)
4. สร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักความหวงแหนและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเข้าใจความ
หลากหลายของวัฒนธรรม
5. นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน
6. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
7. บริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์เชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีบุคลากรเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ
8. คณะศิลปศาสตร์มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานใน (Hands-on) ด้านวิชาชีพและ
ระดับชาติและนานาชาติ เทคโนโลยี มีคุณภาพตรง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม
ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

82

65

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา

2558
80

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้
งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวชี้วัด

68

84

2559
82

ค่าเป้าหมาย

70

86

2560
84

คณะศิลปศาสตร์

ตัวชี้วัด

1.4 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ

73

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

0

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จํานวนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English Program)

6

0

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จํานวนหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา

0

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะต่อหลักสูตรทั้งหมด

28

28

1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานและทันสมัย

12

12

1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

75

5

0

0

10

3

2

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่

70

70

2559
70

0

0

2558
0

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน IT

1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปี
รู้จริงปฏิบัติได้
สุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทาง
วิชาชีพ

กลยุทธ์

สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

75

5

1

0

15

28

14

4

75

75

2560
75

60

2. สร้างและพัฒนา
งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

2. งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
มีคุณภาพสามารถนําไป
พัฒนาชุมชน สังคมให้
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันแก่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

เป้าประสงค์

28

5

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์

2558

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

5

21

2559

ค่าเป้าหมาย

14

25

2560

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมวิชาการ

0

12

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่นําผลงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

0

14

24

22

0

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการนํา ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และนักวิจัยประจําที่นําผลงานวิจัย/งาน
ไปเผยแพร่หรือนําไปใช้
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่
ประโยชน์

0

ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 จํานวน
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมาย
การค้า

25,000

0

25,000

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/คน/ปี

0

30

2559
>80

ค่าเป้าหมาย

0

0

25

2558
>80

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /คน/ปี

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การวิจัยต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด

2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสู่การ ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิง
วิจัยเชิงบูรณาการ
บูรณาการ

2.1 พัฒนางานวิจัยให้มี
คุณภาพสูง

กลยุทธ์

1

16

26

1

0

25,000

0

35

2560
>80

61

เป้าประสงค์

3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge
Based Society) ที่มีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. บุคลากรและนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

3. ปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน สังคม และสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4. สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน
100,000

>80

>1

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของความรู้เฉลี่ยที่ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักการ
เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน หรือได้รางวัลจาก
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ
นักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

25

2558
30

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนเงินสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการที่มีการเรียนรู้และ/หรือมีส่วน
ร่วมของชุมชน สังคม

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการ ทางวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย

ตัวชี้วัด

>1

>80

100,000

30

2559
35

ค่าเป้าหมาย

3.2 .พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการการ
ให้บริการทางวิชาการให้
เอื้ออํานวยต่อการสร้างรายได้

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ชุมชนและนําเสนอ
องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญ

>1

>80

2

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จํานวนหลักสูตรที่สร้างรายได้

25

>80

2

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วน
ร่วมกับชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ
ทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม

0

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รายได้ที่ได้รับจากการ
บริการวิชาการในรอบ 1 ปี

2,000,000

0

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวนศูนย์การเรียนรู้และ
ปฏิบัติการภาคสนาม

30

>80

2

0

3,500,000

2

0

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมายของการให้บริการวิชาการเชิง
บูรณาการ โดยการร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า

2559
3

ค่าเป้าหมาย
2558
3

ตัวชี้วัด

4.2 .ส่งเสริม สนับสนุนให้มี ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละของโครงการ/
การบูรณาการการทํานุบํารุง กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
ศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ การบูรณาการกับ
พันธกิจอื่น ๆ

100,000 4.1 สร้างจิตสํานึกให้เกิดความ
รัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
และตระหนักใน
ความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

35

2560
40

กลยุทธ์

40

>80

2

0

5,000,000

5

0

>80

2560
2

62

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

>80

>80

>80

>80

2559
3

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการ
บริการของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของ
บุคลากร

>80

2558
3

ค่าเป้าหมาย

>80

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละคุณภาพของบัญฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวนนักศึกษา หรือผลงาน
นักศึกษาได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย ระดับ
ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ

ตัวชี้วัด

>80

5.นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง
และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน

เป้าประสงค์

6. พัฒนาคุณภาพของ
6. อาจารย์และบุคลากรสาย ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุน มีศักยภาพในการ ของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์
สนับสนุน
ปฏิบตั ิงาน และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

5. สนับสนุนและส่งเสริม
เพื่อให้นักศึกษามี
พัฒนาการครบทุกด้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์

>80

>80

>80

>80

2560
4

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

6.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาแบบรอบด้านเพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

กลยุทธ์

>80

>80
ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สาย
วิชาการ สายสนับสนุน) ที่มีต่อการได้
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

4

1

ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จํานวนงานวิจัยสถาบันใน
รอบ 1 ปี

40

30

ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น

60

60

60

2559
>80

55

55

55

2558
>80

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทาง
วิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ครบ 5 ด้าน

ตัวชี้วัด

>80

4

50

65

65

65

2560
>80

63

8. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพใน ตัวชี้วัดที่ 8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดําเนินการตามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
หรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน

8. พัฒนามหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระดับอาเซียน

ตัวชี้วัด

7. การบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัว
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ บ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิ
บาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าประสงค์

7. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1

2558
0

2560
0

1

2559
0

1

ค่าเป้าหมาย

1

0

7.5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จํานวนระบบสารสนเทศ
ใช้ในการบริหารจัดการ
ใหม่ที่นํามาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
8.1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดที่ 8.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่
เสริมสร้างความรู้/ความสัมพันธ์สู่อาเซียน

>80

5

ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็น
อาจารย์พิเศษ วิทยากรคณะกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก

7.4 พัฒนาด้านกายภาพ และ ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
สภาพแวดล้อมโดยใช้แนวทาง ของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนา
Green University
สุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย

0

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 จํานวนครั้งของหน่วยงาน/
บุคคล ที่ใช้บริการของมหาวิทยาลัย

85

20

55

2558
>80

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1จํานวนข่าวที่ได้รับการ
เผยแพร่ในสื่อต่างๆ

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2ร้อยละของความสําเร็จของ
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 7.1.1ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางการ
บริหารในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ร้อยละความสําเร็จการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

7.3 การบริหารงาน การเงิน
และงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

7.2 ส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ

7.1 พัฒนาระบบการบริหาร
และการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1

0

>80

90

8

0

20

60

2559
>80

ค่าเป้าหมาย

0

0

>80

94

10

0

25

65

2560
>80

64

65

สถาบันวิจัยและพัฒนา

66

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

วิสัยทัศน์
พัฒนานักวิจัย ก้าวไกลสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนางานวิจัยเข้าสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
2. มุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3. ประสานและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัยและการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
4. พัฒนามาตรฐาน ระบบการวิจัย ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบการติดตามประเมินผล
5. มุ่งเน้นการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยใช้หลักพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม
(University Social Engagement)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและนานาชาติ
2. พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสังคมโดยใช้หลักการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
3. บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล และใช้ข้อมูลการวิจัยเป็นฐาน (Management by using Good
government and Research based approach)

2. สร้างและพัฒนา
งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

2. งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
มีคุณภาพสามารถนําไป
พัฒนาชุมชน สังคมให้
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันแก่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

60

2558
125

70

2559
150

ค่าเป้าหมาย

80

2560
200

สถาบันวิจัยและพัฒนา

25,000

0

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/คน/ปี
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 จํานวน
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมาย
การค้า

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ไปเผยแพร่หรือนําไปใช้
ประโยชน์

1

12

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่นําผลงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมวิชาการ

22

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่นําผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่

1

60,000

2558
25

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งาน
สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี /คน/ปี

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การวิจัยต่อปี

ตัวชี้วัด

2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสู่การ ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิง
วิจัยเชิงบูรณาการ
บูรณาการ

2.1 พัฒนางานวิจัยให้มี
คุณภาพสูง

กลยุทธ์

สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

2

14

24

2

1

25,000

60,000

2559
30

ค่าเป้าหมาย

3

16

26

3

1

25,000

60,000

2560
35

67

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

0

30

>80

25

2559
35

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการ
บริการของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของ
บุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการที่มีการเรียนรู้และ/หรือมีส่วน
ร่วมของชุมชน สังคม

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการ ทางวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย

2558
30

ค่าเป้าหมาย

0

3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge
Based Society) ที่มีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน สังคม และสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

6. พัฒนาคุณภาพของ
6. อาจารย์และบุคลากรสาย ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุน มีศักยภาพในการ ของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์
สนับสนุน
ปฏิบตั ิงาน และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

>80

>80

0

35

2560
40

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมายของการให้บริการวิชาการเชิง
บูรณาการ โดยการร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า

ตัวชี้วัด

>80

2558
6

>80

2559
6

ค่าเป้าหมาย

>80

2560
6

40

30

1

ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จํานวนงานวิจัยสถาบัน
ในรอบ 1 ปี

2

60

0

55

0

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี

3

50

65

0

3.2 .พัฒนาระบบและกลไก
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวนศูนย์การเรียนรู้และ
1
1
1
การบริหารจัดการการ
ปฏิบัติการภาคสนาม
ให้บริการทางวิชาการให้
12
ตัวชี้วดั ที่ 3.2.2 จํานวนหลักสูตรที่สร้างรายได้
12
12
เอื้ออํานวยต่อการสร้างรายได้
ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รายได้ที่ได้รับจากการ
15,000,000 20,000,000 30,000,000
บริการวิชาการในรอบ 1 ปี
6.1 พัฒนาศักยภาพของ
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
0
0
0
อาจารย์และบุคลากรสาย
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทาง
สนับสนุน
วิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ชุมชนและนําเสนอ
องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญ

กลยุทธ์

68

7. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

7. การบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัว
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ บ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิ
บาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าประสงค์

74

2558

76

2559

ค่าเป้าหมาย

80

2560

>80

1

7.5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จํานวนระบบสารสนเทศ
ใช้ในการบริหารจัดการ
ใหม่ที่นํามาใช้เพื่อการบริหารจัดการ

0

ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็น
อาจารย์พิเศษ วิทยากรคณะกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก

7.4 พัฒนาด้านกายภาพ และ ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
สภาพแวดล้อมโดยใช้แนวทาง ของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ
Green University
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย

0

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 จํานวนครั้งของหน่วยงาน/
บุคคล ที่ใช้บริการของมหาวิทยาลัย

85

20

55

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2ร้อยละของความสําเร็จของ
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ 7.2.1จํานวนข่าวที่ได้รับการ
เผยแพร่ในสื่อต่างๆ

>80

2558
>80

ตัวชี้วัดที่ 7.1.1ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางการ
บริหารในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สาย
วิชาการ สายสนับสนุน) ที่มีต่อการได้
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ร้อยละความสําเร็จการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

7.3 การบริหารงาน การเงิน
และงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

7.2 ส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ

7.1 พัฒนาระบบการบริหาร
และการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

กลยุทธ์

0

>80

90

0

0

20

60

>80

2559
>80

ค่าเป้าหมาย

0

>80

94

0

0

25

65

>80

2560
>80

69

70

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

71

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยชั้นเลิศด้วยการ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
1. พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมชั้นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรด้วยทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศและสร้างจิตสํานึกที่ดีในการ
ให้บริการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมและสามารถ
สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
5. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดล้อม
6. บริหารจัดการเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาด
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิชาการเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยมาตรฐาน
ระดับสากล
2. การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
3. ยกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน สังคม รวมทั้ง
หารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและสนันสนุนให้เกิดระบบการบริหารและการจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยสูงสุด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้
1. พัฒนาการจัดการศึกษา 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานใน (Hands-on) ด้านวิชาชีพและ งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับชาติและนานาชาติ เทคโนโลยี มีคุณภาพตรง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ระดับชาติและนานาชาติ
ผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
2559
0

0
0

2558
0

0
0

ค่าเป้าหมาย

0

0

2560
0

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.4 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ

0

0

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จํานวนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English Program)
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา

0

0
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จํานวนหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา
ตัวชีว้ ัดที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะต่อหลักสูตรทั้งหมด

0

0

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานและทันสมัย

0

0

0

0

2559
0

2558
0

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน ภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาปี
สุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน IT

1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปี
รู้จริงปฏิบัติได้
สุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทาง
วิชาชีพ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2560
0

72

เป้าประสงค์

3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge
Based Society) ที่มีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. บุคลากรและนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

3. ปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน สังคม และสร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4. สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน

0

>80

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของความรู้เฉลี่ยที่ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

0

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการที่มีการเรียนรู้และ/หรือมีส่วน
ร่วมของชุมชน สังคม

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนเงินสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

0

2558

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการ ทางวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย

ตัวชี้วัด

>80

0

0

0

2559

ค่าเป้าหมาย

>80

0

0

0

2560

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวนศูนย์การเรียนรู้และ
ปฏิบัติการภาคสนาม

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมายของการให้บริการวิชาการเชิง
บูรณาการ โดยการร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ
ทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จํานวนหลักสูตรที่สร้างรายได้
ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รายได้ที่ได้รับจากการ
บริการวิชาการในรอบ 1 ปี
4.1 สร้างจิตสํานึกให้เกิดความ ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
รัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
และตระหนักในความสําคัญ ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ของศิลปวัฒนธรรมและ
ด้านการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
สิ่งแวดล้อม
ปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วน

3.2 .พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการการ
ให้บริการทางวิชาการให้
เอื้ออํานวยต่อการสร้างรายได้

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ชุมชนและนําเสนอ
องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญ

กลยุทธ์

0

0

0

0

0

0

1
1,000,000

0

0

0

>80

2559
0

0
0

0

0

0

>80

2558
0

ค่าเป้าหมาย

0

0

0

1
2,000,000

0

0

0

>80

2560
0

73

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

2558
0

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการ
บริการของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของ
บุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักการ
เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน หรือได้รางวัลจาก
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของนักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ตัวชี้วัด

0

เป้าประสงค์

6. พัฒนาคุณภาพของ
6. อาจารย์และบุคลากรสาย ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุน มีศักยภาพในการ ของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์
สนับสนุน
ปฏิบตั ิงาน และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

>80

>80

0

2559
0

ค่าเป้าหมาย

>80

>80

0

2560
0

ตัวชี้วัด

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

6.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

3

ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จํานวนงานวิจัยสถาบันใน
รอบ 1 ปี

>80

30

ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สาย
วิชาการ สายสนับสนุน) ที่มีต่อการได้
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

55

0

0

2558
0

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทาง
วิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

4.2 .ส่งเสริม สนับสนุนให้มี ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละของโครงการ/
การบูรณาการการทํานุบํารุง กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
ศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ การบูรณาการกับ
พันธกิจอื่น ๆ

กลยุทธ์

>80

4

40

60

0

0

2559
0

ค่าเป้าหมาย

>80

5

50

65

0

0

2560
0

74

8. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพใน ตัวชี้วัดที่ 8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดําเนินการตามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
หรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน

8. พัฒนามหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระดับอาเซียน

ตัวชี้วัด

7. การบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัว
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ บ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิ
บาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าประสงค์

7. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์
2559
0

0

2558
0

0

ค่าเป้าหมาย

1

2560
0

1

1

7.5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จํานวนระบบสารสนเทศ
ใช้ในการบริหารจัดการ
ใหม่ที่นํามาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
8.1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดที่ 8.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่
เสริมสร้างความรู้/ความสัมพันธ์สู่อาเซียน

>80

0

ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็น
อาจารย์พิเศษ วิทยากรคณะกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก

7.4 พัฒนาด้านกายภาพ และ ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
สภาพแวดล้อมโดยใช้แนวทาง ของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ
Green University
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย

0

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 จํานวนครั้งของหน่วยงาน/
บุคคล ที่ใช้บริการของมหาวิทยาลัย

85

5

55

2558
>80

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1จํานวนข่าวที่ได้รับการ
เผยแพร่ในสื่อต่างๆ

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2ร้อยละของความสําเร็จของ
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 7.1.1ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางการ
บริหารในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ร้อยละความสําเร็จการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

7.3 การบริหารงาน การเงิน
และงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

7.2 ส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ

7.1 พัฒนาระบบการบริหาร
และการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1

1

>80

90

0

0

5

60

2559
>80

ค่าเป้าหมาย

1

1

>80

94

0

0

10

65

2560
>80

75

76

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

77

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มุ่งส่งเสริมวิชาการ สร้างมาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบบริการ เพื่อมุ่งหวัง
ความประทับใจโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางการศึกษาและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา
2. ส่งเสริมการสร้างหลักสูตรใหม่ และหรือการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. พัฒนาระบบงานบริการด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้บริการเพื่อมุ่งหวังความประทับใจ
4. จัดระบบบริหารจัดการ การบริหารด้านงบประมาณและการเงินที่มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิชาการ
2. ส่งเสริมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

7. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

7. การบริหารงาน
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิ
บาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

6. พัฒนาคุณภาพของ
6. อาจารย์และบุคลากรสาย ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการ
อาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุน มีศักยภาพในการ บริการของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของ
สนับสนุน
ปฏิบตั ิงาน และมีขวัญกําลังใจ บุคลากร
ในการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
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2558
>80
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2559
>80

ค่าเป้าหมาย
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2560
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กลยุทธ์

40

30

2
>80

ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จํานวนงานวิจัยสถาบัน
ในรอบ 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สาย
วิชาการ สายสนับสนุน) ที่มีต่อการได้
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

5

55

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2 ร้อยละของความสําเร็จของ
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
7.2 ส่งเสริมการสร้าภาพลักษณ์ ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 จํานวนข่าวที่ได้รับการ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ
เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น
ประเทศ และนานาชาติ

>80

7.1 พัฒนาระบบการบริหารและ ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับ
การติดตามที่มีประสิทธิภาพ
การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางการ
บริหารในเวลา 1 ปี

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

5

60

>80

>80

2

2559
60

ค่าเป้าหมาย
2558
55

ตัวชี้วัด

6.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
และบุคลากรสายสนับสนุน
สนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในเวลา 1 ปี

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
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ค่าเป้าหมาย
2560

ตัวชี้วัด

7.5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จํานวนระบบสารสนเทศ
ใช้ในการบริหารจัดการ
ใหม่ที่นํามาใช้เพื่อการบริหารจัดการ

7.3 การบริหารงานการเงินและ ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ร้อยละความสําเร็จการเบิก
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

กลยุทธ์

1
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0

2559
90

ค่าเป้าหมาย

0
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94
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ภาคผนวก ก
กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

81

ภาคผนวก ก
กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
1. ศึ ก ษาแนวโน้ ม การพั ฒ นาการอุ ด มศึ ก ษาในอนาคต และทบทวนผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2557)
2. ประชุมสัมมนา/ระดมความคิดเห็น
2.1 การประชุมสัมมนา การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม โดยเน้ น การแลกเปลี่ ย นมุ ม มอง ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยในระยะต่อไป
2.2 ประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) เพื่อให้หน่วยงานไปดําเนินการรับฟังความคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
2.3 การประชุ ม ร่ ว มกั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย การทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ระหว่างวันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่
15 มี น าคม 2558 ณ ภู เ ขางามรี ส อร์ ท จั ง หวั ด นครนายก โดยเน้ น การแลกเปลี่ ย นมุ ม มอง ความคิ ด เห็ น
และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะต่อไป
3. เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2558) ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2558
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
4. เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ฉบับที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ส่งให้
หน่วยงาน และเผยแพร่ผ่านช่องทางระบบอินเตอร์เน็ต (www.rmutsb.ac.th)
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ภาคผนวก ข
มติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560
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มติท่ ปี ระชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั ง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
4.1.1 พิจารณาอนุมัติ “ร่ าง” แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2558) และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะ
สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
1. “ร่ าง” แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557 พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2558)
“ร่ าง” แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557– พ.ศ.2560
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) ได้ จดั ทําขึ ้นโดยยึดพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่อธิการบดีได้ นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พร้ อมทังความคิ
้
ดเห็น และข้ อเสนอแนะต่าง ๆ จาก
การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริ หาร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่จงั หวัดนครนายก มาพิจารณา
ร่วมกับผู้บริ หาร หัวหน้ าหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดและร่วมกันปรับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้ เกิดความครบถ้ วนสมบูรณ์ ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมปั จจุบนั และอนาคต
“ร่ าง” แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี ้ ประกอบด้ วยสาระสําคัญเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ ก้าวต่อไปอีก 4 ปี ข้ างหน้ า โดยได้ กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาไว้ เป็ น 8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์ ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้ ร้ ูจริ งปฏิบตั ไิ ด้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 สร้ างและพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนางานวิจยั ให้ มีคณ
ุ ภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับทิศทางการวิจยั สูก่ ารวิจยั เชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ไปเผยแพร่หรื อนําไปใช้ ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ปรั บปรุ งและพัฒนาการให้ บริการวิชาการเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชุมชน
สังคม และสร้ างรายได้ ให้ กับมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการเรี ยนรู้ในชุมชนและนําเสนอองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ การให้ บริ การทางวิชาการ ให้ เอื ้ออํานวยต่อการ
สร้ างรายได้
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มติท่ ปี ระชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั ง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สืบสานและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมให้ เกิดความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 11 สร้ างจิตสํานึกให้ เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและตระหนักในความสําคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อม
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 สนับสนุนและส่ งเสริมเพื่อให้ นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้ าน
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบรอบด้ านเพื่อให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ ลักษณะที่
พึงประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 7 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้ วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาระบบการบริ หารและการติดตามที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริมการสร้ างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ เป็ นที่ร้ ูจกั เป็ นที่ยอมรับในระดับ
ท้ องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 18 การบริ หารงานการเงินและงบประมาณให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาด้ านกายภาพ และสภาพแวดล้ อมโดยใช้ แนวทาง Green University
กลยุทธ์ที่ 20 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 8 พัฒนามหาวิทยาลัยเข้ าสู่ระดับอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 21 การเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557– พ.ศ.
2560 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2558)
งบประมาณที่ใช้ สําหรับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ.2557 พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2558) เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 1,589,765,600 บาท (หนึ่งพันห้ าร้ อยแปดสิบเก้ าล้ าน
เจ็ดแสนหกหมื่นห้ าพันหกร้ อยบาทถ้ วน) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ นําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ไปใช้ ในการบริ หารงานให้ บรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และบริ บทของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้ าวหน้ าประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับแก่ชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติสืบไป โดยมีรายละเอียด
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แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557– พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2558) รายละเอียดปรากฏตามเล่มเอกสารแนบหน้ า 1-21 ที่ได้ นําเสนอที่ประชุมแล้ ว
2. “ร่ าง” แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2558 ได้ มอบหมายให้
ผู้ที่ได้ รับเลือกและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งคณบดี/ผู้อํานวยการ จัดทําแผนงาน วิสยั ทัศน์ ตัวชี ้วัด และค่าเป้าหมาย
ของการทํางานให้ ชดั เจน และให้ นํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสภามหาวิทยาลัยจะถือเป็ นคํารับรอง
้ ้ ได้ มอบหมายให้ อธิการบดีกํากับดูแลให้ แผน
การปฏิบตั ิงานที่ใช้ ในการประเมินคณบดี/ผู้อํานวยการต่อไป ทังนี
ของคณะและสถาบัน/สํานัก เป็ นแผนที่มีเป้าหมายตรงกันและสอดคล้ องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
คณบดีและผู้อํานวยการมีเป้าหมายหลักของการดําเนินงานที่เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
ในการนี ้ คณบดี/ผู้อํานวยการ ได้ จดั ทํา “ร่ าง” แผนงาน วิสยั ทัศน์ ตัวชี ้วัด และค่าเป้าหมายของ
การทํางาน เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และมหาวิทยาลัยได้ จดั ประชุมร่วมกับทุกหน่วยงาน เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม
2558 เพื่อปรับปรุ งแก้ ไขแผนพัฒนาของคณะและสถาบัน/สํานัก ให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันรวม 9 หน่วยงาน และได้ สรุปข้ อมูลเป็ น “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะ
สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 ดังนี ้
1. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 รายละเอียด
ปรากฏตามเล่มเอกสารแนบหน้ า 22-28 ที่ได้ นําเสนอที่ประชุมแล้ ว
2. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
รายละเอียดปรากฏตามเล่มเอกสารแนบหน้ า 29-35 ที่ได้ นําเสนอที่ประชุมแล้ ว
3. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
รายละเอียดปรากฏตามเล่มเอกสารแนบหน้ า 36-42 ที่ได้ นําเสนอที่ประชุมแล้ ว
4. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 รายละเอียด
ปรากฏตามเล่มเอกสารแนบหน้ า 43-50 ที่ได้ นําเสนอที่ประชุมแล้ ว
5. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
รายละเอียดปรากฏตามเล่มเอกสารแนบหน้ า 51-57 ที่ได้ นําเสนอที่ประชุมแล้ ว
6. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 รายละเอียดปรากฏตามเล่ม
เอกสารแนบหน้ า 58-64 ที่ได้ นําเสนอที่ประชุมแล้ ว
7. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันวิจยั และพัฒนา พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 รายละเอียดปรากฏ
ตามเล่มเอกสารแนบหน้ า 65-69 ที่ได้ นําเสนอที่ประชุมแล้ ว
8. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
รายละเอียดปรากฏตามเล่มเอกสารแนบหน้ า 70-75 ที่ได้ นําเสนอที่ประชุมแล้ ว

86

มติท่ ปี ระชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั ง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
9. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 รายละเอียด
ปรากฏตามเล่มเอกสารแนบหน้ า 76-79 ที่ได้ นําเสนอที่ประชุมแล้ ว
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมตั ิ “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
2. อนุมตั ิ “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะ สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
รายละเอียดปรากฏตามเล่มเอกสารที่ได้ นําเสนอที่ประชุมแล้ ว
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ อนุมตั ิ “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และอนุมตั ิ “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะ
สถาบัน/สํานัก พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 โดยที่ประชุมได้ แสดงความคิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะ ข้ อสังเกต พร้ อมทัง้
มอบหมายให้ คณะตอบคําถามจํานวน 5 ข้ อ และนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ต่อไป สรุ ป
ข้ อมูลทังหมดได้
้
ดงั นี ้
1. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2558) ซึง่ ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ มหาวิทยาลัย
นําไปพิจารณาเพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยที่จะใช้ เป็ นหลักในการบริ หารงานต่อไปในอีก 3 ปี
ข้ างหน้ าโดยไม่ได้ บงั คับให้ ทําตามข้ อเสนอแนะทังหมด
้
แต่ในเรื่ องใดที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า ทําแล้ วจะเป็ นประโยชน์
ขอให้ มีการปรับแผนเพื่อดําเนินการตามข้ อเสนอแนะ ซึง่ อาจจะกระทบต่อคณะและสถาบัน/สํานัก ที่จะต้ องมี
้ ้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ แสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะดังนี ้
การปรับแผนตามไปด้ วย ทังนี
1.1 มหาวิทยาลัยควรมีการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้ หลักปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีการบูรณาการในเรื่ องของการบริ หารจัดการทรัพยากร ทังที
้ ่เป็ นอาคาร ครุภณ
ั ฑ์ รวมทังห้
้ องแล็บ
และห้ องปฏิบตั ิการ โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยตังที
้ มวิจยั จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์
เป็ นทีมสํารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับจํานวนอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา จํานวนอาคาร จํานวนห้ อง
และพื ้นที่ เพื่อนํามาใช้ เป็ นฐานข้ อมูลในการบูรณาการการใช้ อาคารสถานที่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและคุ้มค่า
ซึง่ จะต้ องมีหน่วยงานหนึง่ เป็ นหน่วยบริหารจัดการการใช้ ทรัพยากรร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
อยูใ่ นระยะที่เพิ่งเริ่ มต้ น ควรให้ ความสําคัญที่ Software ไม่ใช่ Hardware เพราะถ้ ามหาวิทยาลัยใช้ งบประมาณ
ไปที่ Hardware จํานวนมาก จะทําให้ ไม่มีเงินเพียงพอสําหรับนําไปใช้ ในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และ
การจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างเต็มที่ตอ่ ไป
1.2 การบริ หารจัดการทางการเงินในยุทธศาสตร์ ที่ 7 กลยุทธ์ ที่ 18 ควรเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับ
ความยัง่ ยืนทางการคลังหรื อการเลี ้ยงตัวเองได้ และควรมีตวั ชี ้วัดนอกเหนือจากตัวชี ้วัดของ กพร./สกอ. เพื่อแสดง
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ให้ เห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้ เงินไว้ ด้วย ทังนี
้ ้เนื่องจากในกลยุทธ์ ที่ 18 จะกล่าวถึงการบริ หารการเงินและ
งบประมาณให้ เกิดประโยชน์สงู สุด แต่ไม่ได้ แสดงถึงเรื่ องความยัง่ ยืนหรื อการเลี ้ยงตัวเองได้ ของมหาวิทยาลัย
และในส่วนของตัวชี ้วัดเกี่ยวกับกลยุทธ์ การบริ หารงานการเงินและงบประมาณให้ เกิดประโยชน์สงู สุดนัน้ เป็ น
ตัวชี ้วัดเชิงปริ มาณของ กพร. ที่ต้องการวัดความสําเร็ จของการเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงความ
คุ้มค่าของการใช้ เงิน จึงควรเพิ่มเติมตัวชี ้วัดที่แสดงถึงความคุ้มค่าหรื อประโยชน์ของการใช้ เงิน ซึง่ จะเป็ นตัวชี ้วัด
เชิงคุณภาพที่เกิดประโยชน์ตอ่ การบริหารการเงินและงบประมาณเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ มากขึ ้น
1.3 ควรมีการระบุงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ไม่รวมรายจ่ายประจําและงบลงทุนในที่ดิน
และสิง่ ก่อสร้ างไว้ ให้ ชดั เจน โดยเฉพาะในส่วนของงบพัฒนาการศึกษาซึง่ มีจํานวนมากเมื่อเทียบกับงบอื่นๆ จึงควร
แยกออกมาให้ เห็นชัดว่า มีโครงการหรื อกลยุทธ์อะไรที่เป็ นการพัฒนางานวิชาการอยู่ในส่วนนัน้ รวมทังควรพิ
้
จารณา
ปรับสัดส่วนของการกําหนดวงงบประมาณให้ เหมาะสม เนื่องจากในการพัฒนามหาวิทยาลัย เรื่ องที่ต้องพัฒนา
เป็ นอันดับแรกคือบุคลากร เพราะ Peopleware เป็ นตัวจักรสําคัญ ซึง่ ไม่ควรน้ อยกว่าร้ อยละ 5 เช่นเดียวกับ
งบประมาณด้ านงานวิจัยที่จะต้ องให้ การสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจยั ในอนาคตให้ มากขึ ้นกว่าที่กําหนดไว้
และควรมีทงในส่
ั ้ วนที่เป็ นงานวิจยั เชิงบูรณาการที่มีอาจารย์จากหลากหลายสาขามาช่วยกันทํางานวิจยั แบบ
Problem-Based หรื อ Area-Based และในส่วนของงานวิจยั รายบุคคล เพื่อฝึ กนักวิจยั หน้ าใหม่ด้วย ในขณะ
เดียวกัน ในกรณีที่มหาวิทยาลัยต้ องการหารายได้ จากการบริ การวิชาการ ควรต้ องมีการลงทุนให้ มากขึ ้นในปี แรกๆ
เพื่อในปี ต่อๆ ไป เมื่อมหาวิทยาลัยมีความแข็งแกร่ งทางด้ านการบริ การวิชาการแล้ ว จะได้ มีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเป็ นรายได้ เข้ ามหาวิทยาลัยตามที่กําหนดเป้าหมายไว้
1.4 ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 เรื่ องการสร้ างและพัฒนางานวิจยั ควรเป็ นงานวิจยั ที่มีประโยชน์
คือ นําไปใช้ แก้ ปัญหา นําไปพัฒนา และแปลงเป็ นเงินได้ โดยหน้ าที่หลักอยู่ที่สถาบันวิจยั และพัฒนา ที่จะต้ องเน้ น
การทํางานวิจยั แบบครบวงจรและต้ องทําในเชิงรุก เพราะเรื่ องงานวิจยั ไม่ได้ ทําเพื่อแก้ ปัญหา ทําเพื่อการพัฒนา
หรื อทําเพื่อแปลงเป็ นเงินได้ เท่านัน้ แต่ต้องทําวิจยั เพื่อรองรับงานด้ านต่างๆ ด้ วย เช่น รองรับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาหรื อรองรับตัวชี ้วัดเกี่ยวกับเรื่ องศักยภาพของมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น และจะต้ องต่อยอดงานวิจยั
ให้ ไปถึงเรื่ องของสิทธิบตั รและลิขสิทธิ์ด้วย นอกจากนี ้ โครงการที่เกี่ยวข้ องกับวารสารงานวิชาการหรื องานวิจยั
ต้ องถือว่าเป็ นเรื่ องที่มีสาระสําคัญเพราะเป็ นการสร้ างชื่อเสียงให้ สงั คมได้ รับรู้ รับทราบ จึงเป็ นเรื่ องที่สถาบันวิจยั
และพัฒนาต้ องทําให้ ครบวงจรมากขึ ้น ตังแต่
้ โครงการพัฒนานักวิจยั โครงการพี่เลี ้ยง/ คลินิก/ เครื อข่ายนักวิจยั
โครงการประชุมวิชาการ และรวมไปถึงเรื่ องของวารสารที่ควรก้ าวไปสูฐ่ านข้ อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศ
ระดับนานาชาติให้ ได้ สําหรับงานบริ การวิชาการควรเป็ นความรับผิดชอบของส่วนงานอื่น อาจจะเป็ นศูนย์หรื อ
เป็ นสถาบันอื่นๆ ซึ่งทําหน้ าที่หลักในการหารายได้ ในเชิงรุ กและพึ่งพาตัวเองได้ โดยอาจแยกออกมาเป็ นศูนย์
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและการเกษตร ที่มีเวลาทํางานเพียงพอ มีคนรับผิดชอบงาน มีการตลาดที่ดี
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และสามารถไปรับงานจากหน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน/องค์กรภายนอก แล้ วนํามาบริ หารจัดการเพื่อสร้ าง
รายได้ เข้ ามหาวิทยาลัยต่อไป
1.5 ควรพิจารณาการจัดหมวดหมูข่ องกลยุทธ์ที่ 1.2 เรื่ องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ซึง่ อาจจะย้ ายไปอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 เรื่ อง การพัฒนาคุณภาพของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้ นอกจากนี ้ ค่าเป้าหมายของการพัฒนาอาจารย์ คืออัตราร้ อยละของ
อาจารย์ประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกตามจํานวนที่ระบุไว้ ในแผนของมหาวิทยาลัย ยังไม่เป็ นไปตามค่าเป้าหมาย
ของ สกอ. ซึง่ อาจจะต้ องกําหนดสิ่งจูงใจต่างๆ ที่ช่วยจะให้ ผ้ ทู ี่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกสนใจมาสมัครเป็ นอาจารย์
มากขึ ้นและควรต้ องเพิ่มงบประมาณเพื่อการพัฒนาอาจารย์ให้ มากขึ ้นด้ วย โดยต้ องระบุจํานวนให้ ชดั เจนว่า จะส่ง
อาจารย์ไปศึกษาต่อกี่คนต่อปี เพื่อเตรี ยมงบประมาณสนับสนุนให้ ได้ ผลสําเร็ จตามที่กําหนดเป็ นค่าเป้าหมายไว้
รวมทังในส่
้ วนของการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ ซึง่ มหาวิทยาลัยอาจจะต้ องตังค่
้ าเป้าหมายในเชิงบริ หารให้
สูงขึ ้นเพื่อท้ าทายและให้ มีการขับเคลื่อนในเรื่ องของการพัฒนาบุคลากรให้ มากขึ ้น
1.6 คณะและสาขาวิชา ต้ องให้ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์
โดยการสํารวจข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับจํานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิตํ่ากว่าปริ ญญาเอกในสาขาต่างๆ รวมถึงอายุ
ของอาจารย์ และความพร้ อมของอาจารย์ทางด้ านภาษาอังกฤษ ซึง่ ในกรณีที่อาจารย์อยู่ในวัยที่จะศึกษาต่อได้
อาจต้ องกําหนดระเบียบให้ บคุ ลากรและมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาความพร้ อมด้ านภาษา
ร่วมกัน สําหรับแหล่งทุนศึกษาต่อนัน้ จะมีทงแหล่
ั ้ งทุนจากภายในและภายนอก ในกรณีที่เป็ นทุนของมหาวิทยาลัย
ควรมีการกําหนดสาขาและมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อให้ ชดั เจนเพื่อให้ ได้ อาจารย์ที่มีคณ
ุ ภาพ รวมถึงหัวข้ อ
งานวิจยั ที่จะทํา ควรเป็ นงานวิจยั ที่จะนํามาใช้ ประโยชน์ได้ ตรงตามความต้ องการของสาขา เพื่อสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ สาขาวิชา คณะ และส่งผลถึงมหาวิทยาลัยต่อไป สําหรับอาจารย์ที่อายุเกินกว่าวัยที่จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ควรทําแผนเชิงรุกในลักษณะ Rolling Plan เพื่อการพัฒนาด้ านการสร้ างผลงานวิชาการ โดยให้ คณะสํารวจ
ข้ อมูลจํานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบที่จะขอตําแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชา ช่วงเวลา และผลงานวิชาการ
ที่มีอยู่ ผลจากการสํารวจข้ อมูลดังกล่าว จะช่วยให้ มหาวิทยาลัยเห็นภาพที่ชดั เจนของผู้ที่มีความพร้ อมที่จะขอ
ตําแหน่งทางวิชาการและเห็นภาพของผู้ที่ยงั ไม่พร้ อม ซึง่ จะทําให้ มหาวิทยาลัยสามารถหาวิธีการส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ มีการสร้ างผลงานวิชาการเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการทําแผน
ในเชิงรุก เชิงสร้ างสรรค์และพัฒนา รวมทังมี
้ การอํานวยความสะดวกให้ บคุ ลากรอย่างเต็มที่ เพื่อทําให้ บคุ ลากร
เข้ าสูต่ ําแหน่งทางวิชาการได้ เร็ วขึ ้นและเป็ นไปตามแผน
1.7 ตัวชี ้วัดสําคัญที่จะทําให้ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับชาติ หรื อนานาชาติ คือ บัณฑิต
จากราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็ นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีรายได้ สงู กว่าบัณฑิตจากที่อื่นๆ และสามารถทํางาน
ได้ จริ งตรงตามสาขาวิชาชีพที่สําเร็ จการศึกษา ซึง่ ต้ องเริ่ มจากแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรที่ควรมุ่งเน้ นที่ภาคปฏิบตั ิ
อย่างจริ งจัง โดยกําหนดระยะเวลาในการเรี ยนที่ต้องมีการฝึ กงานเพิ่มมากขึ ้นและอาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
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เวลาเรี ยนทังหมด
้
เพื่อที่จะทําให้ บณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างจากบัณฑิตของสถาบันอื่นๆ เพราะ
ยิ่งมีโอกาสฝึ กงานได้ นาน นักศึกษายิ่งจะได้ รับความรู้ และมีทกั ษะมากขึ ้น ซึง่ ในการให้ นกั ศึกษาไปฝึ กปฏิบตั ิ
ในสถานประกอบการ ควรให้ สถานประกอบการเป็ นผู้ให้ เกรดนักศึกษา ทังในเรื
้ ่ องทักษะ ทัศนคติ ความอดทน
ความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินยั โดยให้ นกั ศึกษารู้ ว่าอาจารย์ไม่ได้ เป็ นคนสอน สถานประกอบการเป็ น
คนสอน และเป็ นผู้ให้ คะแนน ซึ่งหัวหน้ างานหรื อผู้บริ หารระดับสูงก็มีส่วนจะทําให้ บณ
ั ฑิตได้ รับการฝึ กจริ งๆ
โดยมหาวิทยาลัยต้ องทํางานร่วมกับสถานประกอบการทางวิชาชีพต่างๆ รวมถึง สภาหอการค้ า สภาอุตสาหกรรม
ั ฑิตนักปฏิบตั ิที่มีความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
และผู้ประกอบการ จึงจะช่วยให้ ได้ บณ
และสังคมอย่างแท้ จริ ง และมิใช่เพียงมีความรู้ เรื่ องการทํางานเท่านัน้ แต่สิ่งที่บณ
ั ฑิตจะได้ เพิ่มเติมจากการ
ฝึ กงาน ในสถานประกอบการ คือ การมีทศั นคติที่ดีในการทํางาน มีความอดทน และมีความรู้ ความเข้ าใจ
ในวิธีการทํางานร่วมกับผู้อื่นด้ วย
1.8 ภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ ควรบอกให้ ทราบว่า เมื่อมหาวิทยาลัยทําตามแผนยุทธศาสตร์
ทังหมดนี
้
้แล้ ว สมรรถนะของมหาวิทยาลัยจะสูงขึ ้นอย่างไร จะทําให้ มีนกั ศึกษาเพิ่มขึ ้นเท่าไร มีรายได้ สงู ขึ ้น
มากน้ อยเพียงใด ซึง่ ตัวชี ้วัดทังหลายที
้
่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ นนั ้ เป็ นตัวชี ้วัดเชิงนามธรรมที่ยงั ไม่ได้ บอกให้ ทราบ
ถึงผลลัพธ์ ที่ควรจะเกิดขึ ้นดังกล่าวมานี ้ มหาวิทยาลัยจึงควรกําหนดตัวชี ้วัดให้ ชดั เจนโดยการคิดรวบยอดว่า
เมื่อบูรณาการทังแผนแล้
้
ว จะทําให้ สถานภาพของมหาวิทยาลัยสูงขึ ้น มีชื่อเสียงมากขึ ้น มีนกั ศึกษามาเรี ยน
เพิ่มขึ ้น ทําให้ มีรายได้ สงู ขึ ้น และทําให้ นกั ศึกษาเป็ นนักปฏิบตั ิได้ จริ ง มากน้ อยเพียงใด ในระยะเวลากี่ปีและ
มหาวิทยาลัยจะต้ องทําอะไรบ้ าง เช่น มหาวิทยาลัยควรไประดมสมองร่วมกับแต่ละคณะในเรื่ องการพัฒนาศักยภาพ
ให้ นกั ศึกษารู้จริ ง ปฏิบตั ิได้ ซึง่ อาจจะต้ องเพิ่มภาคปฏิบตั ิเพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถทํางานได้ หรื ออาจใช้ วิธีเปิ ด
workshop รับจ้ างซ่อม/ให้ บริการ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เป็ นต้ น
1.9 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า จําเป็ นต้ องปรับหลักสูตรเพื่อให้ มีการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ
ได้ จริง ให้ ดําเนินการปรับหลักสูตรได้ โดยให้ เน้ นไปที่ภาคปฏิบตั ิ เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีสมรรถนะในทางวิชาชีพ
มากกว่าสมรรถนะในทางวิชาการ แล้ วมุ่งเป้าหมายไปที่คนเหล่านัน้ โดยให้ ทําโครงการนําร่องสําหรับนักศึกษา
ปี 3 ปี 4 หรื อสําหรับบางคณะที่มีความพร้ อม ซึง่ แต่ละคณะจะต้ องปรับการเรี ยนการสอนเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ฝึก
ปฏิบตั ิมากขึ ้น ไม่ว่าจะไปฝึ กกับสถานประกอบการหรื อฝึ กตามโครงการที่มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะจัดขึ ้น โดยคณบดี
แต่ละคณะควรทดลองทําในแต่ละภาควิชาของตัวเอง ภายใน 2-3 ปี จะทําให้ คณะได้ องค์ความรู้ ว่า การที่จะ
สร้ างบัณฑิตนักปฏิบตั ิต้องทําอย่างไร ซึ่งจะเป็ นวิธีการสร้ างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตให้ เกิดขึ ้นได้
อย่างแน่นอน
1.10 ในระยะ 1– 2 ปี ต่อจากนี ้ไป มหาวิทยาลัยควรหยุดตังงบประมาณแผ่
้
นดินเพื่อสร้ างอาคาร
สิ่งก่อสร้ างต่างๆ แต่ให้ ของบประมาณแผ่นดินเพื่อซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์และเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่จะใช้ ในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบตั ิ
และให้ คณะร่วมมือกันตังคลิ
้ นิกช่างสําหรับให้ นกั ศึกษาและอาจารย์มาเป็ นผู้ให้ บริ การรับแก้ ปัญหาทางด้ านช่าง
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ในอาคารบ้ านเรื อน หรื อ โรงงาน เช่น กรณีของสายไฟฟ้าขาด/ชํารุ ด หรื อเครื่ องปรับอากาศไม่ทํางาน จะสามารถ
มาติดต่อขอใช้ บริ การจากนักศึกษาในคลินิกช่างได้ หรื อจะทําในลักษณะของการเปิ ดรับเป็ นสมาชิก ซึง่ จะเป็ น
ช่องทางหนึง่ ในการหารายได้ และถ้ ามีข้อขัดข้ องในเรื่ องของระเบียบ/ข้ อบังคับให้ แจ้ งสภามหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ
ปรับแก้ ไขให้ ตอ่ ไป
1.11 นักศึกษาสาขา Food Science เป็ นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากและหาสถานที่ฝึกงาน
ได้ ง่าย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจึงควรกําหนดเป้าหมายที่จะให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกงาน
อย่างน้ อยครึ่งหนึง่ ของเวลาเรี ยน เพื่อให้ นกั ศึกษามีทกั ษะและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่ องการทํางานและการอยู่ร่วมกับ
คนงานที่มีความหลากหลายได้ อย่างถูกต้ อง และเนื่องจากในอนาคตเมื่อเข้ าสู่ AEC แล้ ว ประเทศไทยจะเป็ น
ฐานการผลิตที่สําคัญที่สดุ ของภูมิภาค โดยเฉพาะในสินค้ าประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่งจําเป็ นต้ องฝึ กให้
นักศึกษารู้เรื่ องของมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น มาตรฐาน GMP หรื อ ISO 2002 โดยเข้ าไปฝึ กงานใน
สถานประกอบการเพื่อให้ ได้ รับประสบการณ์ตรงในรายละเอียดของระบบมาตรฐานเหล่านัน้ นอกจากนี ้ คณะ
อาจทําหน้ าที่สง่ เสริ มและสนับสนุนการผลิตสินค้ าทางเกษตรของชาวบ้ านแทนที่จะเป็ นผู้ผลิตเอง โดยให้ นกั ศึกษา
ไปตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพของการผลิตพืชผักสีเขียวว่าเป็ นพืชผักปลอดสารพิษจริ ง ตังแต่
้ ต้นทางของ
กระบวนการผลิตจนกระทัง่ ได้ เป็ นสินค้ าสําเร็ จรูปออกมาจําหน่าย แล้ วประทับตราราชมงคลให้ ซึง่ จะเป็ นการ
สร้ างชื่อเสียงให้ มหาวิทยาลัยในวงกว้ างได้ อย่างดี
1.12 คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรสร้ างจุดเด่นให้ บณ
ั ฑิตใหม่ของคณะเป็ น
ที่ต้องการของตลาดได้ โดยการทําให้ บณ
ั ฑิตมีความแตกต่างใน 2 เรื่ องคือ 1. เรื่ องภาษาอังกฤษ คณะควรให้
ความสําคัญกับการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ซึง่ อาจให้ ชาวต่างชาติมาสอนเพื่อทําให้ นกั ศึกษาเคยชิน
กับภาษาอังกฤษจนสามารถสื่อสารและมีทกั ษะเพียงพอสําหรับใช้ ในการทํางานด้ านบริ หารธุรกิจได้ 2. เรื่ อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ควรสอนให้ นกั ศึกษาสามารถใช้ งาน โปรแกรม Microsoft Excel ได้ เป็ นอย่างดี
เพราะ Microsoft Excel เป็ นโปรแกรมที่ใช้ ประโยชน์ได้ มากในการทํางานและการประมวลผลต่างๆ จนถือว่า
เป็ นโปรแกรมหลักในการทํางานที่ควรต้ องฝึ กให้ นกั ศึกษามีประสบการณ์ในการใช้ งานโปรแกรม Microsoft Excel
ตลอดระยะเวลา 3-4 ปี ที่ศกึ ษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
2. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ ให้ ข้อสังเกตเพิ่มเติม 2 เรื่ อง เพื่อให้ มหาวิทยาลัยนําไปพิจารณา
และดําเนินการตามที่เห็นสมควร ดังนี ้
2.1 เรื่ องทัศนคติในการทํางานของบัณฑิตที่อาจทําให้ เกิดปั ญหาเมื่อบัณฑิตไปทํางานในหน่วยงาน
ต่างๆ เนื่องจากบัณฑิตที่จบใหม่มีความรอบรู้ในการดําเนินชีวิตไม่เพียงพอ ไม่มีทศั นคติด้านความมานะพยายาม
และความอดทนในการทํางานเพื่อสร้ างความเจริ ญเติบโตในหน้ าที่งานต่อไปในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงควร
จัดอบรมในเรื่ องเหล่านี ้ โดยเชิญผู้ที่ประสบความสําเร็ จมาบรรยายให้ บณ
ั ฑิตทุกคนได้ รับฟั งในวันที่จดั โครงการ
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ปั จฉิมนิเทศ ซึง่ จะช่วยให้ บณ
ั ฑิตมีทศั นคติที่ดีในการทํางานและได้ รับรู้ ว่า ผู้ที่จะประสบความสําเร็ จในหน้ าที่
การงานได้ ต้ องทําอย่างไรบ้ าง พร้ อมทังให้
้ สอดแทรกความรู้ พื ้นฐานเพื่อการดําเนินชีวิตได้ อย่างปลอดภัย ในสังคม
ปั จจุบนั ซึง่ อาจเรี ยกว่า เป็ นโครงการติดเกราะและอาวุธก่อนไปทํางาน เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมีความพร้ อมที่จะทํางานได้
และมีความเจริญก้ าวหน้ าต่อไป
2.2 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดโครงการฝึ กอบรมระยะสันเพื
้ ่อสอน
ความรู้พื ้นฐานทางด้ านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ แก่บคุ คลทัว่ ไปเพื่อหารายได้ เข้ ามหาวิทยาลัย โดยหาผู้ที่มีประสบ
การด้ านการตลาดมาร่ วมงานด้ วยเพื่อหาวิธีโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการอบรม
ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ ้น เช่น การสอนความรู้ พื ้นฐานในการใช้ คอมพิวเตอร์ การทําบัญชี และการใช้
Application ต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้ น
3. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ มอบหมายให้ ทกุ คณะตอบคําถาม 5 ข้ อ ตามที่คณะได้ พิจารณา
และวางแผนไว้ แล้ ว และนําคําตอบมารายงานให้ สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป ดังนี ้
3.1 คณะจะมีหลักสูตรที่ได้ รับการปรับปรุ งให้ สอดคล้ องกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิจํานวน
กี่หลักสูตร ในเวลาเมื่อใด
3.2 ใน 3 ปี ของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะ (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) คณะจะมีนกั ศึกษา
เพิ่มขึ ้นจํานวนเท่าไร และ
3.3 อาจารย์จะมีผลงานวิจยั เพิ่มขึ ้นเท่าไร
3.4 อาจารย์จะมีตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ ้นร้ อยละเท่าไร
3.5 รายได้ จากงานบริการทางวิชาการจะเพิ่มขึ ้นเท่าไร

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศริ ิกลุ คล่องคํานวณการ)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

