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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

“เป+นมหาวิทยาลัยชั้นนําด/านวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี 
เพ่ือชุมชน สังคม และนานาชาติ” 

 
 
 

 



 

คํานํา 
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป� พ.ศ.2555-2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
ฉบับนี้ เป(นแผนท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต-อเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป�         
พ.ศ.2550-2554 ซ่ึงจัดทําข้ึนจากการมีส-วนร-วมของบุคลากรผู7เก่ียวข7องทุกหน-วยงานในมหาวิทยาลัย โดยมี 
การทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผ-านมา รวมท้ังการระดมความคิดเห็น และการวิเคราะห:สภาพแวดล7อม          
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา โดยสรุปมหาวิทยาลัยได7กําหนดเป<าหมายว-ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ“มหาวิทยาลัยชั้นนําด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สังคมและนานาชาติ”                 
โดยได7กําหนดทิศทางการพัฒนาไว7 5 ประเด็นยุทธศาสตร: คือ 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสร7างบัณฑิต
นักปฏิบัติ 2. พัฒนาศักยภาพการวิจัย และสร7างนวัตกรรม 3. สร7างความเสมอภาคและการเรียนรู7ตลอดชีวิต  
4. สืบสาน และส-งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ:สิ่งแวดล7อม 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการซ่ึง
การท่ีจะบรรลุผลสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร:ดังกล-าวนั้น จําเป(นต7องมีการขับเคลื่อนไปสู-การปฏิบัติโดย
บูรณาการทุกภาคส-วนท่ีเก่ียวข7อง และมีการติดตามประเมินผล เพ่ือปรับปรุงและดําเนินการให7บรรลุเป<าหมาย 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอขอบพระคุณทุกท-าน ท่ีมีส-วนร-วมในการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป� พ.ศ. 2555 - 2559  ไว7 ณ โอกาสนี้ และหวังเป(นอย-างยิ่งว-าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ฉบ ับนี ้ จะ เป (นประโยชน :ในการพัฒนามหาว ิทยาล ัย  ที ่ส -งผลถ ึงการพัฒนาศ ึกษาของประเทศ               
ให7มีความเข7มแข็ง และยั่งยืน เป(นท่ีพ่ึงของสังคมได7ตลอดไป 
 
 
 
 

(ผู7ช-วยศาสตราจารย:จริยา  หาสิตพานิชกุล) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

14 มิถุนายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทสรุปผู�บรหิาร 
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิระยะ 5 ป� พ.ศ. 2555 – 2559 ได7จัดทําข้ึน
เพ่ือเป(นแนวทางสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยระหว-างป� พ.ศ. 2555 - 2559 โดยแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
ฉบับนี้ ได7มุ-งเน7นการพัฒนางานในด7านต-าง ๆ และสร7างสรรค:สิ่งใหม- ๆ ให7มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา         
อย-างต-อเนื่อง ในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ได7กําหนดบนพ้ืนฐานข7อมูลของพัฒนาการ            
ของมหาวิทยาลัย ท่ีผ-านมาการวิเคราะห:สภาพแวดล7อม  (SWOT) และผลการประเมินจากท้ังหน-วยงานภายใน 
และภายนอก ท่ีชี้ให7เห็นว-า 6 ป�ของการก-อต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได7ผลิตและพัฒนา
กําลังคน สร7างงานวิจัยสิ่ งประดิษฐ:นวัตกรรม จนเป(นท่ียอมรับจากสังคมเป<าหมายการบริหารงาน               
ในห7าป�ข7างหน7า ได7กําหนดวิสัยทัศน:ให7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “มหาวิทยาลัยช้ันนํา          
ด�านวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชน สังคมและนานาชาติ” 
 

โดยภาพรวมแล7ว การบริหารงานในห7าป�ข7างหน7านั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ       
มีศักยภาพท่ีจะดําเนินการให7บรรลุตามเป<าหมายได7 ซ่ึงต7องมีการกําหนดวิสัยทัศน:ประเด็นยุทธศาสตร:       
และกลยุทธ:ท่ีเหมาะสม ควบคู-กับการใช7ศักยภาพของคณะผู7บริหาร ในระดับต-าง ๆ การพัฒนาศักยภาพ     
และสมรรถนะบุคลากร การปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานให7มีความคล-องตัวและประสิทธิภาพ         
การปรับปรุงกฎระเบียบ ข7อบังคับ  การประสานงานความร-วมมือจากภายในและภายนอกตลอดจนการ
ดําเนินงานท่ีใช7หลักธรรมาภิบาล เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให7บรรลุถึงเป<าหมายท่ีกําหนดไว7ได7 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังกล- าวประกอบด7วยวิสัย ทัศน:  พันธ กิจ ประเ ด็นยุทธศาสตร:            
จํานวน  5  ประเด็นยุทธศาสตร:  14  กลยุทธ:  82  โครงการตัวอย-างท่ีได7จัดทําข้ึนจะเป(นเครื่องมือท่ีสําคัญ    
ท่ีใช7เป(นแนวทางในการขับเคลื่อน ให7การดําเนินงานบรรลุเป<าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร:ทุกประเด็นยุทธศาสตร:     
ท่ีนําเสนอมีความสําคัญท่ีเท-าเทียมกัน แต-ปQจจัยท่ีสําคัญมากปQจจัยหนึ่งคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยประมาณ
กว-าพันคน ท้ังข7าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ7างทุกประเภทท่ีอยู-ร-วมกัน         
ในมหาวิทยาลัยแห-งนี้ หากบุคลากรท้ังหมด มีความสุขก็เชื่อได7ว-าผลงานท่ีเกิดข้ึนแต-ละภารกิจ ก็จะออกมาดี     
มีคุณภาพเป(นท่ียอมรับท้ังในประเทศและต-างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร:เพ่ือนาไปสู-เป<าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ท่ีได7นําเสนอประกอบด7วย      
5 ประเด็นยุทธศาสตร:ดังมีรายละเอียดต-อไปนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสร�างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
เป<าประสงค:ท่ี  1. บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงความต7องการของสังคม 
กลยุทธ:หลักท่ี    1. สร7างและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 

2. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาและการประชาสัมพันธ:เชิงรุก 
3. สร7างมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิต 
4. พัฒนาคณาจารย:ให7มีคุณภาพและมาตรฐาน 

5. สร7างระบบการบริหารกิจการนักศึกษาท่ีดีและสร7างความสัมพันธ:ท่ีดีกับ 
ศิษย:เก-า 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2. พัฒนาศักยภาพการวิจัย และสร�างนวัตกรรม 
เป<าประสงค:ท่ี   2.  ผลงานวิจัย งานสร7างสรรค:และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ และนําไปใช7 

 ในการพัฒนาท7องถ่ิน ชุมชน สังคม และพัฒนาต-อยอดในเชิงพาณิชย:  



 
 

กลยุทธ:หลักท่ี   6. สร7างและพัฒนานักวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7. พัฒนาระบบงานวิจัยให7ครบวงจร อย-างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3. สร�างความเสมอภาคและการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
เป<าประสงค:ท่ี   3. เป(นท่ีพ่ึงของชุมชนและร-วมพัฒนาชุมชน 
กลยุทธ:หลักท่ี   8. มุ-งเป(นศูนย:กลางการให7บริการวิชาการ/วิชาชีพในกลุ-มภาคกลางตอนบน 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4.  สืบสาน และส8งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ� 

 ส่ิงแวดล�อม 
เป<าประสงค:ท่ี   4. เป(นผู7นําในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ:สิ่งแวดล7อม  
กลยุทธ:หลักท่ี   9. มุ-งเป(นศูนย:กลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยภาคกลาง  

และการอนุรักษ:สิ่งแวดล7อม 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป<าประสงค:ท่ี   5. การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับ 

ต-อสภาวการณ:ท่ีเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ:หลักท่ี   10. สร7างระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

11. สร7างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
ท่ีมีคุณภาพ 

12. สร7างโครงสร7างพ้ืนฐานท่ีดี 

13. สร7างระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีดี 

14. สร7างระบบบริหารจัดการงบประมาณ ทรัพย:สิน และการหารายได7     
ท่ียั่งยืน 

ความสําเร็จดังกล-าวจะเกิดข้ึนได7 จะต7องมีการกําหนดแนวทางในการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู-
การปฏิบัติท่ีดีด7วย ซ่ึงในแผนพัฒนาฉบับนี้ ได7กําหนดแนวทางการดําเนินงานไว7 5 ข้ันตอนดังนี้ 

1) การเชื่อมโยงจากประเด็นยุทธศาสตร:สู-โครงการและงบประมาณ ก-อนท่ีจะมีการนําเอาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยนี้จะถูกนําไปผ-านกระบวนการรับฟQงความคิดเห็นอย-างมีส-วนร-วม จากประชาคมของมหาวิทยาลัย
หลังจากนั้นนําโครงการเข7าสู-ระบบบริหารทรัพยากรขององค:กร (Enterprise Resource Planning)       
เ พ่ือให7สามารถตรวจสอบและติดตาม การดําเนินงานของโครงการต-างๆ ได7อย-างมีประสิทธิภาพ              
และประสิทธิผล 

2) การถ-ายทอดเป<าประสงค:และตัวชี้วัด จากระดับมหาวิทยาลัยสู-ระดับหน-วยงาน โดยการจัดทํา      
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว-างมหาวิทยาลัยกับหน-วยงานระดับคณะหรือเทียบเท-า และคํารับรอง         
การปฏิบัติราชการระหว-างคณะ หรือเทียบเท-ากับหน-วยงานภายในขององค:กร 

3) การสื่อสารและถ-ายทอดประเด็นยุทธศาสตร:/กลยุทธ:สู-ประชาคมมหาวิทยาลัยเพ่ือให7บุคลากร   
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได7ตระหนักและรับรู7ถึงประเด็นยุทธศาสตร:/กลยุทธ:ของมหาวิทยาลัยจึงจะจัด
ให7มีกิจกรรมต-าง ๆ เพ่ือสื่อสารและถ-ายทอดยุทธศาสตร:ของมหาวิทยาลัยให7บุคลากรและนักศึกษาได7รับรู7   
และเข7าใจ ท้ังในการทําประชาสัมพันธ:และการสื่อสารผ-านช-องทางต-าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว7 

4) การติดตามเพ่ือให7เกิดการประเมินผลการเรียนรู7และการปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร:/กลยุทธ:
จัดทําระบบสารสนเทศเก่ียวกับตัวชี้วัดและค-าเป<าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร:/โครงการ ของมหาวิทยาลัย
เข7าสู-ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือให7ผู7บริหารได7มีระบบในการติดตามข7อมูล
ความคืบหน7า และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ:ให7เหมาะสม และสอดคล7องกับสภาวการณ:ต-าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 



 
 

5) บทบาทของผู7มีส-วนเก่ียวข7องต-าง ๆ ต-อการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยนั้น จะไม-มีทางประสบความสําเร็จได7โดยทีมผู7บริหารท่ีประกอบไปด7วย 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู7ช-วยอธิการบดี คณบดี และผู7อํานวยการเท-านั้น แต-จะต7องอาศัยกลุ-มบุคคลต-างๆ   
ในการส-งเสริมสนับสนุนและเข7ามามีส-วนร-วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนับต้ังแต-กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางให7ความเห็นชอบต-อรายละเอียดของโครงการต-างๆ รวมท้ัง           
ออกกฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเอ้ือต-อการบรรลุเป<าหมาย ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

งบประมาณท่ีใช7ท้ังสิ้นตลอดห7าป� วงเงินท้ังสิ้น  5,719.8863 ล7านบาท แยกเป(นงบประมาณแผ-นดิน
ร7อยละ 80.33 งบประมาณรายได7ร7อยละ 19.67 
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ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเป�นมาและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

 1.1 ความเป�นมา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีภารกิจหลักตามมาตรา 7 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  คือ“ให+มหาวิทยาลัยเป-นสถาบันอุดมศึกษาด+านวิชาชีพและเทคโนโลยี           
โดยมีวัตถุประสงค3ให+การศึกษาส4งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีเน+นการปฏิบัติทําการสอนทําการวิจัย          
ผลิตครูวิชาชีพ ให+บริการทางวิชาการในด+านวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีแก4สังคมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และอนุรักษ3ส่ิงแวดล+อม โดยให+ผู+สําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต4อด+านวิชาชีพเฉพาะทาง ระดับปริญญา
เป-นหลัก”เพื่อให+การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค3ตามมาตรา 7 จึงได+จัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปA (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 1.2 วัตถุประสงค& 
 การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปA (พ.ศ. 2555 – 2559)        
มีวัตถุประสงค3ดังน้ี 

1. เพื่อให+แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปA (พ.ศ. 2555 - 2559)   
เป-นแผนท่ีนําทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และภารกิจของอุดมศึกษาให+ทันต4อสภาพการณ3               
ที่เปล่ียนแปลง 

2. เพื่ อให+การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป-นไปตามนโยบายของ             
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสอดคล+องกับแผนพัฒนาการศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปA  ฉบับที ่2  พ.ศ. 2551 - 2565  

3. เพื่อเป-นเครื่องมือของผู+บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับในการกําหนดนโยบายทิศทางการพัฒนา 
ตลอดจนเป-นเครื่องมือในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 1.3 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อใช+เป-นแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปA พ.ศ. 2555 – 2559 โดยเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร3ระดับประเทศ นโยบายของรัฐบาล  
แผนการบริหารราชการแผ4นดิน พระราชกฤษฎีกาว4าด+วยหลักเกณฑ3และวิธีการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี      
พ.ศ. 2546 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติฉบับท่ี 11 และแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปA 
บนพื้นฐานของกรอบความคิดสําคัญ 3 ประการ ได+แก4 
 ประการท่ีหน่ึง วัตถุประสงค3ตามมาตรา 7 ท่ีกําหนดไว+ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
พ.ศ.  2548 

 ประการท่ีสอง การเตรียมรับและพัฒนาให+ทันความเปล่ียนแปลง ของสภาวะแวดล+อมของสังคมโลก        
ทั้งในด+านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งของประเทศและสังคมโลก 

ประการที่สาม บูรณาการกรอบแนวนโยบายของรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สภามหาวิทยาลัยสภาวิชาการ ข+อเสนอแนะของสภาคณาจารย3และข+าราชการบุคลากร และนักศึกษา             
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีส4วนร4วมในการกําหนดวิสัยทัศน3 พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร3 เปNาประสงค3 กลยุทธ3          
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ให+สอดรับกับเกณฑ3คุณภาพตามตัวบ4งช้ี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเกณฑ3การประเมินผล
การดําเนินงาน และการใช+จ4ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย (สงป.) 

1.4 ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ปAงบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปA (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่ใช+เป-นหลัก       

ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยได+ดําเนินมาถึงปลายแผน ซึ่งต+องมีการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร3   
และจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะต4อไป มหาวิทยาลัยจึงกําหนดข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฉบับใหม4ให+มีความสมบูรณ3ชัดเจน และเกิดจากการมีส4วนร4วมของประชาคมในมหาวิทยาลัย  
ทุกภาคส4วน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมข+อมูลผลการดําเนินงานที่ผ4านมา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 แผนบริหารราชการแผ4นดิน นโยบายของอธิการบดีเสนอต4อสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวทาง     
การพัฒนา/โครงการท่ีสําคัญ เพื่อเตรียมการจัดทําร4างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     
(พ.ศ. 2555 – 2559) 

 ข้ันตอนท่ี 2 การประชุมสัมมนา การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปA 
(พ.ศ. 2555 – 2559)  ร4วมกับผู+บริหารระดับสูง และหัวหน+าหน4วยงานนับต้ังแต4อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู+ช4วยอธิการบดี  
คณบดี และผู+อํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง รวมทั้งประธานสภาคณาจารย3 และข+าราชการ จัดประชุมเมื่อวันท่ี 4 
มีนาคม 2554 ณ ห+องประชุมกลาโหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย3วาสุกรี โดยมีการทบทวน
ผลการดําเนินงานที่ผ4านมา วิเคราะห3สภาพแวดล+อมของมหาวิทยาลัยเพื่อหาจุดอ4อน/จุดแข็ง/โอกาส/อุปสรรค 
(SWOT - Analysis) และได+มีการทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน3 พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร3 เปNาประสงค3 ตัวช้ีวัด  
และค4าเปNาหมาย รวมท้ังกลยุทธ3และมาตรการในการนําไปสู4การกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปA        
(พ.ศ. 2555 – 2559) 

 ข้ันตอนที่ 3 คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (มี ผู+บริหารระดับรองอธิการบดี           
เป-นประธาน มีกรรมการท้ังที่มาจากผู+บริหารระดับสูง คณบดี ผู+อํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง รวมทั้งกรรมการ  
จากสภามหาวิทยาลัย กรรมการจากสภาคณาจารย3 และข+าราชการ และตัวแทนของหน4วยงาน) ร4วมกันดําเนินการ
กําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต4ละด+านที่อนุกรรมการรับผิดชอบ โดยนําข+อมูลจากการวิเคราะห3      
ในข้ันตอนที่ 2 พร+อมกับแนวนโยบายจากข้ันตอนที่ 1 มาสังเคราะห3ร4วมกับบทบาทหน+าท่ีตามวัตถุประสงค3    
และภารกิจที่บัญญัติไว+ในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จนได+เป-นกรอบ   
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปAข+างหน+า ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ 

คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 28, 29 มีนาคม 2554 ณ ห+องประชุมสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 2 และ ช้ัน 4  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการจัดทํา“ร4าง” ประเด็นยุทธศาสตร3 เปNาประสงค3 ตัวช้ีวัด   
ค4าเปNาหมาย กลยุทธ3มาตรการ และวิเคราะห3สภาพแวดล+อม และนําผลการจัดทําเสนอต4อคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2554 ณ ห+องประชุมสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
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ครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 6,7 มิถุนายน 2554 ณ ห+องประชุมสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ดําเนินการพิจารณาแผนงาน โครงการ งบประมาณ และนําผลการจัดทํานําเสนอต4อ
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 

ข้ันตอนท่ี 4 กองนโยบายและแผนรวบรวมจัดทําและนํา เสนอร4างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย                 
ต4อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ พิจารณา เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2554 ณ ห+องประชุม
สํานักงานอธิการบดี ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเพื่อนําแผนไปรับฟ_งความคิดเห็น         
จากนักศึกษา บุคลากร และผู+มีส4วนเก่ียวข+อง 

ข้ันตอนที่ 5 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จัดประชุมเสวนา เรื่องแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2554 ณ ห+องประชุมสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อรับฟ_งความคิดเห็น มุมมองซึ่งนําไปสู4การปรับปรุงจากผู+มีส4วนเก่ียวข+องทุกภาคส4วน 
รวมทั้งสภาวิชาการ สภาคณาจารย3และข+าราชการ สมาคมศิษย3เก4าฯ เป-นต+น 

ข้ันตอนท่ี 6 กองนโยบายและแผนนําเสนอ ร4าง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับรับฟ_งความคิดเห็นเสนอ
ต4อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห+องประชุมสํานักงาน
อธิการบดี ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พิจารณาเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ           
ให+ความเห็นคร้ังที่ 8/2554 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2554 

ข้ันตอนท่ี 7 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ได+ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยให+ข+อเสนอแนะ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ พิจารณาอนุมัติ ครั้งที่  5/2555           
เมื่อวันท่ี 14  มิถุนายน  2555 

ข้ันตอนท่ี 8 กองนโยบายและแผนเผยแพร4แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฯ แก4บุคลากร หน4วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน  2555 
 
2. บริบทและการวิเคราะห&สถานการณ& 
 2.1 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 

รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห4งรัฐมาตรา 80 บัญญัติไว+  
มีใจความสําคัญว4า รัฐต+องดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบ    
ให+สอดคล+องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให+มีแผนการศึกษาแห4งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาติจัดให+มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให+ก+าวหน+า ทันการเปล่ียนแปลง     
ของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝ_งให+ผู+เรียนมีจิตสํานึกของความเป-นไทย มีระเบียบวินัยคํานึงถึงประโยชน3ส4วนรวม        
และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย3ทรงเป-นประมุข 
 2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติพุทธศักราช 2542 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดจุดมุ4งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา    
เพื่อพัฒนาคนไทยให+ เป-นมนุษย3 ท่ีสมบูรณ3 ท้ังทางร4างกาย จิตใจ สติป_ญญา ความรู+  คุณธรรมจริยธรรม             
และวัฒนธรรมท่ีดีงามในการดํารงชีวิต สามารถอยู4ร4วมกับผู+อ่ืนได+อย4างมีความสุข การจัดการศึกษาจะต+องเป-น
กระบวนการเรียนรู+อย4างต4อเ น่ือง เป-นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับปวงชนโดยยึดหลักว4าผู+ เ รียนทุกคน                 
มีความสามารถในเรียนรู+และพัฒนาตนเองได+ การจัดการศึกษาสามารถดําเนินการได+อย4างกว+างขวาง             
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และหลากหลาย ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐเป-นผู+ส4งเสริม       
ให+มีแหล4งการเรียนรู+ตลอดชีวิตทุกรูปแบบในชุมชน ให+สังคมมีส4วนร4วมในการจัดการศึกษา พัฒนากระบวนการ
เรียนรู+ให+เป-นไปอย4างต4อเน่ือง รวมท้ังการจัดระบบโครงสร+างและกระบวนการจัดการศึกษา ส4งผลให+เกิดการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบ และมีการรวบรวมหน4วยงานด+านการศึกษาจัดต้ังเป-นกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่มีอํานาจหน+าที่กํากับดูแลการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อให+เกิดเอกภาพในด+านการจัดการ และนโยบาย   
การจัดการการศึกษา แต4มีความหลากหลายในการปฏิบัติและการกระจายอํานาจ และให+มีคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษาทําหน+าที่กํากับดูแลกิจการด+านอุดมศึกษา 
 2.3 แผนการศึกษาแห�งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 33 ได+บัญญัติให+มีการจัดทําแผนการศึกษาแห4งชาติ
เพื่อใช+ เป-นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ท่ีสอดคล+องกันทั้งประเทศต4อไป       
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได+จัดทําแผนการศึกษาแห4งชาติข้ึน โดยยึดพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป-นหลัก และมีลักษณะเป-นแผนบูรณาการแบบองค3รวมท่ีมี “คน” เป-นศูนย3กลางของการพัฒนามุ4งท่ีจะ
พัฒนาชีวิตให+เป-นมนุษย3ท่ีสมบูรณ3 และพัฒนาสังคมให+มีความเข+มแข็งและมีดุลยภาพ โดยได+กําหนดวัตถุประสงค3
ของแผน 3 ข+อคือ 1) พัฒนาคนอย4างรอบด+านและสมดุลเพื่อเป-นฐานหลักของการพัฒนา 2) เพื่อสร+างสังคมไทย  
ให+เป-นสังคมคุณธรรม ภูมิป_ญญาและการเรียนรู+ และ 3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล+อมของสังคมเพื่อเป-นฐานในการ
พัฒนาคน และสร+างสังคมภูมิป_ญญาและการเรียนรู+ 

2.4 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
อุดมการณ3สําคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให+มีการศึกษาตลอดชีวิต และสร+างสังคมไทยให+เป-น

สังคมแห4งการเรียนรู+เพื่อให+เป-นไปตามอุดมการณ3 และหลักการในการจัดการศึกษาดังกล4าว จึงได+กําหนดมาตรฐาน
และตัวบ4งช้ีไว+ 3 มาตรฐาน และ11 ตัวบ4งช้ีได+แก4 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค&ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
คนไทยเป-นคนเก4ง  คนดีและมีความสุข เปNาหมายของการจัดการศึกษาที่พัฒนาคนไทยทุกคนให+เป-น   

“คนเก4ง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช4วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
ตรงตามความต+องการท้ังในด+านสุขภาพร4างกายและจิตใจ  สติป_ญญา  ความรู+และทักษะ  คุณธรรม และจิตสํานึก            
ที่พึงประสงค3 และอยู4ในสังคมได+อย4างปกติสุข 

ตัวบ�งช้ี 
1.1 กําลังกายกําลังใจท่ีสมบูรณ3 
1.2 ความรู+และทักษะที่จําเป-นและเพียงพอในการดํารงชีวิตและพัฒนาสังคม 
1.3 ทักษะการเรียนรู+และการปรับตัว 
1.4 ทักษะทางสังคม 
1.5 คุณธรรมจิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเป-นพลเมืองไทย และพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 
จัดการเรียนรู+ท่ีมุ4งพัฒนาผู+เรียนเป-นสําคัญ และการบริหารโดยใช+สถานศึกษาเป-นฐานการจัดระบบ       

การเรียนรู+ที่ เน+นผู+เรียนเป-นสําคัญ ผู+เรียนเห็นแบบอย4างท่ีดี ได+ฝaกการคิดได+เรียนรู+จากประสบการณ3ตรง             
ที่หลากหลายตรงตามความต+องการ และมีความสุขในการเรียนรู+ จัดหา และพัฒนาแหล4งการเรียนรู+ที่หลากหลาย 
และพัฒนาความคิดของผู+เรียนอย4างเป-นระบบ และสร+างสรรค3ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู+           
ที่เน+นผู+เรียนเป-นสําคัญข้ึนอยู4กับ 
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1) ป_จจัยด+านบุคคล ได+แก4 ผู+เรียน ครูคณาจารย3 ผู+บริหาร ผู+ปกครอง และสมาชิกชุมชน 
2) ป_จจัยด+านการบริหาร ได+แก4 หลักการบริหารจัดการ และหลักธรรมาภิบาล 

ตัวบ�งช้ี 
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู+ และสภาพแวดล+อมที่ส4งเสริมให+ผู+เรียนได+พัฒนาตามธรรมชาติ

 และเต็มตามศักยภาพ 
2.2 มีการพัฒนาผู+บริหารครูคณาจารย3และบุคลากรทางการศึกษาอย4างเป-นระบบ และมีคุณภาพ 
2.3 มีการบริหารจัดการที่ใช+สถานศึกษาเป-นฐาน 

มาตรฐานที่ 3 แนวการสรAางสังคมแห�งการเรียนรูA/สังคมแห�งความรูA 
การสร+างวิถีการเรียนรู+ และแหล4งการเรียนรู+ให+เข+มแข็ง การเรียนรู+ ความรู+ นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยี 

เป-นป_จจัยสําคัญของการพัฒนาสู4สังคมแห4งความรู+ การส4งเสริมและสร+างกลไกเพื่อให+คนไทยทุกคนมีโอกาส      
และทางเลือกที่จะเข+าถึงป_จจัยและเรียนรู+อย4างต4อเน่ืองตลอดชีวิตด+วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยการ
ได+รับความร4วมมือจากทุกภาคส4วนของสังคมจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถ 
ของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังการเพิ่มศักยภาพแข4งขันของประเทศ 

ตัวบ�งช้ี 
3.1 การบริการวิชาการ และสร+างความร4วมมือระหว4างสถานศึกษากับชุมชนให+เป-นสังคม 

แห4งการเรียนรู+/สังคมแห4งความรู+ 
3.2 การศึกษาวิจัยสร+างเสริมสนับสนุนแหล4งการเรียนรู+ และกลไกการเรียนรู+ 
3.3 การจัดการความรู+ในทุกระดับทุกมิติของสังคม 

 2.5 ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต�ออุดมศึกษาไทย 

 ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปA ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ได+ฉายภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบ   
ต4อโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทย โดยได+คัดกรองภาพอนาคตที่คาดว4ามีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ+อม           
ต4อสังคมไทย และอุดมศึกษาประกอบด+วยผลกระทบในด+านการเปล่ียนแปลงของประชากร พลังงาน และส่ิงแวดล+อม 
การมีงานทํา  และตลาดแรงงานในอนาคต การกระจายอํานาจการปกครอง การจัดการความขัดแย+ง และความรุนแรง  
เยาวชน  นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต รวมท้ังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีประเด็นสําคัญดังน้ี 
 2.5.1 การเปล่ียนแปลงของประชากรในอนาคต ประชากรไทยจะเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดลง 
กล4าวคือในปA พ.ศ. 2549 มีประชากร 62.83 ล+านคนคาดว4าในปA 2563 จะเพิ่มข้ึนเป-น 70.82 ล+านคน ซ่ึงเป-นการ
เพิ่มในอัตราที่น+อยกว4าในอดีต เน่ืองจากอัตราการเกิดของเด็กไทยลดลง ในขณะที่สังคมไทยจะกลายเป-นสังคม
ผู+สูงอายุ (Ageing society) ดังน้ัน ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงด+านประชากรจะมีผลต4อการพัฒนาประเทศ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต อุดมศึกษาเป-นกระบวนการหน่ึงในการแก+ป_ญหาและการปรับตัว      
ขอ งสภาพประชากรที่ เ ป ล่ี ยนไปใน  3  ก ลุ4 มห ลั ก  คื อ  ก ลุ4 ม เ ด็ก  ก ลุ4 มแ ร ง งาน  และก ลุ4 ม ผู+ สู ง อา ยุ                  
(วิทยาลัยประชากรศาสตร3จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย) 
 1) กลุ4มประชากรวัยเด็ก ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากร+อยละ 24.65 เป-น 17.95 ของประชากร
ทั้งหมดในปA พ.ศ. 2563 ในจํานวนน้ีเด็กวัย 18 - 21 ปA ลดลงจาก 4.30 ล+านคนเป-น 3.77 ล+านคนตามลําดับ
นับเป-นสัญญาณที่ส4งผลต4อจํานวนท่ีน่ังของอุดมศึกษาในอนาคต 
   2) กลุ4มประชากรวัยแรงงานช4วงอายุ 15 – 59 ปA จะมีจํานวนท่ีเพิ่ม ข้ึนในอัตราที่ลดลง          
โดยสัดส4วนต4อประชากรทั้งหมดของวัยแรงงานจะหดตัวจากร+อยละ 67 เหลือร+อยละ 62 ในปA พ.ศ. 2568         
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วัยแรงงาน 1.93 คน ต4อประชากรวัยพึ่งพิง 1 คน ในป_จจุบันจะลดลงเหลือ 1.64 คน ต4อประชากรวัยพึ่งพิง        
ในอนาคต ซึ่งหากทางออกในการแก+ป_ญหาที่สําคัญคือการยกระดับระดับผลิตภาพต4อหน4วยงานของแรงงาน  
เพื่อให+สามารถปNอนผลผลิตสู4สังคมได+อย4างเพียงพอ 
   3) กลุ4มผู+สูงอายุ จากการที่มีความเจริญก+าวหน+าทางการแพทย3 และสาธารณสุขทําให+คนไทย     
มีอายุยืนยาว ข้ึนประมาณว4าจะมีผู+สูงวัย (60 ปAข้ึนไป ) เพิ่มจากสัดส4วนร+อยละ 9.4 ในป_จจุบันเป-นร+อยละ 20     
ในปA พ.ศ. 2563 ดังน้ัน สังคมจะต+องพิจารณาถึงการทํางานหลังเกษียณอายุของประชากรกลุ4มน้ี เท4าท่ีเป-นไปได+ 
และเป-นประโยชน3ต4อผู+สูงอายุ และสังคมโดยรวม การศึกษาตลอดชีวิต และการฝaกทักษะจะเป-นเครื่องมือท่ีสําคัญ 
ในการสร+างความพร+อมดังกล4าว 

นอกจากน้ี โครงสร+างประชากรยังเก่ียวข+องกับการเพิ่มข้ึนของชุมชนเมือง จากร+อยละ 31 
เป-นร+อยละ 38 รวมทั้งเกี่ยวข+องกับการกระจายตัวของวัยแรงงานในภาคการผลิต โดยในปA พ.ศ. 2550   
มีผู+มีงานทําประมาณ 36 ล+านคน กระจายอยู4ในภาคการเกษตร 12.85 ล+านคน ภาคการผลิต 6 ล+านคน ค+าขาย 
5.46 ล+านคน ภาคบริการอ่ืนๆ 11 ล+านคน ซึ่งในจํานวนดังกล4าวมีผู+จบปริญญาตรีประมาณ 5.2 ล+านคนหรือ  
ร+อยละ 15 ซึ่งอาจเป-นกลุ4มเปNาหมายที่สําคัญสําหรับอุดมศึกษาในการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข4งขันอย4างต4อเน่ือง 
 2.5.2 พลังงานและส่ิงแวดลAอม 

1)  พลัง ง านถือ เป-นป_จจัย สําคัญต4อวิถีชีว ิตและการพัฒนา เศรษฐกิจของประ เทศ 
ในขณะที่ สิ่งแวดล+อมมีผลต4อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งพลัง งานและสิ่งแวดล+อมเป-นประ เด็น    
ที่เก่ียวข+องท้ังในระดับโลกและระดับประเทศ การใช+พลังงานในประเทศต4าง ๆ ท่ัวโลกมีปริมาณมหาศาล เช4น
นํ้ามันดิบ 80 ล+านบาร3เรลต4อวัน พลังงานไฟฟNา 43,000 ล+าน kWh ต4อวัน ความไม4สมดุลของการใช+พลังงาน
เกิดข้ึนอย4างกว+างขวางทั่วโลก มีการใช+พลังงานเบื้องต+นและพลังงานไฟฟNาค4าเฉลี่ยของโลกทั้งสองรายการคือ 
1.77 toe ต4อคน และ 2,516 kWh ตามลําดับในกรณีของประเทศไทยน้ันมีการใช+พลังงานเบื้องต+น 1.52 toe 
ต4อคนโดยเฉล่ีย และใช+พลังงานไฟฟNา 1,865 kWh ต4อคน 

2)  การได+มาซึ่งพลังงานจากแหล4งพลังงานฟอสซิลของโลก ซึ่งมีจํากัดโดยเฉพาะแหล4งนํ้ามัน 
ร+อยละ 80 ของพลังงานรวมท่ีใช+ในการผลิตไฟฟNาของโลกมาจากฟอสซิล ซึ่งประกอบด+วย นํ้ามัน กkาซธรรมชาติ 
ถ4านหิน  ที่เหลือมาจากพลังงานปรมาณู  พลังนํ้าพลังงานหมุนเวียนอ่ืน  ๆเช4น ชีวมวลลม แสงอาทิตย3 

3) ไทยต+องซื้อและนําเข+าพลังงานจากภายนอกในปA  พ.ศ.  2547 ไทยนําเข+าพลังงาน
ฟ อสซิลก ว4า ร +อ ยล ะ  70  ซื ้อพ ลัง ง า น ไฟ ฟNาป ระม าณร+อ ยละ  3  ร วม เป-นมูลค 4า ก า ร ใ ช+พ ลัง ง า น         
ในประเทศ 1.227 ล+านล+านบาท คิดเป-นร+อยละ 20 ของมูลค4าผลิตภัณฑ3มวลรวมประชาชาติ ที่สําคัญคือใช+เงิน
ประมาณร+อยละ 12 ของผลิตภัณฑ3มวลรวมประชาชาติในการนําเข+าพลังงาน นอกจากน้ีประเทศไทยยังพึ่งพิงกkาซ
ธรรมชาติที่ใช+เป-นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟNาสูงถึงร+อยละ 65  ซ่ึงอาจเป-นป_ญหาความมั่นคงด+านพลังงาน 
(Energy security) ได+เน่ืองจาก ขาดความหลากหลายในการใช+เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ผลิตไฟฟNา เช4น ถ4านหิน นํ้ามันเตา 
นํ้ามันดีเซล 
 2.5.3 การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต การมีงานทํา และตลาดแรงงานท่ีเข+มแข็ง    
เป-นเง่ือนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศ และความสงบสุขในสังคมอุดมศึกษาเป-นป_จจัยสําคัญป_จจัยหน่ึง          
ที่สร+างบุคลากร และความรู+รองรับตลาดแรงงาน ประเด็นสําคัญที่ส4งผลกระทบต4อตลาดแรงงาน 4 ประเด็นประกอบด+วย
โครงสร+างทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน3 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และโลกสารสนเทศ      
มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
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1) โครงสร+างทางเศรษฐกิจของประเทศในรอบ 2 ทศวรรษท่ีผ4านมาอยู4 ในสภาพท่ีมี            
ความเปล่ียนแปลงในหลายด+าน ส4งผลกระทบในระดับสูงต4อการพัฒนาประเทศ ท้ังท่ีเป-นโอกาสในการก+าวกระโดด
และภาวะคุกคามต4อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองป_จจุบันประเทศไทยยังเป-นสังคมเกษตร แต4เม่ือพิจารณา
จากโครงสร+างแรงงานไทยซ่ึงมีวัยแรงงานในภาคเกษตรราว 13 ล+านคน หรือร+อยละ 39 ของแรงงานทั้งหมด    
แต4หากพิจารณามูลค4าทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรนั้นมีเพียงร+อยละ 8.9 ของผลิตภัณฑ3มวลรวม
ประชาชาติ 

หากพิจารณาจากสถิติแรงงานในภาคการเกษตรในรอบทศวรรษที่ผ4านพบว4า มีเกษตรกร    
ที่เลิกอาชีพในภาคเกษตรกรอย4างต4อเนื่องในปA พ.ศ. 2541 แรงงานเกษตรร+อยละ 42 ลดลงเป-นร+อยละ 39 
ในปA พ.ศ. 2549 แต4ละเปอร3เซ็นต3ของการออกจากภาคการเกษตร หมายถึง แรงงานไร+ฝAมือ และคนว4างงาน
จํานวนแสน การเตรียมคนกลุ4มน้ีท่ีกําลังทยอยออกจากภาคการเกษตรจึงเป-นเรื่องสําคัญในระดับชาติ ดังน้ัน    
ความท+าทายของภาครัฐและโดยเฉพาะอย4างย่ิงอุดมศึกษา คือการใช+การศึกษาในการยกระดับผลิตภาพ          
ของเกษตรกรเพื่อสร+างมูลค4าภาคการเกษตรท่ีสูงกว4าป_จจุบัน ในทางตรงกันข+ามเศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพิง          
ต4อภาคบริการที่คนไทยจํานวนมากมีความถนัด และเช่ียวชาญมีการขยายตัวอย4างต4อเน่ือง มีการขยายตัวของ
แรงงานในภาคบริการจากร+อยละ 38 ในปA พ.ศ. 2541 เป-นร+อยละ 44 ในปA พ.ศ. 2549 แต4น4าสังเกตว4าสัดส4วนของ
ภาคบริการในเชิงเศรษฐกิจน้ัน กลับลดลงอย4างต4อเน่ืองจากมูลค4าในสัดส4วนร+อยละ 59 ในปA พ.ศ. 2541 ลดลงเป-น 
ร+อยละ 51.8 ของผลิตภัณฑ3มวลรวมประชาชาติในปA พ.ศ. 2549 ท้ังที่เป-นภาคเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสูง สําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม น้ัน เน่ืองจากนโยบายการส4งเสริมการส4งออกทําให+ภาคการผลิตมีพลวัตในการปรับตัวค4อนข+างดี
เมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดยมูลค4าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไทยเพิ่มข้ึนอย4างต4อเน่ืองจากร+อยละ 29 
ในปA พ.ศ. 2533 เป-นร+อยละ 36.4, 38.5 และ 39.3 ในปA พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2549 ของผลิตภัณฑ3
มวลรวมประชาชาติตามลําดับ โดยมีการใช+แรงงานในสัดส4วนประมาณร+อยละ 15 ของแรงงานท้ังหมด ในขณะที่
สภาวะการแข4งขันระหว4างประเทศและความก+าวหน+าทางเทคโนโลยี เป-นแรงกดดันให+อุตสาหกรรมไทย          
ต+องยกระดับขีดความสามารถในการแข4งขันสูงข้ึนอยู4ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย4างย่ิงเมื่อเผชิญกับการแข4งขัน     
จากประเทศที่มีแรงงานราคาถูก และพลังป_ญญามหาศาลของประชากร เช4น จีน อินเดีย และเวียดนาม ดังน้ัน    
การวิจัยและพัฒนาจึงเป-นเรื่องสําคัญท่ีอาจส4งผลถึงความอยู4รอดของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต โครงสร+างแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมไทยเป-นแรงงานที่มีการศึกษาระดับประถมและตํ่ากว4าเกือบร+อยละ 60 ในขณะท่ีแรงงาน       
ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเพียงร+อยละ 5 การยกระดับทักษะของแรงงานส4วนใหญ4ไปสู4แรงงานความรู+ 
(Knowledge workers) จึงเป-นส่ิงสําคัญการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบ อาจต+องใช+กลไกการพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขาเป-นตัวขับเคล่ือน 

2) กระแสโลกาภิวัตน3ในรูปแบบต4าง ๆ รวมถึงความก+าวหน+าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารการคมนาคมขนส4ง และส่ือสารมวลชนส4งผลโดยตรงต4อวิถีชีวิตการงานอาชีพ ความร4วมมือกับการ
แย4งชิงป_จจุบันโลกาภิวัตน3 สร+างความท+าทายให+แก4อุดมศึกษาในสองลักษณะคือ การศึกษาในฐานะการค+าประเภท
บริการข+ามพรมแดนและอิทธิพลของการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในกรณีการศึกษาข+ามพรมแดน
เป-นไปตามข+อตกลงทางการค+าบริการ (General Agreement on Trade in Services : GATS) ขององค3กรการค+าโลก 
(WTO) ท่ีประเทศไทยเป-นสมาชิกข+อตกลงดังกล4าวมี 4 ประเภท (Mode) คือ 

2.1) การให+บริการข+ามพรมแดน (Cross border delivery) เช4น การศึกษาทางไกลบริการ
ทดสอบทางการศึกษาการศึกษาผ4านอินเตอร3เน็ต 

2.2) การบริโภคในต4างแดน (Consumption abroad) เช4น การท่ีนักศึกษาไทยไปศึกษา     
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ในสหรัฐอเมริกา 
2.3) การจัดหน4วยการศึกษาเชิงพาณิชย3 (Commercial presence) เช4น การให+บริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาในไทย ซึ่งอาจจะเป-นการจัดต้ังวิทยาเขต หรือสาขา หรือการให+สัมปทาน 
2.4) การให+บริการโดยชาวต4างชาติ (Presence of natural persons) เช4นโครงการ

แลกเปล่ียนอาจารย3 
อุดมศึกษาไทยควรศึกษากฎเกณฑ3ระหว4างประเทศเหล4านี้ ซึ ่งเป-นข+อตกลงพหุภาคี  

รวมทั้งกฎเกณฑ3ในข+อตกลงระดับทวิภาคี เช4น ข+อตกลง FTA ท่ีได+ร4วมกันแล+วหรือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังน้ี     
ควรตระหนักถึงผลท่ีจะเป-นประโยชน3ต4ออุดมศึกษาไทยท้ังในเชิงรับและเชิงรุก ผลกระทบของโลกาภิวัตน3ต4อ      
ประเทศไทย อีกด+านหน่ึงคือการรวมตัวของประชาชาติในอาเซียน อาเซียนได+มีความร4วมมือกันทางด+านเศรษฐกิจ 
และได+ขยายความร4วมมือออกไปยังสาขาอ่ืน ๆ รวมทั้งการศึกษาผู+นําของอาเซียนมีความเห็นพ+องกันท่ีจะผลักดัน 
ให+ประเทศสมาชิกรวมตัวกันแน4นแฟNนย่ิงข้ึนในรูปของ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ภายในปA พ.ศ. 
2558 แต4ละประเทศจึงมีภารกิจที่จะต+องเตรียมความพร+อมเพื่อนําประเทศไปสู4จุดที่เหมาะสมในประชาคม        
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากตัวเลขในปA พ.ศ. 2549 อาเซียนมีประชากรรวมกัน 567 ล+านคนคิดเป-นร+อยละ 
8.57 ของประชากรโลก ในขณะท่ีรายได+ต4อหัวของประชากรในประเทศในภูมิภาคมีความแตกต4างกันได+ถึง 15 เท4า      
ในบางกรณีในมิติทางสังคมอาเซียนมีประชากรท่ีนับถือศาสนาหลัก ๆ เช4นอิสลามประมาณร+อยละ 44 และใช+ภาษา
บาฮาซในสัดส4วนใกล+เคียงกัน การรวมตัวของอาเซียนในอนาคตอันใกล+ดังกล4าวจะทําให+เกิดการเคล่ือนย+าย 
(Mobility) ในหมู4ประเทศสมาชิกในด+านประชากรแรงงาน  การค+า  อุตสาหกรรม  ตลอดจนความรู+ภาษา และ
วัฒนธรรมและการศึกษา ความร4วมมือทางด+านการวิจัยและพัฒนาก็จะเอ้ือให+เกิดการเคล่ือนย+ายทางความรู+
นวัตกรรมแม+กระท่ังการบริหารจัดการจากบทเรียนของยุโรปโดยความร4วมมือโบโลญญ4า (Bologna Accord) 
ช้ีให+ เห็นว4าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให+เกิดมาตรฐานการศึกษา และปริญญาท่ียอมรับร4วมกันได+                 
(Mutual recognition) เป-นเรื่องสําคัญในอันดับต+น ๆ ประเทศท่ีสามารถเป-นต+นแบบของความเข+มแข็งทางด+าน
คุณภาพการศึกษา ย4อมอยู4ในสถานะได+เปรียบสามารถรองรับความต+องการและการพัฒนาได+ท้ังเชิงรับและเชิงรุก 

3) ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก+าวหน+าทางด+านเทคโนโลยี เป-นป_จจัยสําคัญที่ส4งผลต4อ
การจ+างงาน นับต้ังแต4เทคโนโลยีที่เอ้ือต4อการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร เทคโนโลยีที่เป-นแรงขับเคล่ือน        
การปฏิวัติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีเพิ่มมูลค4าในภาคบริการ ตลอดจนเทคโนโลยีนําสมัยในยุคฐานความรู+ก4อให+เกิด           
ส่ิงท่ีเรียกว4า “ผลิตภาพ” (Productivity) และ“นวัตกรรม” (Innovation) ในกระบวนการผลิตทั้งที่เป-นสินค+า  
และบริการ การมองภาพอนาคตทางเทคโนโลยี (Technology foresight) ในโลกตะวันตกมักมีนักคิดอนาคต 
(Futurists) ที่มีแนวคิดต4อเทคโนโลยีที่มองไม4เห็นในวันน้ี เช4นเทคโนโลยีทางการแพทย3เพื่ออายุยืนยาว เทคโนโลยี
เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ เทคโนโลยีด+านพลังงานใหม4ๆ ซ่ึงเก่ียวข+องกับอุดมศึกษาการพัฒนา
เทคโนโลยีโดยอุดมศึกษาน้ัน นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อการตีพิมพ3บทความทางวิชาการ แล+วการทําวิจัย
ตามความต+องการของประเทศก็เป-นประโยชน3เช4นเดียวกัน 

4) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีอิทธิพลสูงต4อวิถีชีวิตอาชีพ และธุรกิจอุตสาหกรรมใหม4ๆ
การปฏิวัติสารสนเทศเริ่มข้ึนโดยวิวัฒนาการของวงจรรวมคอมพิวเตอร3 ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และอินเตอร3เน็ต
ก4อให+เกิดการจ+างงาน และความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจโลกยุคสารสนเทศเป-นสังคมไร+พรมแดน การเข+าถึงข+อมูล
ข4าวสารและความรู+กระทําได+ง4าย เทคโนโลยีแพร4กระจายอย4างกว+างขวางโดยไม4มีข+อจํากัดด+านเวลา มีนวัตกรรม
และตลาดแรงงานใหม4 ๆ ที่มีมูลค4าเพิ่มและมูลค4าสูงบนพื้นฐานของนวัตกรรมทรัพยากรมนุษย3โครงสร+างพื้นฐาน      
และอุตสาหกรรมสารสนเทศในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย (IT 2010) จะอยู4ในรูปแบบของโครงการ
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พัฒนาทางด+านสังคม (e-Society) การศึกษา (e-Education) อุตสาหกรรม (e-Industry) พาณิชยกรรม           
(e-Commerce) โดยรัฐ มีบทบาทนําผ4 านโครงการรัฐบาลอิเ ล็กทรอนิกส3  (e-Government) นอกจาก น้ี            
โลกยุคสารสนเทศยังเป-นป_จจัยสําคัญท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการทํางาน และการจ+างงานของแรงงานในอนาคต       
ซึ่งเป-นภาพอนาคตที่สําคัญต4อการออกแบบอุดมศึกษาในป_จจุบัน 
 2.5.4 การกระจายอํานาจการปกครอง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ4นดิน  
พ.ศ. 2534 ได+กําหนดให+มีการกระจายอํานาจการปกครองสู4ท+องถ่ิน ซึ่งประกอบด+วยองค3การบริหารส4วนจังหวัด 
(อบจ.) องค3การบริหารส4วนตําบล (อบต.) เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเทศบาลตําบลรวม 7,853 แห4ง       
ทั่วประเทศโดยมีแนวทางการกระจายอํานาจประกอบด+วยการถ4ายโอนภารกิจ  การกระจายอํานาจการเงิน      
การถ4ายโอนบุคลากร  การพัฒนาระบบตรวจสอบและการมีส4วนร4วมของประชาชน การปรับปรุงการบริหารจัดการ
องค3กรปกครองส4วนท+องถ่ิน (อปท.) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการกํากับดูแล การถ4ายโอนภารกิจและ  
การสร+างระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณะ จําเป-นท่ีจะต+องมีการสนับสนุนความเช่ียวชาญในการติดต้ังระบบ
การจัดการความรู+ การฝaกอบรม และยกระดับความสามารถของบุคลากร อปท. นอกจากน้ีท+องถ่ินยังมีงบประมาณ
ที่ได+รับการจัดสรรจากส4วนกลาง คิดเป-นงบประมาณประมาณ 3.9 แสนล+านบาทในปA พ.ศ. 2550 หรือประมาณ
ร+อยละ 25 ของงบประมาณประเทศ และยังมีรายได+จากการจัดเก็บภาษีค4าบํารุงและค4าธรรมเนียมอีกด+วย       
โดยรายจ4ายส4วนใหญ4มุ4งเน+นไปในการสร+างโครงสร+างพื้นฐานในพื้นท่ี อย4างไรก็ตามการพัฒนาที่ย่ังยืนยังต+องอาศัย
กิจกรรมที่ เป-นเน้ือหาในด+านต4าง ๆ ในป_จจุบัน อปท.มีความต+องการท่ีจะรับการสนับสนุนจากอุดมศึกษา           
ในด+านการศึกษาการให+ความรู+เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพแก4ประชาชน และการให+คําปรึกษาแก4 อปท.ซึ่งในภาพรวมแล+ว
เป-นภารกิจขนาดใหญ4 เช4นการผลักดันศูนย3พัฒนาเด็กก4อนวัยเรียนเก่ียวข+องกับศูนย3 17,000 แห4ง เด็กหน่ึงล+านคน
และผู+ดูแลเด็กอีก 30,000 คนในจํานวนน้ีอยู4นอกเมืองร+อยละ 95 อีกท้ังโรงเรียนเทศบาลมากกว4า 600 แห4ง
โรงเรียน ตชด.  200  แห4ง อุดมศึกษาซึ่งมีทรัพยากรคนและความรู+ จําเป-นต+องให+การสนับสนุนเพื่อประโยชน3สูงสุด  
ต4อการพัฒนา อปท. และท+องถ่ินซึ่งเป-นรากฐานสําคัญของการกระจายความเจริญ และความย่ังยืนในการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว 

2.5.5 การจัดการความขัดแยAงและความรุนแรง ณ ปA พ.ศ. 2550 ประชากรโลกประสบป_ญหา
ความขัดแย+งและความรุนแรงท่ีแตกต4างจากในอดีตในลักษณะต4างๆ บางส4วนก็กระจายมากระทบประเทศไทย   
มากบ+าง น+อยบ+าง แต4ในปAเดียวกันน้ีประเทศไทยเองก็ประสบป_ญหาท่ีมีการใช+กําลังรุนแรง นํามาซึ่งการเสียเลือด
เน้ือจํานวนมากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต+ ซึ่งครอบคลุมจังหวัดยะลา  ป_ตตานี  นราธิวาส 
และบางอําเภอในจังหวัดสงขลา มูลเหตุพื้นฐานมาจากการศึกษาซึ่งมีสองระบบควบคู4กันคือ การศึกษาสามัญ
สําหรับนักเรียนพุทธ และมุสลิม และการศึกษาศาสนาสําหรับนักเรียนมุสลิมในระดับประถมน้ันนักเรียนพุทธ/
มุสลิม (มิติศาสนา) นักเรียนไทย/มาลายู (มิติชาติพันธุ3) เรียนร4วมกันในวิชาสามัญในโรงเรียน สพฐ. นักเรียนมุสลิม
เรียนศาสนาเพิ่มเติมในสถานศึกษาของมัสยิดปอเนาะระดับมัธยมส4วนมากเรียนแยกกัน นักเรียนพุทธและมุสลิม
บางส4วนเรียนในโรงเรียนรัฐ นักเรียนมุสลิมจํานวนมากเรียนในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
เพราะโรงเรียนรัฐไม4สอนศาสนาเร่ิมสร+างความแปลกแยกเชิงเผ4าพันธุ3 วัฒนธรรมศาสนาต้ังแต4มัธยมจนตลอดชีวิต
การเรียนในสถานศึกษาของมัสยิดปอเนาะ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเป�ดโอกาสให+ครูสอนศาสนา
บางคนบิดเบือนหลักการศาสนา ประวัติศาสตร3ตอกยํ้าการถูกทอดทิ้ง การขาดโอกาส  ประเด็นที่มีการใช+กระตุ+นคือ
ศาสนาประวัติศาสตร3ชาติพันธุ3 ในขณะท่ีครูในโรงเรียนเอกชน และเอกชนสอนศาสนามีฐานทางวิชาการอ4อน      
ทําให+นักเรียนพื้นฐานอ4อนทางวิชาการ ไม4สามารถหางานนอกพื้นท่ีได+ ไม4สามารถเรียนต4อในอุดมศึกษาไทยได+ นักเรียน  
ที่ไปเรียนต4างประเทศส4วนมากเรียนทางด+านศาสนาและวัฒนธรรม อันสืบเน่ืองกับอิสลามจบกลับมาเป-นครูสอนศาสนา  
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เป-นวงจรต4อเน่ือง นักเรียนที่ได+โควตามาเรียนนอกพื้นที่มีป_ญหาเรื่องภาษาไทย ความรู+วิชาการ การแก+ป_ญหาในพื้นที่
ดังกล4าว คงไม4สามารถกระทําได+ด+วยมาตรการด+านความมั่นคงเพียงอย4างเดียว แต4การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเป-นกลไก
สําคัญต4อการแก+ป_ญหาที่ย่ังยืน 

2.5.6 เยาวชนนักศึกษาและบัณฑิตในอนาคต ความก+ าวหน+ าทางเทคโนโลยี อิทธิพล                     
ของส่ือสารมวลชน ระบบการศึกษาและอุตสาหกรรมใหม4 รวมท้ังความเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร+างของสังคม
วัฒนธรรม และความคิด ทําให+เด็กเยาวชนและนักศึกษาในวันน้ี มีความเปล่ียนแปลงท้ังในมิติการใช+ชีวิต การเรียนรู+ 
ครอบครัวตลอดจนภาวะเส่ียงต4างๆ ซึ่งสะท+อนถึงแนวโน+มของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรม และความทันสมัย  
ทั้งปวง (Post-industrial/Post-modern) ในขณะเดียวกันเริ่มมีสัญญาณที่ชี้ไปในทางเปล่ียนแปลงของชีวิต      
การทํางานของบัณฑิตในอนาคตที่แตกต4างไปจากลักษณะงานป_จจุบัน เช4น การทํางานโดยมีหลายอาชีพ ท้ังตลอด
ช4วงอายุการทํางานหรือในขณะใดขณะหน่ึง การทํางานไร+สังกัด (Freelance) ความเส่ียงต4อความไม4แน4นอน     
ของรายได+ การจับคู4 และเปล่ียนคู4ผู+ร4วมงาน เป-นต+น ซ่ึงจะเป-นเหตุให+เกิดความไม4สอดคล+องกัน (Mismatch) 
ระหว4างการศึกษา และทักษะอาชีพที่พึงประสงค3ในอนาคต นอกจากความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร3แล+ว 
ความสามารถที่สําคัญไม4ย่ิงหย4อนจะเก่ียวกับทักษะการส่ือสารการทํางานเป-นหมู4คณะ การแก+ป_ญหาการรับ     
ความเส่ียง การออกแบบ และความสร+างสรรค3 ความรับผิดชอบทั้งต4อตนเองและต4อผู+อ่ืน การเรียนรู+อย4างต4อเน่ือง
การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม ค4านิยม การศึกษาในศาสตร3เฉพาะหรือสาขาเฉพาะจึงไม4เพียงพอ   
อีกต4อไป แต4ต+องเสริมฐานความรู+และสมรรถนะท่ีจะช4วยให+บัณฑิตสามารถอยู4ในตลาดแรงงานได+อย4างดี           
ทั้งด+านการอยู4ร4วมในสังคม การสร+างสรรค3ความรู+เชิงปฏิบัติ และความรู+พื้นฐานท้ังทางโลกปรัชญา และสังคม 

2.5.7 เศรษฐกิจพอเพียง หลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประชาชนชาวไทยได+รับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู4หัว เป-นปรัชญาของการดํารงชีวิตด+วยทางสายกลาง มีผลต้ังแต4ระดับป_จเจกบุคคล
ครอบครัว ชุมชน ไปถึงประเทศ โดยมีเปNาประสงค3ในการเช่ือมโยงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล+อม           
และการเมืองท่ีมีความสมดุลม่ันคง เป-นธรรม ย่ังยืน พร+อมรับการเปล่ียนแปลง มีหลักการของความพอประมาณ        
มีเหตุผล และมีภูมิคุ+มกัน ท้ังน้ีมีเง่ือนไขสําคัญคือความรอบรู+คุณธรรม และความเพียร อุดมศึกษาควรเป-นผู+นํา     
ให+ปฏิบัติวิเคราะห3 และสร+างองค3ความรู+ใหม4 รวมทั้งประยุกต3ใช+ในกระบวนการเรียนรู+ และปฏิบัติของผู+เรียน      
ในระดับต4าง ๆ อีกทั้งยังนําไปสู4การปฏิสัมพันธ3กับชุมชนและสังคมโดยรวม 
 

 2.6 วิสัยทัศน&ประเทศไทยสู�ปF 2570 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติได+จัดทําวิสัยทัศน3การพัฒนาประเทศ     

ในระยะ 20 ปA ซึ่งมีข+อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข+องกับบริบทอุดมศึกษาพอสรุปได+ดังน้ี 
 2.6.1 สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย 

1) โครงสร+างเศรษฐกิจในปA พ.ศ. 2550 ที่ผ4านมาน้ัน เศรษฐกิจไทยขยายตัวร+อยละ 4.8 ซ่ึงเป-น
การขยายตัวที่ช+าลงเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ3ภายในประเทศ ที่ทําให+ความเช่ือม่ันภาคธุรกิจเอกชน    
และประชาชนท่ัวไปลดลง จึงชะลอการใช+จ4 ายและการลงทุนออกไปประกอบกับมีแรงกดดันซํ้าเ ติม                
จากความผันผวนในภาคการเงินที่ถูกกระทบต4อเน่ืองมาจาก ป_ญหาหน้ีด+อยคุณภาพในตลาดการเงินสหรัฐฯ    
รวมทั้งแรงกดดันจากราคานํ้ามันและภาวะเงินเฟNอท่ีสูงข้ึนมากในช4วงปลายปAในปA พ.ศ. 2550 ที่ผ4านมา การใช+จ4าย
ครัวเรือนจึงมีการขยายตัวเพียงร+อยละ 1.5 และการลงทุนภาคเอกชนชะลอลงมาก โดยมีการขยายการลงทุนเพียง
ร+อยละ 0.5 สําหรับแนวโน+มในระยะ 20 ปAข+างหน+า ภาคบริการน4าจะเป-นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ        
และเป-นแหล4งสําคัญในการสร+างงาน และรายได+ท่ีเกิดจากโอกาสและกระแส 
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แนวโน +มการ เป ลี ่ยนแปลงทั ้ง ขอ ง โ ลกและของ ไทย  เ ช 4น  ความร 4วมม ือ ในภ ูม ิภ าค             
ในเรื่องการขนส4งและโลจิสติกส3 กระแสการใช+บริการ Outsourcing ความสามารถในการเป-นศูนย3กลาง         
การให+บริการสุขภาพ/การศึกษาและแนวโน+มความนิยมการท4องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ตลอดจนช่ือเสียง            
และความเป-นเอกลักษณ3ของอาหารไทยที่ได+รับการยอมรับมากข้ึน กระแสและป_จจัยเหล4าน้ีจะมีส4วนช4วยให+ GNP 
และ GDP ของไทยขยายตัวไปพร+อม ๆ กันได+ 

2) โครงสร+างทางสังคมและประชากร 
 2.1) ประชากรวัยเด็ก (0-14 ปA) มีแนวโน+มลดลงจากร+อยละ 21.51 ปA พ.ศ. 2551 เป-นร+อยละ 
14.41 ปAพ.ศ. 2570 ส4งผลต4อ (1) การกําหนดนโยบายและการลงทุนด+านการศึกษาที่ต+องมีการปรับขนาด ประเภท
ปริมาณ  นักเรียนแต4ละช้ันแต4ละระดับตลอดจนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพื่อนําไปสู4     
การใช+งบประมาณอย4างมีประสิทธิภาพ (2) โอกาสในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให+มีคุณภาพและท่ัวถึงมากข้ึน    
ทั้งในด+าน IQ, EQ, MQ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3) การเพิ่มโอกาสเข+าถึง
การศึกษาในระดับสูงให+กว+างขวางหลากหลาย โดยเฉพาะสาขาท่ีเป-นความต+องการของประเทศ 
 2.2) ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปA) มีแนวโน+มลดลงเช4นกันจากร+อยละ 67.37 ปA พ.ศ. 2551  
เป-นร+อยละ 62.86 ปAพ.ศ. 2570 ขณะท่ีคนกลุ4มน้ีเป-นแกนหลักสําคัญต4อการพัฒนา ที่จะช4วยเพิ่มผลผลิของประเทศ 
ประชากรวัยแรงงานต+องรับภาระเพิ่มข้ึนจากประชากรวัยแรงงาน 6.9 คนดูแลผู+สูงอายุ 1 คน ปA พ.ศ. 2543     
เป-นประชากรวัยแรงงาน 2.8 คนดูแลผู+สูงอายุ 1 คนปA พ.ศ. 2570 กําลังแรงงานท่ีลดลงจะส4งผลต4ออัตราการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งหลายประเทศพบว4าการท่ีประเทศมีจํานวนแรงงานลดลงจะส4งผลให+มีการลดลงของผลิตภัณฑ3 
มวลรวมของประเทศ (GDP) นอกจากว4าผลิตภาพแรงงานจะเพิ่มข้ึนเร็วกว4าอัตราการลดลงของกําลังแรงงาน ดังน้ัน 
การพัฒนาประเทศให+เจริญเติบโตและแข4งขันได+จึงต+องให+ความสําคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะกําลังแรงงาน  
ให+มีผลิตภาพสูงควบคู4ไปกับการดําเนินการด+านนโยบายอ่ืนประกอบกัน อาทิการปรับโครงสร+างภาคการผลิต        
การนําเทคโนโลยีมาใช+ในการผลิต 
 2.3) ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปA ข้ึนไป) มีแนวโน+มเพิ่ม ข้ึนเท4าตัวทุกช4วงอายุ โดยผู+ สูงอายุ        
แบ4งออกเป-น 3 กลุ4มคือ (1) กลุ4มผู+สูงอายุท่ีพึ่งตนเองได+ (Independent Elderly) (60 - 69 ปA) มีสัดส4วนมากท่ีสุด
ของประชากรวัยสูงอายุร+อยละ 58.08 (2) กลุ4มที่พอช4วยเหลือตนเองได+ (Semiindependent Elderly) อายุ (70-
79 ปA) มีสัดส4วนรองลงมาร+อยละ 32.05 และ (3) กลุ4มท่ีต+องการความช4วยเหลือ (Dependent Elderly) อายุต้ังแต4 
80 ปAข้ึนไปมีขนาดเล็กที่สุดร+อยละ 9.87 การเปล่ียนแปลงโครงสร+างประชากรสู4สังคมผู+สูงอายุก4อให+เกิดโอกาส    
ในการพัฒนา โดยผู+เกษียณอายุท่ีมีศักยภาพทั้งภาครัฐ เอกชน ปราชญ3ชาวบ+าน ในชุมชนท+องถ่ินที่มีประสบการณ3
ความรู+ความสามารถ จะเป-นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการร4วมกันพัฒนาประเทศในมิติต4าง ๆ ขณะเดียวกัน    
อาจก4อให+เกิดข+อจํากัดที่ต+องเตรียมการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังจากภาระค4าใช+จ4ายภาครัฐที่จะสูงข้ึน        
อย4างต4อเน่ืองในการดูแลกลุ4มผู+สูงอายุด+านต4าง ๆ กล4าวคือ (1) การพัฒนาการเรียนรู+ป_จจุบันมีผู+สูงอายุประมาณ   
ร+อยละ 80 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปAท่ี 4 หรือไม4ได+รับการศึกษา (2) การส4งเสริมการจ+างงาน มีผู+สูงอายุ
เพียงร+อยละ 30 ที่มีงานทํา (3) ด+านสาธารณสุขดูแลผู+สูงอายุท่ีเจ็บป�วยด+วยกลุ4มโรคเรื้อรัง เช4น มะเร็งโลหิตจาง   
ไตวาย  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ซ่ึงเป-นโรคท่ีมีค4าใช+จ4ายสูงโดยมีการประมาณการในช4วงปA พ.ศ. 2540 -
2554 ค4าใช+จ4ายในส4วนน้ีจะเพิ่มข้ึน 2.5 เท4าจาก 14,340.9  ล+านบาท เป-น 35,549.7 ล+านบาท (4) ป_ญหากลุ4ม
ผู+สูงอายุที่ยากจนและไร+ที่พึ่ง โดยเฉพาะในเขตชนบทซ่ึงคาดว4าจะมีจํานวนมากที่ต+องมีการจัดสวัสดิการ และระบบ
การดูแลคุ+มครองให+เหมาะสม 
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 3) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อมการเปล่ียนแปลงในช4วง 20 ปAที่ผ4านมาและแนวโน+มอนาคต 
20 ปAข+างหน+า ช้ีให+เห็นว4าโลกกําลังเผชิญกับวิกฤติด+านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม และมีความจําเป-น  
อย4างย่ิงท่ีจะต+องเปล่ียนวิธีคิด และการปฏิบัติเพื่อความอยู4รอดในอนาคตอันใกล+ และเพื่อความอยู4รอดของคนรุ4น
ต4อไปด+วยบริบทการเปล่ียนแปลงของโลก มีเคร่ืองบ4งช้ีที่สําคัญ ดังน้ี (1) การเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจโลก 
ทําให+ความต+องการบริโภคทรัพยากรเป-นจํานวนมาก (2) การใช+ทรัพยากรของโลกไม4ได+อยู4บนพื้นฐานของ        
การ จัดการระบบนิเวศอย4าง ย่ัง ยืน (3)  การ เ ช่ือมโยง กันทางภูมิศาสตร3  และระบบนิเวศในภู มิภาค                     
(4) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร+อน (5) วิกฤตอาหารและพลังงานโดยมีประเด็นวิกฤติ    
ที่ส4 งผลกระทบกับประเทศไทยในอนาคต ดังน้ี 1. ภาวะโลกร+อน 2. วิกฤตทรัพยากรนํ้า 3.  พื้นที่ วิกฤติ             
ด+านส่ิงแวดล+อม และระบบนิเวศสําคัญจะมีความเปราะบางต4อการถูกบุกรุกทําลายมากย่ิงข้ึน 4. วิกฤติพืช อาหาร 
พลังงาน 5. ความขัดแย+งในการใช+ประโยชน3ท่ีดิน 
 4) การบริหารจัดการท่ีดีหรือมีธรรมาภิบาล (Good Governance) เป-นส่ิงสําคัญอย4างย่ิงต4อการ 
พัฒนาประเทศท้ังในด+านเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล+อม และการเมืองการปกครองโดยประเทศที่มี นิติธรรม           
(Rule of Law) มีสิทธิและสํานึกรับผิดชอบ (Voice and Accountability) หรือมีการควบคุมคอรัปช่ัน (Control of 
Corruption) สูงโดยเฉล่ียแล+วจะสามารถเพิ่มรายได+ต4อหัวได+ถึง 3 เท4าในระยะยาว และประเทศที่มีลักษณะเป�ด     
ทางการเมืองสูงหรือมีความเป-นประชาธิปไตยมากจะสามารถเพิ่มรายได+ประชาชาติถึงร+อยละ 2.53 ต4อปAในขณะที่
ประเทศที่มีลักษณะการเมืองแบบป�ดเพิ่มรายได+ประชาชาติได+เพียงร+อยละ 1.41 ต4อปA 
 ดัชนีวัดการบริหารจัดการท่ีดี ได+ ช้ีว4าในช4วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 9 และต4อเน่ืองถึงปAแรก            
ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2549 – 2550) ภาพลักษณ3การบริหารจัดการที่ดีของประเทศไทยมีแนวโน+มลดลง  
และมีคะแนนอยู4ในระดับปานกลางอยู4ระหว4าง 5.60 – 6.74 จากคะแนนเต็ม 10 โดยในปA พ.ศ. 2549               
ซึ่งเป-นปAสุดท+ายของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9 คะแนนการบริหารจัดการที่ดีปรับตัวลดลงอยู4ที่ 5.60 คะแนน        
และปA พ.ศ. 2550 ซึ่งเป-นปAแรกของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 10 คะแนนการบริหารจัดการท่ีดีได+ลดลงไปอยู4ท่ี 5.36 
คะแนนเน่ืองจาก (1) ภาพลักษณ3การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต+ (2) การขาดเสถียรภาพ
ทางการเมือง (3) การควบคุมคอรัปช่ันที่ยังไม4เข+มแข็งเท4าท่ีควร 
 2.6.2 ภาวะแวดลAอมของการพัฒนาในช�วง 20 ปFขAางหนAา ในอนาคต 20 ปAข+างหน+าประเทศไทย
และโลกอาจจะต+องเผชิญป_ญหา และความเปล่ียนแปลงในมิติต4างๆ ท้ังเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล+อม  การเมือง 
และกระทบในระดับประเทศอุตสาหกรรมชุมชนครัวเรือน จนถึงความคิดและพฤติกรรมของคนโดยมีป_จจัยหลัก    
ที่สําคัญ 10 ประการประกอบด+วยแนวโน+มป_จจัยภายนอก 7 ประกอบด+วย (1) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
(2) เศรษฐกิจโลก (3) การเปล่ียนแปลงทางด+านการเงิน (4) ประชากรสูงอายุในโลก (5) เทคโนโลยี (6) พลังงาน  
(7) ภาวะโลกร+อนสําหรับแนวโน+มภายในประเทศไทยประกอบด+วย (8) การเปล่ียนแปลงโครงสร+างเศรษฐกิจ      
(9) สังคมผู+สูงอายุและ (10) การเปล่ียนแปลงความเป-นเมืองโดยป_จจัยหลักท้ัง 10 ประการท่ีคาดว4าจะส4งผลถึง
ภาวะแวดล+อมของการพัฒนาท่ีประเทศไทย ต+องเผชิญในอนาคตเป-นแนวโน+มที่มีความเป-นไปได+สูงท่ีจะเกิดข้ึน
อย4างไรก็ตามก็มีความเส่ียงของป_จจัยอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนและส4งผลกระทบให+ภาวะแวดล+อมเปล่ียนแปลง       
ไปจากแนวโน+มหลักเช4น 

1) ป_จจัยภายนอกได+แก4วิกฤติเศรษฐกิจโลกซึ่งนักเศรษฐศาสตร3ของ IMF คาดการณ3ว4าเศรษฐกิจ
จีนยังมีความเส่ียงท่ีประสบกับการขยายตัวได+เพียงร+อยละ 6 ในระยะ 2 ปAข+างหน+าซึ่งถือว4าเป-นวิกฤติเศรษฐกิจ  
ของจีนหรือเศรษฐกิจสหรัฐท่ียังมีป_ญหาการขาดดุลการค+า และดุลการคลังในระดับสูงและได+ขายพันธบัตรให+แก4
ประเทศต4าง ๆ ไปมากกว4า  2 ล+านล+านดอลลาร3สหรัฐอเมริกาในอนาคตจึงยังมีความเ ส่ียงจากวิกฤติ                
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การขาดความเช่ือม่ันในค4าเงินดอลลาร3 และเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งจะส4งผลต4อเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ียังมีความเส่ียง
อ่ืน ๆ เช4น ภัยพิบัติการก4อการร+ายและสงครามนิวเคลียร3เป-นต+น 

2) ป_จจัยภายใน ที่หากเกิดข้ึนจะทําให+ประเทศไทยไม4สามารถปรับตัวต4อการเปล่ียนแปลง      
ของภาวะแวดล+อมของการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ได+แก4 กรณีท่ีคนไทยไม4พร+อมสําหรับโลกยุคโลกาภิวัตน3 
และสังคม ฐานความรู+ ซ่ึ งอาจจะมีความเป-นได+ ถ+ า ระบบการ ศึกษาไม4 ได+ เตรียมคนให+พร+อม ดัง น้ัน               
ประเด็นยุทธศาสตร3ท่ีสําคัญควรเป-นเรื่องของการปฏิรูประบบการศึกษา นอกจากน้ัน ป_ญหาระยะส้ันที่อาจส4งผล
ยืดเย้ือจนเป-นอุปสรรคต4อการดําเนินมาตรการระยะยาวท่ีต4อเน่ือง หรือเกิดการสูญเสียบรรยากาศการลงทุน     
ของประเทศอย4างยาวนาน เช4น ความวุ4นวายทางการเมืองหรือความขัดแย+งภายในประเทศ เป-นต+น 
 2.6.3 บทสรุปวิสัยทัศน&และแนวทางการพัฒนาสู�ปF พ.ศ. 2570 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ (สศช.) ได+กําหนดวิสัยทัศน3ประเทศไทย ปA พ.ศ. 2570 ไว+ว4า “คนไทย
ภาคภู มิใจในความเป-นไทย มี มิตรไมตรีบนวิถี ชี วิตแห4งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย               
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานที่ ท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง        
อยู4ในสภาวะแวดล+อมที่ดี เก้ือกูล และเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป-นมิตรกับส่ิงแวดล+อมมีความมั่นคง
ด+านอาหารและพลังงานอยู4บนฐานทางเศรษฐกิจ ท่ีพึ่งตนเอง และแข4งขันได+ในเวทีโลก สามารถอยู4ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได+อย4างมีศักด์ิศรี” และเพื่อให+การพัฒนาประเทศก+าวไปสู4วิสัยทัศน3ประเทศไทยในปA พ.ศ. 2570 
ประสบความสําเร็จ น้ัน มีหลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญ ๆ คือ 
 1)  พันธกิจของประเทศ คือ (1) การพัฒนาต+องอยู4บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ปรับโครงสร+างเศรษฐกิจประเทศไทยให+พึ่งตนเองและแข4งขันได+ในตลาดโลก (3) ปรับโครงสร+าง     
ทางสังคมให+มีความเอ้ืออาทรและพึ่งพาตนเองได+ สามารถดํารงอยู4อย4างม่ันคงภายใต+บริบทการเปล่ียนแปลง      
(4) ร4วมมือกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพให+เกิดความอุดมสมบูรณ3 ประชาชน
ต+องดําเนินชีวิตด+วยจิตสํานึกในคุณค4าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อมและ (5) เสริมสร+างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยควบคู4กับการบริหารจัดการท่ีดีเพื่อสร+างสันติสุข และความเป-นธรรมในสังคมไทย 
 2) เปNาหมายการพัฒนาประเทศคือ (1) ระบบโครงสร+างเศรษฐกิจที่พึ่งตัวเองเพิ่มมากข้ึน           
มีความมั่นคงด+านอาหาร/พลังงาน และเป-นศูนย3กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค (2) ประเทศไทยเช่ือมโยงและเป-น
หุ+นส4วนพัฒนากับประเทศเพื่อนบ+าน และอนุภูมิภาค (3) สังคมไทยเป-นสังคมแห4งการเอ้ืออาทร (Caring Society) 
มีความมั่นคงปลอดภัยพึ่งตนเองได+ และมีภูมิคุ+มกันต4อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (4) ประเทศไทย   
มีสภาพแวดล+อมที่ดี เป-นแหล4งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ3ของภูมิภาค 
และโลก (5) ประเทศไทยมีการพัฒนาด+านการบริหารจัดการท่ีดี ให+อยู4ในกลุ4มประเทศผู+นําร+อยละ 25 แรกของโลก
ในปAพ.ศ. 2570 (ปA 2550 ไทยอยู4ในกลุ4มร+อยละ 50 แรก) และ (6) ชุมชนและองค3กรปกครองส4วนท+องถ่ินมีบทบาท     
ในการพัฒนา และแก+ไขป_ญหาของชุมชนท+องถ่ินมากข้ึน และเป-นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

3) ประเด็นยุทธศาสตร3การพัฒนาท่ีสําคัญ 
 3.1) ด+านเศรษฐกิจ พัฒนาภาคการผลิตที่มีความเช่ือมโยงกันสูงระหว4างภาคการเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการนําไปสู4การสร+างมูลค4าเพิ่ม พัฒนาประเทศให+มีบทบาทนําด+านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค     
ในรูปแบบพันธมิตร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาค พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทย       
ให+เป-นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข4งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ มีความย่ังยืนของระบบนิเวศ   
และความอยู4เย็นเป-นสุขของสังคมไทย พัฒนาความมั่นคงด+านแหล4งพลังงานและพัฒนาเครือข4ายโครงสร+างพื้นฐาน
และโลจิสติกส3 ให+เช่ือมโยงมีคุณภาพและเพียงพอต4อการตอบสนองการปรับโครงสร+างภาคการผลิตและบริการ    
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ให+มีความเข+มแข็ง และแข4งขันได+ 
 3.2) ด+านสังคม ปรับโครงสร+างทางสังคมรองรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงกับการ  
ปรับโครงสร+างทางเศรษฐกิจ ส4งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนในกระบวนการพัฒนา รวมทั้งต+องมีการพัฒนาคน
ให+เหมาะสมตามช4วงอายุและสอดคล+องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคมในอนาคต 
 3.3) ด+านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อมปรับเปล่ียนกระบวนทรรศน3ด+านส่ิงแวดล+อม           
สู4การอยู4ร4วมกันระหว4างมนุษย3กับธรรมชาติอย4างสมดุล ปรับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจสู4การผลิตท่ีย่ังยืน               
สร+างความมั่นคงของฐานทรัพยากร คุ+มครองพื้นที่วิกฤติส่ิงแวดล+อมและระบบนิเวศที่เปราะบาง และต+องมีการบริหาร
จัดการอย4างมีส4วนร4วม และการจัดสรรทรัพยากรอย4างเป-นธรรม 
 3.4) ด+านธรรมาภิบาลเสริมสร+าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให+เกิดข้ึน เป-นส4วนหน่ึง
ของวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนไทยในทุกระดับ เสริมสร+างความเข+มแข็งความเป-นอิสระและความโปร4งใส  
ขององค3กรปกครองส4วนท+องถ่ิน และชุมชน สร+างภาคราชการท่ีมีประสิทธิภาพลดการบังคับควบคุม คํานึงถึง  
ความต+องการของประชาชนและทํางานร4วมกับท+องถ่ิน/ชุมชน เพิ่มการมีส4วนร4วมของภาคประชาชน/สังคม      
ในการบริหารจัดการประ เทศให+เ ข +มแข็ง  ส4ง เ สร ิมภาคธุร กิจ เอกชนให+เ กิดความ เข+มแข็ง  สุจ ร ิต         
และมีธรรมาภิบาล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให+มีความเป-นอิสระ เป-นกลาง มีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส4วนร4วม
และต+องพัฒนาระบบและกลไกการปNองกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบให+มีพลัง และมีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติ 

 2.7 แผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  
 2.7.1 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  

 1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมุ4งตอบสนองผู+เรียนในวัยเรียนวัยทํางาน และวัยสูงอายุเพื่อรองรับ  
การเปล่ียนแปลงรูปแบบต4างๆ รวมท้ังการเรียนรู+ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต    
มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบนําไปสู4การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัตน3ได+ 

 2) อุดมศึกษาไทยมีศักยภาพในการสร+างความรู+และนวัตกรรม และมีส4วนร4วมในการแก+ป_ญหา
วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข4งขันของประเทศ และมุ4งสู4การเป-นศูนย3กลาง     
ทางการศึกษา (Education Hub) และการวิจัย และพัฒนาในภูมิภาคบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การแข4งขันในระดับสากลสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของชุมชนโดยใช+กลไกธรรมาภิบาลเครือข4ายอุดมศึกษา     
บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
  2.7.2 เปGาหมายหลักของการพัฒนาอุดมศึกษา 

 1) มุ4งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย3ที่มีคุณภาพ  
และมีสมรรถนะสากลสามารถเรียนรู+การใช+ชีวิตในสังคม และปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต 

 2)  มุ4งพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการสร+างความรู+และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข4งขันของประเทศบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแข4งขันในระดับสากล รวมทั้งเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของชุมชนและท+องถ่ินบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ และเอกภาพเชิงระบบโดยใช+
กลไกธรรมาภิบาลเครือข4ายอุดมศึกษาท้ังประเทศ 

 3)  มุ4งแก+ป_ญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศโดยมีส4วนช4วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร+อน  
จากวิกฤติด+านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเร่ืองการว4างงาน 

 4)  มุ4งปฏิรูปอุดมศึกษาทุกด+านเพื่อนําไปสู4การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย 
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2.8 ร�างทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 
 สําหรับร4างทิศทางแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 ได+กําหนดวิสัยทัศน3 คือ “สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 

ดAวยความเสมอภาคเป�นธรรม และมีภูมิคุAมกันต�อการเปล่ียนแปลง” โดยมีเปNาหมายหลักในการพัฒนา 5 ข+อ 
ได+แก4 (1) สังคมไทยมีความสงบสุขอย4างมีธรรมาภิบาล (2) หลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพครอบคลุมประชากร
ไทยทุกคน (3) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ3 และคุณภาพส่ิงแวดล+อมดีข้ึน (4) โครงสร+างเศรษฐกิจมีความสมดุล 
เข+มแข็ง และพึ่งพาตนเองได+ และ (5) ความสามารถในการแข4งขันของประเทศสูงข้ึน นอกจากน้ียังได+กําหนด
ยุทธศาสตร3ของแผนฯ 6 ยุทธศาสตร3 ประกอบด+วย (1) ยุทธศาสตร3การสร+างความเป-นธรรมในสังคม                
(2) ยุทธศาสตร3การพัฒนาคนสู4สังคมแห4งการเรียนรู+ตลอดชีวิตอย4างย่ังยืน (3) ยุทธศาสตร3การสร+างความสมดุล  
และมั่นคงของอาหาร และพลังงาน (4) ยุทธศาสตร3การสร+างเศรษฐกิจฐานความรู+ และการสร+างป_จจัยแวดล+อม         
(5) ยุทธศาสตร3การสร+างความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค และ (6) ยุทธศาสตร3การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล+อมอย4างย่ังยืน 

2.9  สรุปนโยบายรัฐบาลในแผนบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
 (รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ&  ชินวัตร) ประกอบดAวย 

1. นโยบายเร4งด4วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปAแรก 
2. นโยบายความม่ันคงแห4งรัฐ 
3. นโยบายเศรษฐกิจ 
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. นโยบายท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม 
6. นโยบายวิทยาศาสตร3เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม 
7. นโยบายการต4างประเทศและเศรษฐกิจระหว4างประเทศ 
8. นโยบายการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี 

จากคําแถลงนโยบายดังกล4าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะมีภารกิจเก่ียวข+องกัน
นโยบายข+อ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตดังน้ี 

นโยบายรัฐบาลที่ 4 
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 4.1 นโยบายการศึกษา 
                  4.1.1  เร4 งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู+ ของ สังคมไทย                

อันประกอบด+วย การยกระดับองค3ความรู+ให+ได+มาตรฐานสากล จัดให+มีโครงการตําราแห4งชาติที่บรรจุความรู+          
ที่ก+าวหน+าและได+มาตรฐานทั้งความรู+ที่เป-นสากลและภูมิป_ญญาท+องถ่ิน ส4งเสริมการอ4านพร+อมท้ังส4งเสริมการเรียน
การสอนภาษาต4างประเทศ และภาษาถ่ินจัดให+มีระบบการจัดการความรู+ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ        
ให+รองรับการเปล่ียนแปลงของโลก และทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป-นท+องถ่ิน และความเป-นไทย     
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาทุกระดับช้ัน โดยวัดผลจากการผ4านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
ขจัดความไม4รู+หนังสือให+ส้ินไปจากสังคมไทย จัดให+มีครูดีเพียงพอในทุกห+องเรียน ให+มีโรงเรียนและสถาบัน
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข+าสู4ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให+ผู+เรียนมีความรู+    
คู4คุณธรรมมุ4งการสร+างจริยธรรมในระดับป_จเจก รวมทั้งสร+างความตระหนักในสิทธิและหน+าที่ความเสมอภาค     
และดําเนินการให+การศึกษาเป-นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแท+จริง ปรับปรุงโครงสร+างระบบบริหารการศึกษา
โดยการกระจายอํานาจสู4พื้นท่ีให+เสร็จสมบูรณ3โดยเริ่มจากพื้นที่ท่ีมีความพร+อม 
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 4.1.2  สร+างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยคํานึงถึง
การสร+างความเสมอภาค และความเป-นธรรมให+เกิดข้ึนแก4ประชากรทุกกลุ4ม ซ่ึงรวมถึงผู+ยากไร+ ผู+ด+อยโอกาส ผู+พิการ  
ผู+บกพร4องทางกาย และการเรียนรู+รวมทั้งชนกลุ4มน+อย โดยส4งเสริมการให+ความรู+ต้ังแต4อยู4ในครรภ3มารดาถึงแรกเกิด
ให+ได+รับการดูแลอย4างมีประสิทธิภาพท้ังแม4และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการ           
อย4างมีคุณภาพ ต้ังแต4ก4อนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจัดให+มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุ4ม  
ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช4น กลุ4มแม4บ+านจัดให+มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาส         
ให+กว+างขวาง และลดป_ญหาคนออกจากระบบการศึกษา นอกจากน้ีจะดําเนินการลดข+อจํากัดของการเข+าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาช้ันสูงโดยจัดให+มี “โครงการเงินกู+เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได+      
ในอนาคต” โดยให+ผู+กู+เริ่มใช+คืนต4อเมื่อมีรายได+เพียงพอท่ีจะเล้ียงตัวได+พักชําระหน้ีแก4ผู+เป-นหน้ีกองทุนกู+ยืม          
เพื่อการศึกษา โดยปรับเปล่ียนการชําระหน้ีเป-นระบบท่ีผูกพันกับรายได+ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือก   
เข+าศึกษาต4อทุกระดับ ให+เอ้ือต4อการกระจายโอกาสโดยเฉพาะอย4างย่ิงจะจัดให+มีระบบคัดเลือกกลาง เพื่อเข+าศึกษา
ต4อในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและเป-นธรรม ดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน เพื่อเป�ดโอกาสให+เด็กไทย     
ได+ไปเรียนต4อต4างประเทศจัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ4งให+เกิดสังคมแห4งการเรียนรู+และการศึกษาตลอดชีวิต 

 4.1.3 จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให+สอดคล+องกับตลาดแรงงาน ท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร+างประสบการณ3ระหว4างเรียนอย4างเหมาะสม และสนับสนุน              
การสร+างรายได+ระหว4างเรียน และสนับสนุนให+ผู+สําเร็จการศึกษามีงานทําได+ทันที โดยความร4วมมือระหว4าง     
แหล4งงานกับสถานศึกษา ส4งเสริมให+มีศูนย3อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให+นักเรียนนักศึกษาและประชาชนสามารถเรียนรู+           
หาประสบการณ3ก4อนไปประกอบอาชีพ โดยให+สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร4วมกับผู+เช่ียวชาญในแต4ละอาชีพ
รวมทั้งจัดให+มีศูนย3ซ4อม สร+าง ประจําชุมชนเพื่อฝaกฝนช4างฝAมือ และการสร+างทักษะในการให+บริการแก4ประชาชน 
ทั้งน้ี จะดําเนินการร4วมกับภาคเอกชนอย4างจริงจังเพื่อส4งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให+เป-นท่ียอมรับ       
และสามารถมีรายได+สูงตามความสามารถ 

 4.1.4  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร+างทุนป_ญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัย    
ให+มุ4งสู4การเป-นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข4ายการวิจัยแห4งชาติเพื่อสร+าง
ทุนทางป_ญญาและนวัตกรรมผลักดันให+ประเทศสามารถพึ่งตนเองได+ทางเทคโนโลยี เพื่อนําไปสู4การสร+างรากฐาน
ใหม4ของเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรม จัดต้ังศูนย3ความเป-นเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับสาขาวิชาท่ีจําเป-น พัฒนาโครงสร+าง
การบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน+นความสัมพันธ3อย4างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพระหว4างองค3กรบริหารงานวิจัย
กับสถาบันอุดมศึกษา 

 4.4 นโยบายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.4.5 นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร+างคุณค4าทางสังคม และเพิ่มมูลค4า       

ทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมภูมิป_ญญาท+องถ่ินมาสร+างงานสร+างอาชีพ สร+างผลิตภัณฑ3และบริการ
ด+านวัฒนธรรมท+องถ่ินให+เป-นวัฒนธรรมสร+างสรรค3 ก4อให+เกิดคุณค4าทางสังคมและนํามาซึ่งรายได+สู4ชุมชนตลอดจน
ให+สามารถต4อยอดไปสู4อุตสาหกรรม วัฒนธรรมสร+างสรรค3อย4างครบวงจรท่ีสร+างรายได+เข+าประเทศ 

 4.4.6 พัฒนาแหล4งเรียนรู+ทางวัฒนธรรม และการนันทนาการเพื่อส4งเสริมให+วัยรุ4นไทย 
เกิดการเรียนรู+ ท่ีถูกต+อง ใช+เวลาว4างให+เป-นประโยชน3 มีคุณธรรมเอ้ืออาทรต4อผู+ อ่ืนและเกิดการเรียนรู+ศิลปะ      
อย4างสร+างสรรค3 เข+าใจถึงคุณค4าซาบซึ้งในความสุนทรีย3ของศิลปะ 
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2.10 นโยบายและแนวทางการดําเนินงานจากสภามหาวิทยาลัยต้ังแต� ปF 2550 เป�นตAนมา 
 1. ดAานวิชาการและกิจการนักศึกษา 

1.1 การกําหนดกลุ4มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ   เ นื ่อ งจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มีจุดเริ่มต+นมาจากการเป-นสถาบันการการศึกษาด+านเทคโนโลยี  
จึงไม4ควรไปแข4งขันกับกลุ4มมหาวิทยาลัยด้ังเดิม  แต4ควรเป-นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง เพื่อทําหน+าท่ีผลิตบุคลากร     
ที่เช่ียวชาญด+านวิชาชีพแบบเข+มข+น ท่ีสามารถทํางานได+ทันทีเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยอาจจัดให+มีการเรียนการสอน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเป-นการเตรียมความพร+อมให+นักศึกษาก4อนเข+าศึกษาต4อในสาขาต4าง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยเป�ดสอนระดับปริญญาตรีต4อไป 

1.2 ให+ครู-อาจารย3 นักศึกษา ได+มีโอกาสเข+าฝaกงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจาก
มหาว ิทยาล ัยม ีการจ ัดสหก ิจศ ึกษาและได +ส 4งน ักศ ึกษาเข +าฝ aกงานแล +ว จ ึงควรส 4งอาจารย 3ไปฝ aกงาน                 
กับภาคอุตสาหกรรมด+วย 

1.3 รายว ิชาในหล ักส ูตรคร ุศาสตร 3อ ุตสาหกรรมบ ัณฑ ิต ควรม ีว ิชาที ่เ กี ่ยวก ับเรื ่อง          
ของการประเมินผลซ่ึงเป-นวิชาท่ีมีความสําคัญ และมีวิธีการท่ีหลากหลายให+อาจารย3เลือกใช+เพื่อเน+นทําวิจัย      
ทางการศึกษาเป-นรายบุคคลอย4างน+อยคนละ 1 เรื่อง ซึ่งจะช4วยให+หลักสูตรน้ีมีความเหมาะสมมากข้ึน และเป-นการ
สร+างทักษะและเจตคติให+นักศึกษาทํางานวิจัยตลอดไป 

1.4 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยควรมีวัตถุประสงค3สําคัญดังน้ี 
1) มุ4งหวังให+ผู+เรียนสําเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค3ของหลักสูตร โดยให+แต4ละคณะ

ซึ่งเป-นผู+รับผิดชอบหลักสูตร ทบทวนว4านักศึกษาท่ีจบหลักสูตรในแต4ละรุ4น มีคุณสมบัติเป-นไปตามวัตถุประสงค3 
ของหลักสูตรหรือไม4 และทุกต+นปAเมื่อมีการวางแผนบริหารกรรมการแต4ละหลักสูตรต+องพิจารณาร4วมกันว4า        
จะทําอย4างไรให+เป-นไปตามวัตถุประสงค3ของหลักสูตร 

2) สร+างความรู +-ทักษะและเจตคติตามกรอบของจริยธรรมแห4งวิชาชีพ ซึ่ง เป-น
หน+าที่ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเจตคติวิชาชีพ โดยใช+วิธีสอดแทรกเรื่องจริยธรรมวิชาชีพ  
ในทุกกิจกรรม รวมท้ังต+องช้ีแจงให+นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ 

3) พัฒนาชุด “อุปนิสัย” ท่ีสถานศึกษาเห็นว4าสําคัญย่ิงต4อการที่บัณฑิตจักปฏิบัติตน    
ให+เป-นประโยชน3ต4อสังคม (Character Education) 
 1.5  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรการเพื่อให+ได+จํานวนนักศึกษารับเข+าตรงตามเปNาหมาย        
ได+หลายวิธี  เช4น 
  1) ควรมีการวิเคราะห3คุณภาพของทุกหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให+ทันสมัย      
มีการเป�ดหลักสูตรใหม4ท่ีตรงตามความต+องการของผู+เรียน หรือป�ดหลักสูตรที่ไม4มีผู+สนใจเรียน และในกรณีที่
หลักสูตรมีคุณภาพดีแล+ว มหาวิทยาลัยต+องมีมาตรการในด+านการประชาสัมพันธ3หลักสูตรให+นักเรียน นักศึกษา
กลุ4มเปNาหมายได+รับทราบอย4างทั่วถึง 
  2) มหาวิทยาลัยควรหาผู+เรียนกลุ4มอ่ืน ๆ เพิ่มเติมนอกจากนักเรียนในระบบการศึกษา
ปกติ โดยเข+าไปมีบทบาทในภาคเอกชนในพื้นท่ีใกล+เคียงท่ีต+องการความช4วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช4วยให+
เกิดการพัฒนาและการปรับตัวของอาจารย3ในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึนด+วย นอกจากน้ีอาจมีการเป�ดสอนหลักสูตรใหม4
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เป-นหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ในบางสาขา โดยต+องปรับปรุงหลักสูตรให+ทันสมัยกับโลกของการเปล่ียนแปลง  
หรืออาจเป�ดโรงเรียนสาธิตเพื่อให+เป-น  Escalator School ของสาขาต4าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
  3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาสาเหตุท่ีนักศึกษามีจํานวนลดลงจากเปNาหมาย         
การจัดการศึกษาในบางคณะ ซ่ึงเน+นด+านวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี และไม4สามารถเป�ดหลักสูตรได+เน่ืองจาก   
อาจมีผลเสียหายต4อภาพรวม เช4น ในอีก 2 -3 ปAข+างหน+า อาจเกิดวิกฤตในเรื่องทางการเกษตรแต4จํานวนนักศึกษา
สนใจเข+าเรียนสาขาทางด+านการเกษตรลดลงในทุกมหาวิทยาลัย ในกรณีเช4นน้ี มหาวิทยาลัยควรต+องปรับปรุงแก+ไข
ภายใน โดยอาจใช+วิธีการให+ทุนการศึกษานักเรียนที่เข+าเรียนด+านการเกษตรมากกว4าสาขาอ่ืน ๆ ปรับปรุงแนวทาง
การผลิตบัณฑิตให+เน+นภาคปฏิบัติมากข้ึนกว4าภาคทฤษฎี เพื่อให+บัณฑิตสามารถทํางานได+ทันทีเมื่อจบการศึกษา       
ปรับทัศนคติของนักศึกษาเก่ียวกับอาชีพด+านการเกษตร โดยศึกษาจากรูปแบบของต4างประเทศท่ีเกษตรกร       
เป-นผู+มีฐานะดี ร่ํารวย และงานเกษตรไม4ใช4เรื่องน4าอับอายแต4เป-น Social Value รวมทั้งต+องขอความร4วมมือจาก
ภายนอก โดยให+มหาวิทยาลัยนําเสนอข+อมูลแนวโน+มเหล4าน้ีต4อภาครัฐ และหน4วยงานที่เก่ียวข+องเพื่อช4วยกันแก+ไข
ป_ญหาต4อไป 

1.6 มหาวิทยาลัยควรนําข+อมูลเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาไปใช+ในการวิเคราะห3 สถานภาพ   
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อช4วยในการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาของหลักสูตรน้ัน ๆ รวมทั้ง
ช4วยในการวางแผนระยะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

1.7 ควรมีคณะกรรมการเชิงนโยบาย ซ่ึงอาจเป-นรองอธิการบดี (ด+านวิชาการ) ของ มทร.   
ทั้ง 9 แห4งเป-นผู+ประสานงานเรื่องการสอนภาษาจีน โดยฝ�ายวิชาการ  และคณะศิลปศาสตร3 ควรดําเนินการเพื่อ
พัฒนาการสอนภาษาจีนอย4างเร4งด4วน และให+มีการเป�ดสอนท้ังปริญญาตรี ภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาจีน    
เพื่อการท4องเที่ยว และเป�ดสอนวิชาโทภาษาจีนได+ด+วยจะเป-นประโยชน3อย4างมาก 

1.8 อาจารย3ต+องขยัน หมั่นติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา     
ของนักศึกษาอย4างใกล+ ชิด โดยเข+าไปพบปะพูดคุยกับสถานประกอบการอย4างต4อเน่ือง และทุกโครงการ              
ที่มหาวิทยาลัยรับงานมาจากภาคอุตสาหกรรม คณบดีต+องติดตามดูแลอย4างใกล+ชิด เพื่อสนับสนุนให+บุคลากร
ทํางานได+สําเร็จและสามารถช4วยแก+ป_ญหาในกระบวนการทํางานของภาคอุตสาหกรรมได+จริง 

1.9 การจัดโครงการสหกิจศึกษาโดยมีอาจารย3เข+าไปอยู4ในโรงงานอุตสาหกรรมระยะหน่ึง
เหมือนกับที่สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ทํา จะมีประโยชน3มากต4อการนําประสบการณ3ท่ีได+รับมาปรับปรุงหลักสูตร    
ให+ทันสมัยย่ิงข้ึน 

1.10 มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายให+ครบทั้งวงจรในการพัฒนานักศึกษา ต้ังแต4          
การคัดเลือกนักศึกษาใหม4ให+ได+นักศึกษาท่ีดี เก4งวิชาการและกิจกรรมเข+ามาเรียน การจัดการเรียนการสอน     
ตลอดหลักสูตรต+องมีกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาการของนักศึกษา และก4อนจบการศึกษาควรมีกิจกรรมเตรียม    
ความพร+อมท่ีจะทํางาน หางานให+แก4นักศึกษา ซ่ึงจะสร+างความประทับใจให+เกิดความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
หลังจากน้ัน ควรมีกิจกรรมสร+างความสัมพันธ3ระหว4างมหาวิทยาลัยกับบัณฑิตอย4างต4อเน่ือง 

1.11 การพัฒนานักศึกษาให+มีภารกิจหลักสามกลุ4มงาน คือ (1) งานกิจกรรมนักศึกษา        
เน+นสโมสรชมรม (2) งานสวัสดิการ เช4น หอพัก กีฬา สุขภาพ ทุนการศึกษา การหางานให+นักศึกษา ซึ่งต+องมีการ
กําหนดภาระงานและผู+รับผิดชอบให+ชัดเจน และ (3) งานพัฒนานักศึกษา เช4น  งานสร+างจิตสํานึกและคุณธรรม 
งานวินัย และการเสริมวิชาการ 

1.12 ควรเน+นการสร+างนักศึกษาให+เป-นคนดี เป-นบัณฑิตในอุดมคติ 
1.13 ควรสร+างความเข+มแข็งให+สโมสรและองค3การนักศึกษา 
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1.14 ให+อาจารย3ทุกคนเป-นอาจารย3ที่ปรึกษาด+านการเรียนการใช+ชีวิต เป-นแบบอย4างท่ีดีในการ
ใช+ชีวิตแก4นักศึกษา สําหรับอาจารย3บางส4วนที่ยังมีทัศนคติเชิงลบ กับกิจกรรมนักศึกษาควรได+รับการปรับทัศนคติ 
โดยมีการสร+างความเข+าใจกับอาจารย3ท่ีเน+นหนักด+านวิชาการและไม4สนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษา ให+เข+าใจ      
ถึงความสําคัญของงานด+านกิจการนักศึกษาที่มีต4อคุณภาพบัณฑิตให+มากข้ึน 
  2.  ดAานวิจัยและบริการวิชาการ 

2.1 แนวทางการพัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารย3เพื่อการทําวิจัยครั้งแรก 
1) ควรจัดโครงการอบรมการทําวิจัยให+กับนักวิจัยรุ4นใหม4 ประมาณ 5 - 7 วัน โดยเชิญ

อาจารย3ท่ีเก4งทางด+านวิจัย มาสอนให+ผู+เข+าอบรมมีความรู+ความเข+าใจทุกหัวข+อของการวิจัย 
2) ให+มีการนําเสนองานวิจัยของทุกกลุ4มเม่ือทําวิจัยเสร็จ เพื่อแสดงให+เห็นถึงความม่ันใจ

ในการทําวิจัยต4อจากน้ัน นักวิจัยรุ4นใหม4เหล4าน้ีจะจับกลุ4มทํางานวิจัยกันเองต4อไป 
2.2 ป_จจัยเสริมด+านคุณภาพวิชาการและการทําวิจัยของอาจารย3 

1) ควรจัดให+มีเวทีเพื่อการเผยแพร4งานวิจัยของอาจารย3 เช4น มีการจัดประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการของท้ัง 9 มทร. เพื่อเป�ดโอกาสให+อาจารย3นําเสนอผลงานวิจัยได+ รวมท้ังควรสนับสนุนให+มีการตีพิมพ3
เผยแพร4ผลงานของอาจารย3 ซึ่งอาจเป-นบทความหรือบทคัดย4อโดยอาจแทรกผลงานเหล4าน้ันไว+ในจุลสาร         
ของมหาวิทยาลัยก็ได+ 

2) การทํางานวิจัยของอาจารย3ควรให+มีความเช่ือมโยงสัมพันธ3 กับความก+าวหน+าในอาชีพ
โดยถือเป-นส4วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให+รางวัลและส4งเสริมหรือแสดงความช่ืนชมยินดี       
ซึ่งจะเป-นการกระตุ+นให+อาจารย3อยากทําวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

3) แนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 3.1) มี Research focus ของมหาวิทยาลัยว4าจะเป-นไปในทิศทางใด 
 3.2) ควรมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยประมาณ 10% ต4อปA 
 3.3) ปรับภาระการสอนของอาจารย3ท่ีทําวิจัยให+ลดน+อยลง 

3.4) มีฐานข+อมูล MIS ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อทําให+การสืบค+นงานวิจัยของอาจารย3 
วิจัยได+ง4าย และสะดวกข้ึน 
   3.5) ควรจัดให+มีการประกวดงานวิจัยดีเด4นโดยมีการต้ังเกณฑ3ในการประกวด       
และให+รางวัลเพื่อเป-นการให+กําลังใจแก4ผู+ทําวิจัยที่จะทํางานวิจัยต4อไป 

4) แนวทางการจัดอบรมเพื่อพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
4.1) ให+มีการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของนักวิจัยทุกปA โดยแยกโครงการ

อบรมตามกลุ4มเปNาหมาย คือ 
(1) อาจารย3 ให+แยกออกเป-น 3 กลุ4ม ดังน้ี 

   กลุ4มที่  1 เป-นอาจารย3ใหม4และอาจารย3ท่ีไม4เคยทําวิจัย ควรจัดโครงการอบรม
ประมาณ 5 วันเป-นอย4างน+อย และภายหลังเสร็จส้ินโครงการแล+วให+อาจารย3ท่ีเข+าอบรมทํางานวิจัย 1 เร่ือง โดยให+มี
นักวิจัยพี่เล้ียงช4วยดูแล 
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   กลุ4มที่  2 เป-นผู+ท่ีเคยทําวิจัยแล+วแต4ยังไม4เก4ง จึงควรมีการสอบถามว4าต+องการ 
ให+จัดอบรมในเร่ืองอะไรบ+างเก่ียวกับการทํางานวิจัย ท้ังน้ี เพื่อเป-นการพัฒนาอาจารย3ให+สามารถทําวิจัยได+ถูกต+อง 
   กลุ4มท่ี  3 เป-นกลุ4มผู+ที่ทํางานวิจัยจนเก4งแล+ว ซึ่งเป-นกลุ4มที่จะช4วยหางบประมาณ
ในการทําวิจัย ช4วยหานักวิจัยร4วม และหาเครือข4ายการวิจัย เป-นต+น 

(2) เจ+าหน+าท่ี  ให+ทํางานวิจัยเก่ียวกับงานประจําท่ีทําอยู4 นักศึกษาให+อยู4ในความ
รับผิดชอบของคณะท่ีจะทําให+นักศึกษามีทักษะวิจัยเบ้ืองต+น รู+ขอบเขตของงานวิจัยท่ีนักศึกษาสามารถทําได+ต้ังแต4
ระดับปริญญาตรี และสามารถพัฒนาไปสู4ทักษะระดับกลางและระดับสูงได+ต4อไป เม่ือศึกษาในระดับปริญญาโท   
และปริญญาเอกตามลําดับ 

5) เน่ืองจากการเขียนผลงานวิจัยเป-นเรื่องที่สําคัญมากในการพัฒนาตําแหน4งทางวิชาการ  
มหาวิทยาลัยจึงควรมีกลไกเพื่อช4วยแก+ป_ญหา และอุปสรรคของการเขียนผลงานวิจัยในการขอปรับตําแหน4ง      
ทางวิชาการ ซ่ึงผู+อ4านผลงาน (Reader) มีความเข+มงวดมาก นักวิจัยทั้งเก4าและใหม4จึงควรได+รับทราบถึงความ   
ยากง4ายของการทํางานวิจัย และควรมีการแต4งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลงานวิจัยระดับคณะ เพื่อช4วยตรวจ
ผลงานวิจัยในเบื้องต+นก4อนที่จะนําเข+าคณะกรรมการพิจารณาตําแหน4งทางวิชาการ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่ส4งมาแล+ว   
ไม4สามารถถอนกลับคืนได+และจะทําให+เสียเวลาในกรณีที่ผลงานวิจัยไม4ผ4านตามเกณฑ3 

6) มหาวิทยาลัยสามารถสร+างต+นแบบหรือตัวอย4างของการเป-นนักวิจัย โดยให+หน4วยงาน
ระดับคณะจัดให+มี Forum สัปดาห3ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง เพื่อรายงานความก+าวหน+าของการทํางานวิจัย         
มีการแลกเปล่ียนหรือวิจารณ3ผลงานวิจัยของกันและกัน โดยอาจเชิญบุคคลภายนอกมาร4วมให+ข+อเสนอแนะด+วย   
ซึ่งจะช4วยสร+างวัฒนธรรมในการวิจัยขององค3กรให+เกิดข้ึนได+ต4อไป 

7) ให+สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมผลงานวิจัยในลักษณะของ Research  Abstract  
โดยจัดพิมพ3เป-นเล4มแยกตามปAเพื่อเป-นหลักฐานสําหรับการศึกษา/วิเคราะห3เก่ียวกับผลการดําเนินงานด+านการวิจัย
ในแต4ละปAของมหาวิทยาลัย 

2.3 แนวทางการให+บริการวิชาการชุมชน/สังคม 
1) เรื่องการเปล่ียนแปลงของอากาศและภาวะโลกร+อน เป-นเรื่อง ท่ีทั่ วโลกและ

มหาวิทยาลัยของประเทศต4าง ๆ ให+ความสําคัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรวมท้ังคณะทุกคณะ
ควรจัดกิจกรรมเพื่อให+อาจารย3 พนักงาน และนักศึกษาได+รับความรู+ความเข+าใจเรื่องภาวะโลกร+อนอย4างสม่ําเสมอ
โดยอาจทําในลักษณะของงานวิจัยหรือทําเป-นโครงการลงสู4ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป-นที่รู+จักและได+รับแหล4งทุน
สนับสนุนจากหลายหน4วยงานรวมท้ังชุมชนด+วย 

2) จากการที่ มหา วิทยาลัยได+ กํ าหนดขอบเขตพื้ น ท่ีการ ให+บริ การ ไว+แล+ ว  คือ                
ในพื้นที่ภาคกลาง คณบดีจึงควรพิจารณาว4าใน 4 พื้นท่ีของมหาวิทยาลัย คณะได+ช4วยชุมชนรอบ ๆ คณะ            
ในเร่ืองใดบ+าง และควรดําเนินการช4วยเหลือชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยอย4างไร ซึ่งถ+าชุมชนเห็นถึงคุณค4า         
ของโครงการต4าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน ชุมชนจะเข+ามาร4วมงานและช4วยเหลือมหาวิทยาลัยในโอกาสต4อไป 

3) ให+คณะศิลปะศาสตร3พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการให+บริการ 
วิชาการทางด+านภาษาโดยใช+ Native Speaker ที่สําเร็จการศึกษาด+านการสอนภาษามาเป-นอาจารย3 เช4น อาจารย3
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สอนภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ�น และภาษาอังกฤษ รวมท้ังให+คณะศิลปศาสตร3ทําโครงการเพื่อส4งเสริมการท4องเท่ียว   
ของชาวต4างชาติ เช4น โครงการญ่ีปุ�นศึกษา เน่ืองจากมีชาวญ่ีปุ�นอยู4เป-นจํานวนมากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยโครงการเหล4าน้ีจะช4วยแก+ไขจุดอ4อนของคณะศิลปศาสตร3ด+านการบริการวิชาการ 
  3. ดAานการบริหารจัดการ 

3.1 แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1) เน่ืองจากการบริหารความเส่ียง เป-นเรื่องที่ภาคเอกชนและสภามหาวิทยาลัย         

ให+ความสําคัญเป-นอย4างมาก โดยเฉพาะในส4วนของการดําเนินงานที่มีความเส่ียงสูง  ซึ่งควรต+องศึกษาถึงผลกระทบ
ของความเส่ียง รวมท้ังความเป-นไปได+ในการลดระดับความเส่ียง โดยมหาวิทยาลัยควรมอบหมายให+มีผู+รับผิดชอบ
เพื่อกําหนดวิธีการและแผนการดําเนินงานที่จะช4วยลดระดับของความเส่ียงให+ตํ่าลงหรือหมดไป ท้ังน้ี ควรมีการ
เปรียบเทียบระดับของความเส่ียงในแต4ละปAกับช4วงเวลาท่ีผ4านมา เพื่อให+ทราบถึงผลของการดําเนินงาน           
ตามแผนบริหารความเส่ียง ว4าสามารถช4วยลดความเส่ียงได+ในระดับใด 

2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงสาเหตุของความเส่ียงด+านการพัฒนาบุคลากร            
ที่อาจเกิดจากการขาดแคลนงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรหางบประมาณมาสนับสนุน โดยลดการขอ
งบประมาณด+านส่ิงก4อสร+าง ท่ีคณะต4าง ๆ สามารถใช+ร4 วมกันได+  เหมือนมหาวิทยาลัยในต4างประเทศ                
และนํางบประมาณมาใช+ในการสร+างมูลค4าเพิ่ม (Value  Added) ให+กับบุคลากรและนักศึกษาให+มากข้ึน 
  3.2 แนวทางการบริหารจัดการด+านส่ิงแวดล+อมให+ฝ�ายบริหารดําเนินการเพื่อสร+างส่ิงท่ีดี  
ให+กับมหาวิทยาลัยในอนาคต ทั้งส่ิงแวดล+อมภายในมหาวิทยาลัยและส่ิงแวดล+อมรอบรั้วมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1) ส่ิงแวดล+อมภายในมหาวิทยาลัย 
กําจัดป_จจัยลบ เช4น มีระบบกําจัดขยะ มลภาวะ และมีการตกแต4งก่ิงไม+เป-นต+น 
สร+างสรรค3ป_จจัยบวก เช4น  ผังกายภาพ ผังและระบบจราจร  การปลูกต+นไม+  และการรักษา

ความสะอาด   เป-นต+น 
2) ส่ิงแวดล+อมรอบรั้วมหาวิทยาลัย 

แหล4งอบายมุข ซ่ึงทั้ง 4 ศูนย3ของมหาวิทยาลัยไม4ค4อยมีป_ญหา แต4ควรควบคุมและดูแล   
ไม4ให+เกิดป_ญหาในอนาคต 

แหล4งส4งเสริม คุณภาพชีวิต เช4น วัดที่อยู4 ใกล+มหาวิทยาลัยควรมีความสัมพันธ3 อันดี           
และอาจารย3ควรพาลูกศิษย3เข+าวัดบ4อย ๆ เพื่อทําให+จิตใจมีความอ4อนน+อมลงและเป-นภูมิคุ+มกันอันดี 

3.3 แนวทางการบริหารจัดการด+านการเงิน การหารายได+ และการบริหารงบประมาณ 
1) มหาวิทยาลัยควรหาวิธีทําให+รายได+ในส4วนร+อยละ 21 เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ เพื่อปรับให+

สัดส4วนของงบประมาณแผ4นดินต4องบรายได+ของมหาวิทยาลัยเป-น 50 : 50 ในอนาคต 
2) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการประหยัดในเรื่องของการใช+จ4าย เพื่อให+มีงบประมาณ

สําหรับนํามาพัฒนางานด+านต4าง ๆ ได+มากข้ึน และควรมีการหารายได+เพิ่มโดยเลือกลงทุนในแหล4งท่ีมีความเส่ียง
น+อยท่ีสุดแต4ให+ผลตอบแทนมากท่ีสุดเท4าท่ีจะสามารถดําเนินการได+ 
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3) เน่ืองจากการบริหารงบประมาณเป-นข+อมูลท่ีจะสะท+อนให+เห็นถึงประสิทธิภาพ     
ของการบริหารมหาวิทยาลัยได+เป-นอย4างดี ดังน้ัน การทําให+สัดส4วนของงบประมาณแผ4นดินกับเงินรายได+          
อยู4ในอัตรา 50 : 50 จึงเป-นเรื่องที่ดีมาก ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรต+องสรรหาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงเข+ามาทํางาน  
เพื่อช4วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย 

4) มหาวิทยาลัยควรมีการสร+างระบบการบริหารทั้ งระบบใหญ4และระบบย4อย            
ให+ครบทุกระบบภายในปA พ.ศ. 2554 ประกอบด+วยระบบการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบการคลัง ระบบกิจการ
นักศึกษา ระบบวิชาการ ระบบวิจัย ฯลฯ โดยให+นําเข+าพิจารณาในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อออกข+อบังคับ             
หรือให+นโยบายเพื่อสนับสนุนฝ�ายบริหารต4อไป 

5) จากการท่ีมหาวิทยาลัยมีฐานตัวเลขทางการเงินต้ังแต4 พ.ศ. 2551- 2553 ผู+บริหาร  
จึงควรพิจารณาข+อมูลทางการเงินในภาพรวม แล+วนํามากําหนดเป-นนโยบาย เช4น ค4าสาธารณูปโภค ซึ่งขณะน้ี      
มีการก4อสร+างอาคารใหม4 ๆ เพิ่มข้ึน ค4าสาธารณูปโภคจะเพิ่มข้ึนเป-นเงาตามตัว ผู+บริหารจึงควรหาวิธีแก+ป_ญหา    
ทั้งในเรื่องของการออกแบบและการใช+มาตรการต4าง ๆ ว4าจะช4วยลดค4าสาธารณูปโภคลงได+อย4างไร 

6) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดํา เ นินการให+ เ กิดประโยชน3 สูง สุดในระยะยาว            
จากทรัพย3สิน รวมทั้งเ งินสดท่ีมีอยู4 เพื่อนํามาพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งต+องมีการจัดเรียงลําดับความสําคัญ         
อย4างเหมาะสม และไม4ควรเก็บเงินไว+เพื่อรับดอกเบ้ียเพียงอย4างเดียว 

3.4 แนวทางการบริหารงานบุคคล 
1) ให+มหาวิทยาลัยวางแผนพัฒนาบุคลากรในหลาย ๆ ด+าน เช4น การพัฒนาการเรียน 

การสอนด+านการเป-นครู การเป-นพนักงานหรือข+าราชการให+สอดคล+องกับการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัย     
โดยกําหนดหน4วยงานท่ีรับผิดชอบอย4างชัดเจน และดําเนินการอย4างจริงจังต4อเน่ือง 

2) ต+องการให+องค3กรมีขนาดเล็กแต4มีประสิทธิภาพสูง จึงควรใช+อัตรากําลังสายสนับสนุน 
(ธุรการ) น+อยที่สุดเท4าที่ทําได+ตามความจําเป-น แต4ให+เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานธุรการ ให+จัดระบบสํานักงาน
อัตโนมัติโดยใช+คอมพิวเตอร3 รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให+ทํางานได+หลายหน+าที่และสามารถทดแทนกันได+
ตลอดเวลา 

3) ให+มหาวิทยาลัยเตรียมอัตราอาจารย3ไว+สําหรับอนาคต และให+พยายามสรรหาบุคลากร
ที่เก4งและเป-นคนดีมาร4วมงาน โดยเฉพาะสายวิชาการด+วยการให+ทุนการศึกษา ให+ที่พักและสวัสดิการเพิ่มข้ึน     
และให+เน+นการบรรจุอัตราใหม4สายวิชาการเป-นระดับปริญญาเอก 

 



 

 

ส�วนท่ี  2 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 



27 
 

 
 

ส�วนที่ 2 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2555-2559) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป� พ.ศ. 2555 - 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     
มุ&งเน'นการเพ่ิมขีดความสามารถไปสู&การเป.นมหาวิทยาลัยชั้นนําด'านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชน
สังคม และนานาชาติ โดยเสริมสร'างศักยภาพและขีดความสามารถในด'านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการแก&สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ2สิ่งแวดล'อม โดยเฉพาะอย&างยิ่ง
ในสาขาท่ีเป.นอัตลักษณ2 และในการขับเคลื่อนไปสู&การเป.นมหาวิทยาลัยด'านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี     
ตามเจตนารมณ2ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

รายละเอียดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2555 – 2559) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้  ประกอบด'วยนโยบายการบริหาร วิสัยทัศน2  พันธกิจ ค&านิยมองค2การ        
ประเด็นยุทธศาสตร2 เปBาประสงค2 ตัวชี้วัดความสําเร็จและค&าเปBาหมายกลยุทธ2 และมาตรการท่ีนําไปสู&
ความสําเร็จ ดังนี้ 

 
1.  นโยบายด,านการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 1.  นโยบายด'านการจัดการศึกษา เป.นการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของบัณฑิต      
ในด'าน Soft – Skill การคิดอย&างเป.นระบบ เน'นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ขยายสาขาวิชาท่ีเข'มแข็ง ปรับปรุง
หลักสูตรและพัฒนาระบบการเรียนการสอน การใช'เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร โดยเน'นการเรียนรู'จาก 
ประสบการณ2จริง แลการเรียนการสอนท่ีเน'นการวิจัยเป.นฐาน (Research – based Approach) รวมถึงระบบ
การเทียบโอนความรู'จากประสบการณ2 (Recognition of prior Learning) เพ่ือรองรับการผลิตกําลังคน       
ท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานสู&ภาคการผลิต 

2.  นโยบายด'านการวิจัย สนับสนุนการสร'างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ2 นวัตกรรม และงานวิจัยสถาบัน     
ท่ีสอดคล'องกับนโยบาย และยุทธศาสตร2การวิจัยของชาติและสอดคล'องกับจุดเน'นของมหาวิทยาลัย ท้ังการวิจัย
ต&อยอดหรือเชิงลึกโดยเน'นการวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการ เพ่ือช&วยแก'ไขป]ญหาให'กับชุมชนท'องถ่ิน พัฒนา
ประชาคมวิจัยให'มีคุณภาพเป.นท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับสากล สร'างเครือข&ายนักวิจัยและงานวิจัย 
และพัฒนาศูนย2ความเป.นเลิศ (COE) ด'วยผลงานวิจัยท่ีนําไปประยุกต2ใช'ได'จริง 

3.  นโยบายด'านการบริการวิชาการแก&สังคม ขยายขอบเขตให'ครอบคลุมการบริการวิชาการ          
ในเขต ภาคกลางตอนบน โดยพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยให'สามารถช&วยเหลือ ชี้นําชุมชน ท'องถ่ิน      
ไปสู&สังคมอุดมป]ญญา (Knowledge Based Society) การสร'างแหล&งเรียนรู' และสร'างศูนย2เชี่ยวชาญ    
เฉพาะทาง รวมถึงให'บริการวิชาการในรูปแบบต&าง ๆ ผ&านช&องทางท่ีหลากหลาย 

4.  นโยบายด'านการทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมส&งเสริมการสร'างจิตสํานึก รวมไปถึง      
การนําขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงการรักษาฟhiนฟูสิ่งแวดล'อมไปปฏิบัติได'ในชีวิตจริง 

5. นโยบายด'านการพัฒนานักศึกษา สร'างความเข'มแข็งการดําเนินการกิจการนักศึกษา ท้ังด'าน
องค2การสโมสร ชมรม สุขภาพ พลานามัย การกีฬา กิจกรรมและนันทนาการ รวมถึงการสร'างเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีดีให'กับนักศึกษา ท้ังในด'านสิ่งแวดล'อม และความปลอดภัย เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใช'ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ในการสร'างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค2 
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6. นโยบายด'านการบริหารทรัพยากรบุคคล นําหลักการบริหารจัดการท่ีอิงสมรรถนะ (Competency 
– Management) และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช'ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให'ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรสู&ความเป.นมืออาชีพ การพัฒนาผู'นําและการรณรงค2ให'บุคลากรทุกระดับ
เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือการเติบโตในอาชีพรวมถึงพัฒนาระบบสิทธิประโยชน2 สวัสดิการ
และสร'างความสุขในการทํางาน  

7. นโยบายด'านการบริหารจัดการ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) สร'างเครือข&าย
ความร&วมมือ นําการบริหารจัดการสมัยใหม&เข'ามาปรับใช'รวมถึงการพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการใช'ทรัพยากรร&วมกันอย&างคุ'มค&า พัฒนาระบบการเงิน 
งบประมาณ และการจัดหารายได' เพ่ือเตรียมความพร'อมในการเป.นมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 
2. วิสัยทัศน/  
 

 “มหาวิทยาลัยช้ันนําด,านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนสังคม และนานาชาติ” 
 
3.  พันธกิจ  
 

1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพ 
2.  วิจัยและสร'างนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต'องการของสังคม 
3.  บริการวิชาการด'านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
4.  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ2สิ่งแวดล'อม 
5.  บริหารจัดการท่ีทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 
 

4.  ค�านิยมองค/การ 
 

เป:นคนดี  มีความรู,  รักสู,งาน 
 
5.  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค/ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

1. ใฝqรู' (Self learning) หมายถึง รักในความรู' มุ&งม่ันแสวงหาความรู' เพ่ือแก'ป]ญหาและพัฒนาตนเอง 
2. มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะ        

และสามารถวิเคราะห2ความสัมพันธ2เชื่อมโยงกับองค2ประกอบย&อยได'อย&างครอบคลุมครบวงจร 
3. สื่อสารอย&างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง มีทักษะในการถ&ายทอด 

นําเสนอข'อมูลข&าวสาร รวมถึงความสามารถในการใช'ภาษาต&างประเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

4. เป.นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรู'ความเข'าใจในศาสตร2วิชาชีพเป.นอย&างดี มีทักษะ
ความชํานาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย&างเคร&งครัด 

5. จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง การตระหนักรู'และคํานึงถึงส&วนรวมเป.นจิตท่ีคิดสร'างสรรค2 
เป.นกุศล และมุ&งทํากรรมดี เพ่ือประโยชน2ต&อส&วนรวม 
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6.  อัตลักษณ/ของมหาวิทยาลัย 
 

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) 
2. มุ&งเน'นการเรียนการสอนในสาขาวิชาต&างๆ โดยใช'วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีเป.นฐาน 

(Technology - based Teaching and Training) 
3. มุ&งเน'นการผลิตบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือมีความเป.นมืออาชีพ (Professional 

Oriented) ประกอบด'วย 3 องค2ประกอบ คือ รู'จริง มีทักษะความชํานาญ และมีจริยธรรม       
ในวิชาชีพ 

 
7.  จุดเน,นความเป:นเลิศ 
 

1. อาหาร 
2. พลังงาน 
3. เครื่องมือและแม&พิมพ2 

 
8.  ประเด็นยุทธศาสตร/  
 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสร'างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2. พัฒนาศักยภาพการวิจัย และสร'างนวัตกรรม 
3. สร'างความเสมอภาคและการเรียนรู'ตลอดชีวิต 
4. สืบสาน และส&งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ2สิ่งแวดล'อม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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9. ประเด็นยุทธศาสตร/ เปCาประสงค/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จและค�าเปCาหมาย กลยุทธ/และโครงการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสร,างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
เปCาประสงค/ท่ี 1 : บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงความต,องการของสังคม 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จและค�าเปCาหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หน&วยนับ 
ค&าเปBาหมาย 

ผู'รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

1. อัตราส&วนจํานวนนักศึกษาด'านวิทยาศาสตร2
และเทคโนโลยี : ด'านสังคมศาสตร2 
2. ร'อยละผู'สําเร็จการศึกษาได'งานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป� 
3. ร'อยละความพึงพอใจของนายจ'างท่ีมีต&อ
ผู'สําเร็จการศึกษา 
4. จํานวนผลงานวิชาการของนักศึกษาท่ีได'รับ
รางวัลระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
5. ร'อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ&านเกณฑ2       
การทดสอบความรู'ความสามารถด'านภาษา 
ต&างประเทศ 
6. จํานวนโครงการท่ีนักศึกษาร&วมทํา           
กับสถานประกอบการ 

อัตราส&วน 
 

ร'อยละ 
 
ร'อยละ 

 
ผลงาน 

 
ร'อยละ 

 
 
โครงการ 

62:38 
 

76 
 

84 
 
4 
 

74 
 
 
4 
 

64:36 
 

78 
 

86 
 
6 
 

76 
 
 
6 

66:34 
 

80 
 

88 
 
8 
 

78 
 
 
8 

68:32 
 

82 
 

90 
 

10 
 

80 
 
 

10 

70:30 
 

85 
 

90 
 

14 
 

82 
 
 

12 

สวท./คณะ 
 

สวส./คณะ 
 

กพ./คณะ 
 

กพ./คณะ 
 

สวท./คณะ 
 
 

สวท./
คณะ/สสศ. 

 

กลยุทธ/หลักท่ี   1. สร,างและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนากระบวนการเทียบโอนเพ่ือการศึกษาต&อและการเรียนรู'ตลอดชีวิต 
  2. โครงการห&วงโซ&อุปทาน (Supply Chain) การผลิตบัณฑิต 

3. โครงการทุนการศึกษาเพชรสุวรรณภูมิ 
4. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม&ด'านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 

  5. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม&ด'านสังคมศาสตร2 
6. โครงการปรับปรุงหลักสูตรให'สอดคล'องกับความต'องการของผู'ใช'บัณฑิต 

กลยุทธ/หลักท่ี   2. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาและการประชาสัมพันธ/เชิงรุก 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา 

2. โครงการรับตรงสําหรับผู'เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ/มีผลการเรียนดีเข'าเรียน 
ในสาขาต&างๆ 

3. โครงการประชาสัมพันธ2สัญจร (Road Show) 
4. โครงการเป{ดบ'าน มทรส. (Open House) 
5. โครงการพัฒนากระบวนการสื่อสารภาพลักษณ2 มทรส. ผ&านสื่อต&างๆ 
6. โครงการจัดกิจกรรมส&งเสริมภาพลักษณ2โดยศิษย2เก&าและศิษย2ป]จจุบันท่ีมีชื่อเสียง 

กลยุทธ/หลักท่ี   3. สร,างมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิต 
โครงการที 1. โครงการปรับปรุงพัฒนาห'องเรียน/ห'องปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน 

2. โครงการก&อสร'างอาคารเรียน/ปฏิบัติการ สร'างบรรยากาศและสิ่งแวดล'อม 
ท่ีเอ้ือต&อการเรียนการสอนและการเสริมสร'างสุขภาพท่ีดี 

3. โครงการเรียนรู'เชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated learning) 
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู&ความเป.นอาเซียน 
5. โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะด'านวิทยาศาสตร2เทคโนโลยี 

และภาษาอังกฤษ 
6. โครงการพัฒนาเครือข&ายสนับสนุนนักศึกษาสู&ความเป.นมืออาชีพ 
7. โครงการประเมินสมรรถนะด'านวิชาชีพของนักศึกษา 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให'มีทักษะการคิด (Thinking Skills) 
9. โครงการเพ่ิมสมรรถนะทางด'านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรมแก&นักศึกษา 
10. โครงการส&งเสริมให'นักศึกษาเข'าร&วมแข&งขันทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ 
11. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ2หรือเผยแพร&บทความวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท

และบัณฑิตศึกษา 
12 .โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรู'ท่ีเน'นผู'เรียนเป.นสําคัญโดยใช'การวิจัยเป.นฐาน 
 (Research - based Approach) 

กลยุทธ/หลักท่ี  4. พัฒนาคณาจารย/ให,มีคุณภาพและมาตรฐาน 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนากระบวนการส&งเสริมการขอตําแหน&งทางวิชาการ 

2. โครงการเพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย2ตามมาตรฐานวิชาการ/มาตรฐานวิชาชีพ/วิชาครู 

กลยุทธ/หลักท่ี   5. สร,างระบบการบริหารกิจการนักศึกษาท่ีดีและสร,างความสัมพันธ/ท่ีดีกับศิษย/เก�า 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาเครือข&ายให'ศิษย2เก&ามีส&วนร&วมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาป]จจุบัน 

2. โครงการสร'างวัฒนธรรมเรียนรู'และพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการ 
3. โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการสําหรับกลุ&มสนใจพิเศษ (Interest group) ท้ังภายในคณะ 

และข'ามคณะ 
4. โครงการส&งเสริมและสนับสนุนให'นักศึกษาเข'าร&วมกิจกรรมตามมาตรฐานการประกัน 

คุณภาพและเข'าร&วมการแข&งขันในกิจกรรมด'านต&างๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 2. พัฒนาศักยภาพการวิจัยและสร,างนวัตกรรม 
เปCาประสงค/ท่ี 2 :  ผลงานวิจัย งานสร,างสรรค/และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ และนาํไปใช,ในการพัฒนาท,องถ่ิน ชุมชน สังคม 
และพัฒนาต�อยอดในเชิงพาณิชย/  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จและค�าเปCาหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หน&วยนับ 
ค&าเปBาหมาย 

ผู'รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

7. ร'อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร'างสรรค2
ท่ีตีพิมพ2เผยแพร&ในระดับชาติ หรอืระดับ
นานาชาติ ต&ออาจารย2ประจําและนักวิจัย
ประจํา 
8. ร'อยละของผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ี
นําไปใช'ประโยชน2ในเชิงพาณิชย2/ประโยชน2
ต&อสังคม ชุมชน ต&ออาจารย2ประจําและ
นักวิจัยประจํา 
9. จํานวนผลงานท่ีได'รับการจดอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร 
10. ร'อยละของผลงานวิชาการท่ีได'รับ    
การรับรองคุณภาพ ต&ออาจารย2ประจํา   
และนักวิจัยประจํา 
11. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร'างสรรค2ต&ออาจารย2และนักวิจัยประจํา 
12. จํานวนงานวิจัยท่ีทําร&วมกับ         
สถานประกอบการ 

ร'อยละ 
 
 
 

ร'อยละ 
 
 
 

ผลงาน 
 

ร'อยละ 
 
 

บาท/คน 
 

โครงการ 

8 
 
 
 
2 
 
 
 
- 
 

10 
 
 

30,000 
 

5 

9 
 
 
 
4 
 
 
 
1 
 

12 
 
 

40,000 
 

7 

10 
 
 
 
6 
 
 
 
2 
 

14 
 
 

45,000 
 

9 

12 
 
 
 
8 
 
 
 
3 
 

16 
 
 

50,000 
 

12 

15 
 
 
 

10 
 
 
 
4 
 

18 
 
 

60,000 
 

15 
 

สวพ./คณะ 
 
 
 

สวพ./คณะ 
 
 
 

สวพ./คณะ 
 

สวพ./คณะ 
 
 

สวพ./คณะ 
 
สวพ./คณะ 

 
 
กลยุทธ/หลักท่ี  6. สร,างและพัฒนานักวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู'บริหารแผนงานวิจัย นักวิจัยและคุณภาพงานวิจัยด'วยระบบ 

นักวิจัยพ่ีเลี้ยง (mentor) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการทําวิจัยแบบสหวิทยาการ และแบบบูรณาการ 
3. โครงการสนับสนุน การนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ2และเผยแพร&ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
4. โครงการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยหรืองานสร'างสรรค2ไปใช'ประโยชน2 ท้ังในระดับท'องถ่ิน  

ชุมชน และสังคม 
5. โครงการสนับสนุนการพิมพ2บทความวิชาการ หนังสือ และตําราเรียนท่ีมีคุณภาพ 
6. โครงการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย2สินทางป]ญญา 
7. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

กลยุทธ/หลักท่ี  7. พัฒนาระบบงานวิจัยให,ครบวงจร อย�างมีประสิทธิภาพ 
โครงการท่ี  1. โครงการพัฒนาฐานข'อมูลและระบบบริหารจัดการท่ีสนับสนุนและเอ้ือต&อการวิจัย 

และนวัตกรรม 
2. โครงการพัฒนาระบบติดตาม และช&วยเหลือการทําวิจัยของนักวิจัย 
3. โครงการสนับสนุนการทําวิจัยและนวัตกรรมร&วมกับชุมชน และสังคม 
4. โครงการสร'างและพัฒนาเครือข&ายวิจัยร&วมกันท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ท้ังใน และต&างประเทศ 
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5. โครงการแสวงหาแหล&งทุนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
6. โครงการพัฒนาฐานข'อมูลผลงานวิจัยนวัตกรรม และพัฒนาระบบการเผยแพร&ผลงานวิจัย 

สู&ภายนอกด'วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
7. โครงการพัฒนาวารสารวิชาการสู&ระบบ e – journal และมีคุณภาพตามาตรฐาน สกอ. 
8. โครงการจัดต้ังศูนย2เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
9. โครงการพัฒนาต&อยอดผลงานวิจัยสู&เชิงพาณิชย2 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 3. สร,างความเสมอภาคและการเรียนรู,ตลอดชีวิต 
เปCาประสงค/ท่ี 3 : เป:นท่ีพ่ึงของชุมชนและร�วมพัฒนาชุมชน 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จและค�าเปCาหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หน&วยนับ 
ค&าเปBาหมาย 

ผู'รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

13. จํานวนโครงการท่ีมหาวิทยาลยั
ดําเนินการส&งเสริมศักยภาพ                  
ในการพ่ึงพาตนเองได'อย&างยั่งยืน           
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข&งขัน 
14. จํานวนชุมชน/หมู&บ'านท่ีนําวิทยาศาสตร2
และเทคโนโลยีมาพัฒนา 
15. ร'อยละของชุมชน/หมู&บ'าน         
ดําเนินกิจกรรมอย&างต&อเน่ือง 
16. ร'อยละของผลการนําความรู'/
ประสบการณ2บริการวิชาการ มาพัฒนา    
การเรยีนการสอน และการวิจัย 
17. จํานวนแหล&งเรียนรู'นวัตกรรม 

โครงการ 
 
 
 

ชุมชน/
หมู&บ'าน 
ร'อยละ 

 
ร'อยละ 

 
 

แหล&ง
เรียนรู' 

49 
 
 
 

10 
 
- 
 

15 
 
 
2 

69 
 
 
 

10 
 

30 
 

15 
 
 
4 

75 
 
 
 

10 
 

40 
 

20 
 
 
6 

75 
 
 
 

10 
 

40 
 

25 
 
 
8 

75 
 
 
 

10 
 

50 
 

30 
 
 

10 

สวพ./คณะ 
 
 
 

สวพ./คณะ 
 
สวพ./คณะ 

 
สวพ./คณะ 

 
 

สวพ./คณะ 
 

 
กลยุทธ/หลักท่ี  8. มุ�งเป:นศูนย/กลางการให,บริการวิชาการ/วิชาชีพในกลุ�มภาคกลางตอนบน 
โครงการท่ี 1. การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือรองรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ2 

ชุมชนระดับ Product Champion ตลอดห&วงโซ& 
  2. โครงการตลาดสีเขียวเพ่ือสังคม 

3. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู&บ'าน ชุมชน สังคม ด'วยวิทยาศาสตร2          
และเทคโนโลยี 

4. โครงการ Show Room นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแสดงผลงานวิจัย 
ของมหาวิทยาลัย  

  5. โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการแนวใหม& 
  6. โครงการคลีนิคเทคโนโลยี และ E-service 
  7. โครงการหารายได'จากการบริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 4. สืบสาน และส�งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ/ส่ิงแวดล,อม  
เปCาประสงค/ท่ี 4 : เป:นผู,นําในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ/ส่ิงแวดล,อม  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จและค�าเปCาหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หน&วยนับ 
ค&าเปBาหมาย 

ผู'รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

18. จํานวนโครงการท่ีมหาวิทยาลยั
ดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      
และการอนุรักษ2สิ่งแวดล'อม 
19. จํานวนแหล&งเรียนรู'ทางศิลปวัฒนธรรม 
และการอนุรักษ2สิ่งแวดล'อม 

โครงการ 
 
 

แหล&ง
เรียนรู' 

20 
 
 
1 

36 
 
 
3 

36 
 
 
3 

36 
 
 
3 

36 
 
 
3 

กก./ทุก
หน&วยงาน 

 
กก./ทุก

หน&วยงาน 
 

 
กลยุทธ/หลักท่ี  9. มุ�งเป:นศูนย/กลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยภาคกลาง และการอนุรักษ/ส่ิงแวดล,อม 
โครงการท่ี 1. โครงการอนุรักษ2พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  2. โครงการปลูกฝ]งจิตสํานึกในการอนุรักษ2 สืบสานศิลปะ และวัฒนธรรม 

3. โครงการแหล&งเรียนรู'ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิป]ญญาท'องถ่ิน และการอนุรักษ2สิ่งแวดล'อม 
 4. โครงการจัดการความรู'ด'านศิลปวัฒนธรรมและภูมิป]ญญาท'องถ่ิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เปCาประสงค/ท่ี 5 : การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับต�อสภาวการณ/ท่ี
เปล่ียนแปลง 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จและค�าเปCาหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หน&วยนับ 
ค&าเปBาหมาย 

ผู'รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

20. ร'อยละของการบรรลเุปBาหมาย         
ตามตัวบ&งช้ีของแผนกลยุทธ2 
21. ระดับความสําเร็จของระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
22. ระดับความสําเร็จของโครงสร'างพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัย 
23. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย 
24. ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนา
คณาจารย2และบุคลากรสายสนับสนุน 
25. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู&สถาบันการเรียนรู' 
26. ร'อยละของงบประมาณเงินรายได'เพ่ิมข้ึน 
(เปรียบเทียบกับป�งบประมาณ 2554) 

ร'อยละ 
 

คะแนน 
(เต็ม 5) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 
ร'อยละ 

75 
 
4 
 
3 
 
3 

 
3 
 
4 

 
7 

80 
 
4 
 
4 
 
4 

 
4 
 
4 

 
20 

85 
 
5 
 
5 
 
5 

 
5 
 
5 
 

22 

90 
 
5 
 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
30 

95 
 
5 
 
5 
 
5 

 
5 
 
5 

 
40 

กผ./ทุก
หน&วยงาน 
สวส./ทุก
หน&วยงาน 
กก./ทุก

หน&วยงาน 
กก./ทุก

หน&วยงาน 
กบ./ทุก

หน&วยงาน 
กบ./ทุก

หน&วยงาน 
กค./ทุก

หน&วยงาน 
 

กลยุทธ/หลักท่ี  10. สร,างระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการศึกษาทบทวน ระเบียบ ข'อบังคับ มหาวิทยาลัย 
  2. โครงการจัดทํามาตรฐานการให'บริการและการปฏิบัติงาน 
  3. โครงการวิจัยสถาบัน 
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  4. โครงการปรับปรุงระบบติดตามผล 
  5. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน&วยงานในมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ/หลักท่ี  11. สร,างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจท่ีมีคุณภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการจัดทําแผนแม&บท และแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 
  2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริหารงาน 
กลยุทธ/หลักท่ี  12. สร,างโครงสร,างพ้ืนฐานท่ีดี 
โครงการท่ี 1. โครงการศึกษาและวิจัยการจัดทําผังแม&บทด'านกายภาพ 
  2. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบจราจรท่ีมีประสิทธิภาพ 
  3. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล'อม 
  4. โครงการปรับปรุงการใช'พลังงานภายนอกพ้ืนท่ีอาคาร โดยการใช'พลังงานทดแทน  
กลยุทธ/หลักท่ี  13. สร,างระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีดี 
โครงการท่ี 1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
  2. โครงการพัฒนา คณาจารย2และบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือความก'าวหน'าในสายอาชีพ 
  3. โครงการจัดการความรู'ท่ีสอดคล'องกับแผนกลยุทธ2หรือแผนปฏิบัติราชการ 
 4. โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance  
  Management System) 
 5. โครงการปรับปรุงระเบียบและข'อบังคับท่ีใช'ในการบริหารงานบุคคลโดยให'บุคลากร        

มีส&วนร&วมอย&างสร'างสรรค2 
6. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ2การจัดสรรวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนและค&าตอบแทน

บุคลากร 
7. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการเพ่ือสร'างแรงจูงใจโดยให'บุคลากรมีส&วนร&วม 
8. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด'านบุคลากร 

กลยุทธ/หลักท่ี  14. สร,างระบบบริหารจัดการงบประมาณ ทรัพย/สิน และการหารายได,ท่ีย่ังยืน 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบฐานข'อมูลด'านแผน พัสดุ การเงินและงบประมาณท่ีสามารถนําไปใช' 

ในการตัดสินใจอย&างมีประสิทธิภาพ 
2. โครงการสร'างความสัมพันธ2ระหว&างศิษย2เก&า ศิษย2ป]จจุบัน บุคลากร และชุมชน 
3. โครงการจัดหารายได'จากการบริหารทรัพย2สิน การให'บริการวิชาการ และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ2ภายใต'แบรนด2 “RMUTSB” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
ภาพท่ี 2.1 สรุปวิสัยทัศน/ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร/ เปCาประสงค/ และกลยุทธ/

36 

สรุปวิสัยทัศน/ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร/ เปCาประสงค/ และกลยุทธ/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปวิสัยทัศน/ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร/ เปCาประสงค/ และกลยุทธ/ 



 

 
 

 
ภาพท่ี 2.2 แผนท่ียุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

37 

แผนท่ียุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(พ.ศ. 2555–2559) 



 

 

ส�วนท่ี  3 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู�การปฏิบตัิ 
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ส�วนที่ 3 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู�การปฏิบัติ 

 
1. การนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู�การปฏิบัติ 

ในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป& (พ.ศ. 2555 - 2559) 
มีลักษณะครอบคลุมการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจของอุดมศึกษาในหลาย ๆ ด5าน เพ่ือให5การขับเคลื่อน  
สู8การปฏิบัติให5บังเกิดเป:นรูปธรรมอย8างแท5จริง นั้น จําเป:นท่ีจะต5องแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป& (พ.ศ. 2555 – 2559) ไปเป:นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป& 
และแผนปฏิบัติราชการประจําป&ของมหาวิทยาลัย และของหน8วยงานต8าง ๆ โดยการถ8ายทอดนโยบาย  
ประเด็นยุทธศาสตรA เปBาประสงคA กลยุทธA โครงการ และค8าเปBาหมายให5กับหน8วยงานภายในมหาวิทยาลัย   
เพ่ือใช5เป:นแนวปฏิบัติ โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

1.  การถ8ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป& (พ.ศ. 2555 – 
2559) สู8ทุกหน8วยงาน โดยการชี้แจงทําความเข5าใจ และความชัดเจนในแต8ละประเด็น เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป& โดยกําหนดค8าเปBาหมายของเปBาประสงคA รวมท้ังแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม ตลอดจน
ทรัพยากรและงบประมาณรวมท้ังการกํากับ ติดตามผล และรายงาน 

2.  สนับสนุนให5ระดับคณะ/หน8วยงานเทียบเท8า ชี้แจงทําความเข5าใจ และความชัดเจนในแต8ละ
ประเด็นยุทธศาสตรA เปBาประสงคA กลยุทธA โครงการท่ีหน8วยงานตนเองรับผิดชอบสู8ระดับหน8วยงานย8อย      
และบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต8างๆ 

3.  พิจารณาสนับสนุนเพ่ือให5งาน/โครงการ ท่ีกําหนดไว5สามารถดําเนินการได5 ท้ังนี้มหาวิทยาลัย   
คณะ และหน8วยงานต5องให5การสนับสนุนในด5านการปรับโครงสร5าง กฎระเบียบ การจัดหาหรือปรับบุคลากร 
การจัดสรรงบประมาณ การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณA และสถานท่ี เป:นต5น 

4.  การสร5างพลังและความร8วมมือเพ่ือนําไปสู8ผลสัมฤทธิ์ท่ีต้ังเปBาหมายไว5 โดยการพัฒนาบุคลากร  
การทํางานเป:นทีม การทํางานแบบมีส8วนร8วม การสร5างแรงจูงใจ เป:นต5น 

5.  จัดระบบการสื่อสารองคAกรอย8างท่ัวถึง และต8อเนื่องแก8สาธารณะ และบุคลากรในทุกระดับ    
รวมท้ังการวางระบบสนับสนุนต8างๆ เช8น การบริหารการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลากร การบริหาร         
แบบมีส8วนร8วม เพ่ือถ8ายทอดวิสัยทัศนA พันธกิจ และค8าเปBาหมายท่ีสําคัญให5แก8คณะ/หน8วยงาน ตลอดจน    
ภาคส8วนต8าง ๆ ท่ีเก่ียวข5อง 

6.  จัดให5มีระบบการจัดการความรู5ในองคAกร โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู5ประสบการณAท่ีดี (Best Practice)
การสร5างระบบแรงจูงใจต8าง ๆ เพ่ือเสริมสร5างขีดความสามารถขวัญและกําลังใจของบุคลากรหน8วยงาน       
และองคAกรให5มีความเข5มแข็ง และมีระบบการวิเคราะหAติดตามสถานการณAเพ่ือให5สามารถตอบสนอง          
ต8อการเปลี่ยนแปลงได5ดี 
2. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ให5มีการติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานผลในรูปแบบข5อมูลสารสนเทศเก่ียวกับตัวชี้วัด       
และค8าเปBาหมาย ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือให5ผู5บริหารได5มีข5อมูลในการกํากับติดตามความคืบหน5า 
ในการดําเนินการในแต8ละประเด็นยุทธศาสตรA กลยุทธA โครงการ อย8างเป:นระบบ รวมท้ังเพ่ือเป:นข5อมูล        
ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธAของมหาวิทยาลัยให5สอดคล5องกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวการณAต8างๆ ท่ีเกิดข้ึน
นอกจากนี้ ข5อมูลสารสนเทศเก่ียวกับตัวชี้วัดและค8าเปBาหมาย ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังกล8าว            



 
ก็จะเป:นช8องทางหนึ่งท่ีให5หน8วยง
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.
 
3. กรอบวงเงินงบประมาณท่ีคาดว�าจะใช-
 งบประมาณท่ีคาดว8าจะใช5ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 
(พ.ศ. 2555 – 2559) จํานวนท้ังสิ้น 
4,594.9410 ล5านบาท (ร5อยละ 
รายละเอียดดังตารางสรุปงบประมาณท่ีคาดว8าจะใช5แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ
 
ตารางท่ี 4.1 สรุปงบประมาณท่ีคาดว�าจะใช-

ระยะ 5 ป1(พ.ศ.2555
                                                                                          

ประเภทงบประมาณ 
ป1งบประมาณ
2555

งบประมาณแผ8นดิน 664.5964

งบประมาณเงินรายได5 194.9476

รวมท้ังสิ้น 859.5440

สัดส8วนงบประมาณแผ8นดิน : 
งบประมาณเงินรายได5 77 : 23

ท่ีมา : ใช
ข
อมูลงบประมาณรายจ�ายประจํา
ในป�ท่ีผ�านมาประกอบ 
 * งบประมาณแผ�นดิน ในป�งบประมาณ พ
 

การกําหนดรายละเอียดของโครงการ/ตัวช้ีวัด
ค�าเป8าหมาย/งบประมาณ/ผู-รับผิดชอบ  

 

การถ�ายทอดประเด็นยุทธศาสตร< เป8าประสงค< 
ตัวช้ีวัด ค�าเป8าหมาย โครงการสู�หน�วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 
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ให5หน8วยงาน รวมถึงบุคลากรทุกระดับเข5ามามีบทบาทสําคัญในการช8วยการดําเนินงาน
 เป:นไปอย8างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 
.1  การเช่ือมโยงจากประเด็นยุทธศาสตร<สู�การปฏิบัติ

กรอบวงเงินงบประมาณท่ีคาดว�าจะใช- 
งบประมาณท่ีคาดว8าจะใช5ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 

จํานวนท้ังสิ้น 5,719.8863 ล5านบาท โดยแบ8งเป:นงบประมาณแผ8นดิน จํานวน 
ร5อยละ 80.33) งบประมาณเงินรายได5จํานวน 1,124.9453 

รายละเอียดดังตารางสรุปงบประมาณท่ีคาดว8าจะใช5แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ 

สรุปงบประมาณท่ีคาดว�าจะใช-ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
.2555 – 2559) 

                                                                                          หน�วย : ล
านบาท (ทศนิยม
ป1งบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559
664.5964 771.8656* 1,076.1376 1,030.2633 1,05

194.9476 216.8152 220.9115 237.0452 255.2258

859.5440 988.6808 1,297.0491 1,267.3085 1,3

77 : 23 78 : 22 83 : 17 81 : 19 80 : 20

ใช
ข
อมูลงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณพ.ศ.2555เป*นฐานในการคํานวณโดยคํานึงถึงอัตราเพ่ิม

งบประมาณแผ�นดิน ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 เป*นวงเงินท่ีผ�านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี วันท่ี 

การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร< เป8าประสงค< 
ตัวช้ีวัด ค�าเป8าหมาย โครงการ/งบประมาณ 

ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุง กลยุทธ< 
โครงการ รวมท้ังตัวช้ีวัด และค�า

ระดับประเด็นยุทธศาสตร< และ

ตัวช้ีวัด/
 

การถ�ายทอดประเด็นยุทธศาสตร< เป8าประสงค< 
ค�าเป8าหมาย โครงการสู�หน�วยงาน

การติดตามผลการดําเนินงานผ�านตัวช้ีวัด      
และค�าเป8าหมายท้ังในระดับประเด็นยุทธศาสตร< 

การดําเนินงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร<
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

าน รวมถึงบุคลากรทุกระดับเข5ามามีบทบาทสําคัญในการช8วยการดําเนินงาน

การเช่ือมโยงจากประเด็นยุทธศาสตร<สู�การปฏิบัติ 

งบประมาณท่ีคาดว8าจะใช5ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ป& 
ล5านบาท โดยแบ8งเป:นงบประมาณแผ8นดิน จํานวน 

9453 ล5านบาท (ร5อยละ 19.67) 

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ทศนิยม 4 ตําแหน�ง) 

รวมท้ังหมด 
2559 
1,052.0781 4,594.9410 

255.2258 1,124.9453 

1,307.3039 5,719.8863 

80 : 20 80 : 20 

นึงถึงอัตราเพ่ิม 

ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 

ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุง กลยุทธ< 
โครงการ รวมท้ังตัวช้ีวัด และค�าเป8าหมายท้ังใน

ระดับประเด็นยุทธศาสตร< และโครงการ  
 

การติดตามผลการดําเนินงานผ�านตัวช้ีวัด      
และค�าเป8าหมายท้ังในระดับประเด็นยุทธศาสตร< 

และโครงการ  



 

รูปท่ี 3.2 งบประมาณ
 

 

 
รูปท่ี 3.3 งบประมาณรวม

 
 
 
 
 
 
 

0.0000
200.0000
400.0000
600.0000
800.0000

1,000.0000
1,200.0000
1,400.0000

ป1 
2555 2556

งบแผ�นดิน
 4,594.9410 ล-านบาท 

ร-อยละ 80.33

43 

งบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 จําแนกตามประเภทงบปร

 

งบประมาณรวม พ.ศ. 2555 – 2559 จําแนกตามประเภทงบปร

ป1 
2556

ป1 
2557

ป1 
2558

ป1 
2559

งบประมาณรายจ�ายจากรายได-

งบประมาณรายจ�ายประจําป1

 
แนกตามประเภทงบประมาณ 

 

แนกตามประเภทงบประมาณ 

งบประมาณรายจ�ายจากรายได-

งบประมาณรายจ�ายประจําป1

งบรายได-
1,124.9453 ล-านบาท

 ร-อยละ 19.67
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4. ความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง 

การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในป& พ.ศ. 2555 - 2559 อาจเกิดความเสี่ยง     
อันเนื่องจากปZจจัยต8างๆท่ีทําให5ผลการดําเนินงานไม8เป:นไปตามวิสัยทัศนAท่ีเสนอไว5สรุปได5ดังนี้ 

4.1 งบประมาณแผ8นดิน มหาวิทยาลัยได5รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลซ่ึงมีความไม8แน8นอนสูง
เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนตลอดจนนโยบายสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐยังไม8ชัดเจน ทําให5
คาดการณAได5ว8างบประมาณแผ8นดินน8าจะได5รับจัดสรรในขอบเขตท่ีจํากัดเท8าท่ีจําเป:นตามค8าใช5จ8ายเบ้ืองต5น เช8น
เงินเดือน และค8าตอบแทนบุคลากรภาครัฐเท8านั้น หมวดรายจ8ายอ่ืน ๆ น8าจะได5รับจัดสรรเพ่ิมข้ึนไม8มากนัก 
          การจัดการความเสี่ยงในประเด็นนี้ คือ มหาวิทยาลัยต5องใช5ระบบบริหารจัดการงบประมาณแผ8นดิน   
ท่ีมีประสิทธิภาพควบคุม และจัดสรรงบประมาณให5สอดคล5องกับยุทธศาสตรAท่ีสนองตอบต8อวิสัยทัศนA        
เป:นอันดับแรก เข5มงวดการใช5จ8ายบางรายการ หรือสามารถชะลอ หรือระงับไปก8อนภายใต5กระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณท่ีดี นอกจากนี้ยังต5องพิจารณาปรับปรุงนโยบายงบประมาณเงินรายได5ให5มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยการจัดระบบ และแนวทางบริหารงบประมาณให5สอดคล5อง และสนับสนุนงบประมาณ
แผ8นดิน ตลอดจนจัดระบบการบริหารจัดการทรัพยAสินของมหาวิทยาลัยอย8างจริงจัง 

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบและโครงสร5างการบริหารงาน ตลอดจนวัฒนธรรมองคAกรท่ีมีลักษณะเฉพาะ
และมีการกําหนดทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 5 ป&ข5างหน5าเพ่ือมุ8งสู8การเป:นมหาวิทยาลัยชั้นนํา    
ด5านวิทยาศาสตรAแลเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนสังคม และนานาชาติ นั้น เป:นประเด็นท5าทายและมีความจําเป:น 
อย8างยิ่งท่ีต5องปรับระบบโครงสร5าง และวัฒนธรรมองคAกรให5สอดคล5องกับทิศทางดังกล8าว จึงอาจส8งผลให5
บุคลากรบางส8วนจําเป:นต5องปรับวิธีคิด วิธีการทํางานตามระบบใหม8 

การจัดการความเสี่ยงในประเด็นนี้ คือ มหาวิทยาลัยต5องนําหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงมาปรับใช5
และพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู5ความเข5าใจสมรรถนะ ทักษะ และประสบการณAอย8างต8อเนื่อง ตลอดจน   
ใช5หลักการบริหารแบบมีส8วนร8วมให5เหมาะสม 

4.3 การเป̂ดเสรีทางการค5า (FTA) จะส8งผลต8อการอุดมศึกษาของประเทศ เนื่องจากจะมีสถาบันอุดม 
ศึกษาต8างชาติเข5ามาเป̂ดการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยเอกชนจะเพ่ิมจํานวนข้ึนทําให5มหาวิทยาลัยต5อง
เผชิญกับการแข8งขันจากหลาย ๆ ด5าน เช8น ปZญหาการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข5ามาศึกษา  การสรรหา
คณาจารยAท่ีมีความรู5ความสามารถ เป:นต5น ซ่ึงจากภาวะดังกล8าวจะก8อเกิดการแข8งขันในการจัดการศึกษาท้ัง
จากสถาบันการศึกษาท้ังในและต8างประเทศมากข้ึน 
          การจัดการความเสี่ยงในประเด็นนี้คือ มหาวิทยาลัยจะต5องปรับภาพลักษณAจากคู8แข8งขันไปเป:น
พันธมิตร เป:นผู5นําและผู5ร8วมทางวิชาการท่ีให5ความช8วยเหลือเก้ือกูลแก8มหาวิทยาลัยต8าง ๆ ในขณะเดียวกัน
จะต5องพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให5เป:นความเชี่ยวชาญจนเป:นท่ียอมรับ และเป:นท่ีพ่ึงพิงทางวิชาการ       
ของมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาและชุมชน ในกลุ8มภาคกลางตอนบน และสู8ภาคส8วนต8าง ๆ ท้ังในและ
ต8างประเทศ 
 



ภาคผนวก  1 
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ภาคผนวกที่  1 
ข�อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมุ"งเน(น

การกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู"สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให(สถานศึกษาของรัฐดําเนินการ     
โดยอิสระและมีความคล"องตัวในการบริหารจัดการภายใต(การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น           
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได(ปรับปรุงแก(ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร"างเป7น “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” โดยมีการรวมกลุ"มวิทยาเขตจัดตั้งเป7นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลจํานวน 9 แห"ง โดยให�มหาวิทยาลัยเป&นสถาบันอุดมศึกษาด�านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค;
ให(การศึกษา ส"งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีเน(นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 
ให(บริการทางวิชาการในด(านวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยีแก"สังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ;
สิ่งแวดล(อม โดยให(ผู(สําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต"อด(านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป7นหลัก 
ท้ังนี้ ให(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต"ละแห"งเป7นนิติบุคคล และเป7นส"วนราชการตามกฎหมาย          
ว"าด(วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป7น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได(รวมกลุ"มวิทยาเขตในกลุ"มภาคกลาง 
3 จังหวัด 4 วิทยาเขต ได(แก" วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี
วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 
ท่ีตั้งและขนาดพ้ืนท่ี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิต้ังอยู"ท่ี  60  หมู"ท่ี  3  ถนนสายเอเชียกรุงเทพฯ – 
นครสวรรค;  ตําบลหันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนท่ีรวม  1,283 ไร"            
โดยแบ"งเป7นพ้ืนท่ี ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (ศูนย;หันตรา) 
- มีเนื้อท่ีประมาณ 707 ไร" 3 งาน  42  ตารางวา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (ศูนย;วาสุกรี) 
- มีเนื้อท่ีประมาณ  31 ไร" 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (ศูนย;นนทบุรี) 
- มีเนื้อท่ีประมาณ  35 ไร" 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (ศูนย;สุพรรณบุรี) 
- มีเนื้อท่ีประมาณ 510 ไร" 
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ข�อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิป/งบประมาณ พ.ศ.2555 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร 
ประเภท สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ข(าราชการ 334 33 367 
พนักงานมหาวิทยาลัย 157 153 310 
พนักงานราชการ 10 25 35 
ลูกจ(างประจํา 2 76 78 
ลูกจ(างชั่วคราว 68 215 283 

รวม 571 502 1,073 
ร�อยละ 53.22 46.78 100.00 

ท่ีมา : กองบริหารงานบุคคลณวันท่ี1 เมษายน 2555 
 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จํานวน ร�อยละ 
ปริญญาเอก 38 6.65 
ปริญญาโท 452 79.16 
ปริญญาตรี 81 14.19 

รวม 571 100.00 
ท่ีมา : กองบริหารงานบุคคลณวันท่ี1 เมษายน 2555 
 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน=งทางวิชาการ 

ตําแหน=งทางวิชาการ จํานวน ร�อยละ 
รองศาสตราจารย; 18 3.67 
ผู(ช"วยศาสตราจารย; 140 28.51 
อาจารย; 333 67.82 

รวม 491 100.00 
ท่ีมา : กองบริหารงานบุคคลณวันท่ี1เมษายน 2555 
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ข�อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนนักศึกษาใหม=จําแนกตามกลุ=มสาขาป/การศึกษา 2555 

กลุ=มสาขา จํานวน ร�อยละ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร;และเทคโนโลย ี 2,434 57.23 
สาขาวิชาสังคมศาสตร; 1,819 42.77 

รวม 4,253 100.00 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนนักศึกษาใหม=จําแนกตามระดับการศึกษาป/การศึกษา 2555 

ระดับการศึกษา ภาคปกติ ภาคสมทบ รวม 
ปริญญาโท * - 41 41 
ปริญญาตรี ** 3,157 382 3,539 
ตํ่ากว"าปริญญาตรี **  673 - 673 

รวม 3,830 423 4,253 
ท่ีมาตารางท่ี 4 – 5 : *คณะวิศวกรรมศาสตร#และสถาป'ตยกรรมศาสตร# และวิทยาลัยการจัดการณวันท่ี31 พฤษภาคม 2555 

** สํานักส/งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2555  
 
ตารางท่ี 6 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามกลุ=มสาขาป/การศึกษา2554 

กลุ=มสาขา จํานวน ร�อยละ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร;และเทคโนโลย ี 7,125 60.41 
สาขาวิชาสังคมศาสตร; 4,670 39.59 

รวม 11,795 100.00 
ท่ีมา : สํานักส/งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี  22  ธันวาคม  2554 
 
ตารางท่ี 7 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาป/การศึกษา 2554 

ระดับการศึกษา ภาคปกติ ภาคสมทบ รวม 
ปริญญาโท - 132 132 
ปริญญาตรี 8,466 1,419 9,885 
ตํ่ากว"าปริญญาตรี 1,778 - 1,778 

รวม 10,244 1,551 11,795 
ท่ีมา : สํานักส/งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2554 
 

ตารางท่ี 8 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาจําแนกตามกลุ=มสาขาป/การศึกษา 2553 
กลุ=มสาขา จํานวน ร�อยละ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร;และเทคโนโลย ี 1,652 51.29 
สาขาวิชาสังคมศาสตร;  1,569 48.71 

รวม 3,221 100.00 
ท่ีมา :  สํานักส/งเสริมวิชาการและงานทะเบียนณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 
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ตารางท่ี 9 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาป/การศึกษา2553 
ระดับการศึกษา ภาคปกติ ภาคสมทบ รวม 

ปริญญาโท - 113   113 
ปริญญาตรี 1,977 313 2,290 
ตํ่ากว"าปริญญาตรี   818 -   818 

รวม 2,795 426 3,221 
ท่ีมา : สํานักส/งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 
 
ตารางท่ี 10 จํานวนหลักสูตรท่ีเป@ดสอนประจําป/การศึกษา2555จําแนกตามคณะ และระดับการศึกษา 

คณะ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 
คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม 5 8 - 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 5 - 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 6 - 
คณะวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี - 3 - 
คณะวิศวกรรมศาสตร;และสถาปOตยกรรมศาสตร; - 8 1 
คณะศิลปศาสตร; - 2 - 
วิทยาลัยการจัดการ - - 1 

รวม 12 32 2 
ท่ีมา :  สํานักส/งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตารางท่ี 11 จํานวนหลักสูตรท่ีเป@ดสอนประจําป/การศึกษา 2555 จําแนกตามคณะระดับการศึกษา  
               และสาขาวิชา 

คณะ ระดับการศึกษา/หลักสูตร สาขา 
คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) 
1. สาขาวิชาไฟฟQา 
2. สาขาวิชาช"างยนต; 
3. สาขาวิชาช"างอิเล็กทรอนิกส; 
4. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร; 
5. สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 

ปริญญาตร ี
ครุศาสตร;อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
 
 
 
 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
 

 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟQา 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส; 

และโทรคมนาคม 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต"อเน่ือง) 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ(ต"อเน่ือง) 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟQา(ต"อเน่ือง) 
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
   (ต"อเน่ือง) 
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ตารางท่ี 11 จํานวนหลักสูตรท่ีเป@ดสอนประจําป/การศึกษา 2555  จําแนกตามคณะระดับการศึกษา  
และสาขาวิชา(ต=อ) 
คณะ ระดับการศึกษา/หลักสูตร สาขา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
(ปวส.) 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ปริญญาตรี   
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

1. สาขาวิชาพืชศาสตร; 
2. สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 
3. สาขาวิชาประมง 
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยีการอาหาร 
5. สาขาวิชาสัตวศาสตร; 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) 

 

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร;ธุรกิจ 
2. สาขาวิชาการเงิน 
3. สาขาวิชาการตลาด 
4. สาขาวิชาการบัญชี 
5. สาขาวิชาการเลขานุการ 
6. สาขาวิชาการจัดการ 

ปริญญาตร ี
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
 
 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

 
1. สาขาวิชาการบัญชี 
2. สาขาวิชาการจัดการ 
3. สาขาวิชาการบัญชี 
4. สาขาวิชาการตลาด 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
6. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร;และเทคโนโลย ี ปริญญาตร ี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
 

1. สาขาวิชาเคม ี
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร; 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร;และ
สถาปOตยกรรมศาสตร; 

ปริญญาตร ี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
 
 
 
 
 
สถาปOตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม"พิมพ; 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟQา 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
6. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
7. สาขาวิชาภูมิสถาปOตยกรรม 
8. สาขาวิชาสถาปOตยกรรม 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.บ.) 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟQา 

คณะศิลปศาสตร; ปริญญาตร ี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
2. สาขาวิชาการท"องเท่ียวและการโรงแรม 

วิทยาลัยการจัดการ ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

1.  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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การแบ=งส=วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
1. สํานักงานอธิการบดี 
ทําหน(าท่ีเป7นหน"วยประสานส"งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให(แก"คณะสํานักประกอบด(วย 

หน"วยงานระดับกองดังนี้ 
1. กองกลาง 
2. กองคลัง 
3. กองนโยบายและแผน 
4. กองบริหารงานบุคคล 
5. กองพัฒนานักศึกษา 
6. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี  
7. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
8. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี* 
9. สํานักคุณภาพการศึกษา*  
10. สํานักสหกิจศึกษา* 

 2. คณะและวิทยาลัยปOจจุบันมี 6 คณะ 1 วิทยาลัยดังนี้ 
1. คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. คณะวิทยาศาสตร;และเทคโนโลย ี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร;และสถาปOตยกรรมศาสตร; 
6. คณะศิลปศาสตร; 
7. วิทยาลัยการจัดการ* 

3. สถาบัน และสํานัก 
เป7นหน"วยงานท่ีให(บริการและสนับสนุนเก่ียวกับการดําเนินการด(านวิชาการ การวิจัยและการฝUกอบรม

ด(านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน"วยงานดังนี้ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สํานักส"งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 4. สํานักงานตรวจสอบภายใน* 
 
หมายเหตุ* เป4นหน/วยงานท่ีตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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แผนภูมิท่ี 1 โครงสร�างการแบ=งส=วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ สถาบัน สํานัก สํานักงานอธิการบด ี

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

สภาวิชาการ สภาคณาจารยGและข�าราชการ 

คณะกรรมการควบคุมภายใน 

ศิลปศาสตรG 

เทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

วิศวกรรมศาสตรGและ
สถาปHตยกรรมศาสตรG 

ครุศาสตรGอุตสาหกรรม 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
วิทยาศาสตรG 
และเทคโนโลย ี

วิทยาลยัการจัดการ 
 

ส=งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

วิทยบริการและ                
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองบริหารทรัพยากร นนทบุรี 

กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี 

สํานักคุณภาพการศึกษา 

สํานักสหกิจศึกษา 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองคลัง 

กองกลาง 

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 

วิจัยและพัฒนา 

หมายเหตุ :                          ส=วนราชการท่ีจัดตั้งโดย 
                      พ.ร.บ. / กฎกระทรวง /  
                         ประกาศกระทรวง 
 

                        ส=วนราชการท่ีจัดตั้งเป&นการภายใน 
                         โดยสภามหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ :  
- มหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ โดยมีผลบังคับใช�ตั้งแต= 

วันท่ี 24 กันยายน 2552  
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ภาคผนวกที่ 2 
การวิเคราะห�สถานการณ� (SWOT Analysis) 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
1. การประเมินสภาพแวดล4อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

การประเมินสภาพแวดล�อมของมหาวิทยาลัยในบทนี้ เป นการประเมินเพ่ือวิเคราะห$สภาพแวดล�อม 
ต&าง ๆ ท่ีส&งผลต&อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงพิจารณาจากข�อมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวข�อง          
โดยใช�เทคนิค SWOT Analysis ซ่ึงจะแบ&งการประเมินออกเป น 2 ส&วน คือ ส&วนแรกการประเมิน
สภาพแวดล�อมภายใน (Internal Assessment) โดยมุ&งเน�นการประเมิน จุดแข็ง (Strength) และจุดอ&อน 
(Weakness) ของการบริหารงานมหาวิทยาลัย และส&วนท่ีสอง การประเมินสภาพแวดล�อมภายนอก (External 
Factor) มุ&งเน�นการประเมินโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ท้ังนี้ เพ่ือนําผลการประเมิน  
ท่ีได�มาใช�ในการกําหนด วิสัยทัศน$  พันธกิจ ยุทธศาสตร$ และกลยุทธ$ ในแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปT       
และสําหรับผลการประเมินสภาพแวดล�อมในบทนี้ มีรายละเอียดการนําเสนอ ดังต&อไปนี้ 

1.1 ประเมินสภาพแวดล4อมภายใน (Internal Assessment) เป นการวิเคราะห$ และสรุป
จุดแข็ง (Strength) และจุดอ&อน (Weakness) ของมหาวิทยาลัย ดังต&อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห$สภาพแวดล�อมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ&อน (Weakness) 

1. มหาวิทยาลัยมีปณิธานท่ีชัดเจนในการผลิตบัณฑิต
ให� "เป นคนดี มีความรู� รักสู�งาน" และมีการกําหนด 
อัตลักษณ$ในการผลิตบัณฑิต อย&างชัดเจน คือ "มุ&งเน�น
การผลิตนักปฏิบัติ โดยใช�วิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
เป นฐาน เพ่ือให�บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ" 
2. หลักสูตรในมหาวิทยาลัย มุ&งเน�นให�ผู�เรียนมีการ
ปฏิบัติ และเสริมสร�างประสบการณ$จริง 
3. มีกองทุนเพ่ือพัฒนางานวิจัย 
4. มีโครงการบริการวิชาการท่ีเข�าถึงความต�องการ 
ของชุมชน  
5. ทําเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยและศูนย$การจัด
การศึกษา ต้ังอยู&ในทําเลท่ีตั้งของแหล&งอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรรม และแหล&งศิลปวัฒนธรรม  สามารถ
เอ้ืออํานวยต&อการขยายงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยได� 

1. นักศึกษาท่ีรับเข�าศึกษายังไม&เป นไปตามแผนรับฯ 
อีกท้ังนักศึกษาท่ีเข�าศึกษาอยู&ในระดับปานกลาง  
2. คุณวุฒิปริญญาเอกและ ตําแหน&งทางวิชาการของ
อาจารย$ ยังไม&เป นไปตามเกณฑ$มาตรฐานอุดมศึกษา 
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษายังไม&ตอบสนองมาตรฐาน
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค$ได�อย&างเพียงพอ 
4. นักศึกษาและบุคลากรส&วนใหญ&ยังขาดทักษะการใช�
ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
5. จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ$เผยแพร& หรือนําไปใช�
ประโยชน$ยังมีจํานวนน�อยเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารย$
ประจํา 
6. การบูรณาการการบริการวิชาการแก&สังคม กับการ
เรียนการสอนและการวิจัยยังมีน�อย 
7. การดําเนินงานด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการอนุรักษ$สิ่งแวดล�อมยังไม&สะท�อนการสร�าง
เสริมคุณค&าทางศิลปะและวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
8. การประสานงานระหว&างหน&วยงานและศูนย$พ้ืนท่ี
ยังเป นปeญหาในเรื่องความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
9. ระบบบริหารจัดการศิษย$เก&าและเครือข&ายศิษย$เก&า
ยังไม&เข�มแข็ง 
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ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห$สภาพแวดล�อมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ต&อ) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ&อน (Weakness) 
 10. ระบบฐานข�อมูลด�านการบริหารจัดการยังไม&

สมบูรณ$และทันสมัยเพียงพอ 
11. บรรยากาศและภูมิทัศน$ยังไม&เอ้ือต&อ
สภาพแวดล�อม การเรียนรู� และการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
12. การพัฒนาทักษะด�านการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับยังไม&ท่ัวถึง 
13. ค&าใช�จ&ายในการดําเนินงานจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได�รับจากประมาณแผ&นดินเป นหลัก 
14. ระบบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ยังไม&เข�าสู&ระบบบัญชีสามมิติ และระบบศูนย$ต�นทุน 

 
2. การวิเคราะห�สภาพแวดล4อมภายนอก (External Factor) การพิจารณาปeจจัยภายนอก

หน&วยงาน จะพิจารณาจากสถานการณ$ภายนอกท่ีมหาวิทยาลัย เผชิญอยู&หรือเก่ียวข�องด�วย ท้ังในลักษณะท่ีเป น
รูปธรรม และนามธรรม อาทิเช&น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข�อง การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความต�องการของผู�รับบริการ ตลอดจนสถานการณ$ต&างประเทศท่ีเก่ียวข�องต&าง ๆ ท้ังนี้
เพ่ือวิเคราะห$หาปeจจัยภายนอกท่ีเป น โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ท่ีส&งผลในเชิงบวก 
และลบต&อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะห$สภาพแวดล�อมภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 

1.  นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ส&งเสริมการพัฒนา
บุคลากรด�านวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี และเน�นการ
วิจัยท�องถ่ินเพ่ือแก�ปeญหาของชุมชนและการพัฒนา   
ท่ียั่งยืน 
2. นโยบายประขาคมอาเซียน ในปT พ.ศ. 2558     
เป นโอกาสให�มหาวิทยาลัยสามารถยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐานทางวิชาการและพัฒนา สู&ความเป น
นานาชาติ 
3.  สังคมฐานความรู� ทําให�คนในวัยศึกษา และวัย
ทํางาน ตลอดจนผู�สูงอายุ แสวงหาโอกาสในการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� และวุฒิการศึกษาอันเป น
ประโยชน$ต&อการดําเนินชีวิต 
4. วิทยาการทางด�านเทคโนโลยีก�าวหน�าสามารถ
เข�าถึงระบบและเครือข&ายทางเทคโนโลยีได�สะดวก 

1.  การเปiดเสรีการศึกษา ทําให�คู&แข&งขันในตลาด
อุดมศึกษามีมากข้ึนท้ังจํานวนสถาบัน และประเภท
การรับนักศึกษา 
2.  จํานวนนักเรียนมัธยมปลายด�านวิทยาศาสตร$ และ
นักศึกษาสายอาชีวศึกษาลดลงอย&างต&อเนื่องทําให�
ตัวเลือกในการเข�าศึกษาต&อท่ีมหาวิทยาลัยมีจํากัด 
3.  การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมีการ
แข&งขันสูง 
4.  นโยบายของรัฐบาล ด�านงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีแนวโน�มลดลง 
5. พ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงต&อการได�รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ เช&น อุทกภัยและ 
ภัยแล�ง 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ผูก้าํกบัฯ ผูจ้ดัเกบ็ฯ ผูร้บัผดิชอบ

1. โครงการพฒันากระบวนการเทยีบโอนเพื)อการศกึษาต่อและการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ

รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั

2.  โครงการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การผลติบณัฑติ รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั

3. โครงการทุนการศกึษาเพชรสวุรรณภูมิ  รองฯ.กจิการ
นกัศกึษา

กพ. คณะ/วทิยาลยั

4. โครงการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรใหม่ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั

5. โครงการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรใหม่ดา้นสงัคมศาสตร์ รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั

6. โครงการปรบัปรุงหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั

สรปุความเชื�อมโยงประเดน็ยุทธศาสตร ์/ เป้าประสงค ์/ กลยุทธ ์และโครงการ

1. ยกระดบัคุณภาพ
และมาตรฐานในการ
สรา้งบณัฑติ
นกัปฏบิตัิ

1. บณัฑติที)มี
คุณภาพตรงความ
ตอ้งการของสงัคม

1. สรา้งและการ
กระจายโอกาส
ทางการศกึษา

1. โครงการพฒันาระบบการรบันกัศกึษา รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั/สวส.

2. โครงการรบัตรงสาํหรบัผูเ้รยีนที)มคีวามสามารถพเิศษ/มผีลการเรยีนดี
เขา้เรยีนในสาขาต่างๆ

รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั

3. โครงการประชาสมัพนัธส์ญัจร (Road Show) รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั/กก.

4. โครงการเปิดบา้น มทรส. (Open House) รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั/กก./
กบน./กบส./กบว.

5. โครงการพฒันากระบวนการสื)อสารภาพลกัษณ์ มทรส. ผ่านสื)อต่างๆ รองฯ.วชิาการ กก. คณะ/วทิยาลยั/

6. โครงการจดักจิกรรมสง่เสรมิภาพลกัษณ์โดยศษิยเ์ก่าและศษิยป์จัจุบนั
ที)มชีื)อเสยีง

รองฯ.กจิการ
นกัศกึษา

กพ. คณะ/วทิยาลยั

1. โครงการปรบัปรุงพฒันาหอ้งเรยีน/หอ้งปฏบิตักิารและสื)อการเรยีนการสอน รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั/สวส.

2. โครงการก่อสรา้งอาคารเรยีน/ปฏบิตักิาร สรา้งบรรยากาศและสิ)งแวดลอ้ม 
ที)เอืUอต่อการเรยีนการสอนและการเสรมิสรา้งสขุภาพที)ดี

รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั

3. โครงการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการกบัการทาํงาน (Work Integrated learning) รอง.วชิาการ คณะ/วทิยาลยั

2. พฒันาระบบการ
รบันกัศกึษาและการ
ประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก

3. สรา้งมาตรฐาน
และคุณภาพของ
บณัฑติ
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3. โครงการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการกบัการทาํงาน (Work Integrated learning) รอง.วชิาการ คณะ/วทิยาลยั

4. โครงการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาสูค่วามเป็นอาเซยีน รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั



ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ผูก้าํกบัฯ ผูจ้ดัเกบ็ฯ ผูร้บัผดิชอบ

สรปุความเชื�อมโยงประเดน็ยุทธศาสตร ์/ เป้าประสงค ์/ กลยุทธ ์และโครงการ

5. โครงการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เพื)อพฒันาทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ีและภาษาองักฤษ

รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั

6. โครงการพฒันาเครอืขา่ยสนบัสนุนนกัศกึษาสูค่วามเป็นมอือาชพี รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั/สสศ.

7. โครงการประเมนิสมรรถนะดา้นวชิาชพีของนกัศกึษา รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั
8. โครงการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาใหม้ทีกัษะการคดิ (Thinking Skills) รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั
9. โครงการเพิ)มสมรรถนะทางดา้นวชิาการและคุณธรรม จรยิธรรม
แก่นกัศกึษา

รองฯ.กจิการ
นกัศกึษา

กพ. คณะ/วทิยาลยั

10. โครงการสง่เสรมิใหน้กัศกึษาเขา้ร่วมแขง่ขนัทางวชิาการ ระดบัชาติ
และนานาชาติ

รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั
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และนานาชาติ
11. โครงการสนบัสนุนการตพีมิพห์รอืเผยแพร่บทความวจิยัของนกัศกึษา
ระดบัปรญิาโท และบณัฑติศกึษา

ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

12. โครงการเพิ)มประสทิธภิาพของการเรยีนรูท้ี)เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัโดยใช้
การวจิยัเป็นฐาน (Research - based Approach)

รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั

1. โครงการพฒันากระบวนการสง่เสรมิการขอตําแหน่งทางวชิาการ รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั

2. โครงการเพิ)มคุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั

3. โครงการพฒันาสมรรถนะคณาจารยต์ามมาตรฐานวชิาการ/มาตรฐาน
วชิาชพี/
วชิาครู

รองฯ.วชิาการ สวท. คณะ/วทิยาลยั

1. โครงการพฒันาเครอืขา่ยใหศ้ษิยเ์ก่ามสีว่นร่วมในการพฒันาศกัยภาพ
นกัศกึษาปจัจุบนั

รองฯ.กจิการ
นกัศกึษา

กพ. คณะ/วทิยาลยั

2. โครงการสรา้งวฒันธรรมเรยีนรูแ้ละพฒันาบรรยากาศทางวชิาการ รองฯ.กจิการ
นกัศกึษา

กพ. คณะ/วทิยาลยั

3. โครงการจดักจิกรรมทางวชิาการสาํหรบักลุ่มสนใจพเิศษ (Interest group) รองฯ.กจิการ กพ. คณะ/วทิยาลยั

5. สรา้งระบบการ
บรหิารกจิการ
นกัศกึษาที)ดแีละ
สรา้งความสมัพนัธ์
ที)ดกีบัศษิยเ์ก่า

4. พฒันาคณาจารย์
ใหม้คีุณภาพและ
มาตรฐาน
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3. โครงการจดักจิกรรมทางวชิาการสาํหรบักลุ่มสนใจพเิศษ (Interest group) 
ทั Uงภายในคณะและขา้มคณะ

รองฯ.กจิการ
นกัศกึษา

กพ. คณะ/วทิยาลยั
ที)ดกีบัศษิยเ์ก่า
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สรปุความเชื�อมโยงประเดน็ยุทธศาสตร ์/ เป้าประสงค ์/ กลยุทธ ์และโครงการ

4. โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหน้กัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรม ตามมาตรฐาน
การประกนัคุณภาพและเขา้ร่วมการแขง่ขนัในกจิกรรมดา้นต่างๆ

รองฯ.กจิการ
นกัศกึษา

กพ. คณะ/วทิยาลยั

1. โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารแผนงานวจิยั นกัวจิยัและคุณภาพ
งานวจิยัดว้ยระบบนกัวจิยัพี)เลีUยง (mentor)

ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

2. โครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัในการทาํวจิยัแบบสหวทิยาการ และแบบ
บรูณาการ

ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

3. โครงการสนบัสนุน การนําผลงานวจิยัไปตพีมิพแ์ละเผยแพร่ทั Uงในระดบัชาติ
และนานาชาติ

ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

4. โครงการสนบัสนุนการนําผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

2. พฒันาศกัยภาพ
การวจิยั และ
สรา้งนวตักรรม

2. ผลงานวจิยั     
งานสรา้งสรรค์
และนวตักรรมที)มี
คุณภาพ และนําไปใช้
ในการพฒันาทอ้งถิ)น
 ชุมชน สงัคม 
และพฒันาต่อยอด
ในเชงิพาณิชย์

6. สรา้งและพฒันา
นกัวจิยัเชงิปรมิาณ
และคุณภาพ

4. โครงการสนบัสนุนการนําผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ 
ทั Uงในระดบัทอ้งถิ)น ชุมชน และสงัคม

ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

5. โครงการสนบัสนุนการพมิพบ์ทความวชิาการ หนงัสอื และตําราเรยีนที)มี
คุณภาพ

ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

6. โครงการสนบัสนุนการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

7. โครงการจดัประชุมวชิาการระดบัชาต ิและนานาชาติ ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

1. โครงการพฒันาฐานขอ้มลูและระบบบรหิารจดัการที)สนบัสนุนและเอืUอต่อ
การวจิยัและนวตักรรม

ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

2. โครงการพฒันาระบบตดิตาม และช่วยเหลอืการทาํวจิยัของนกัวจิยั ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

3. โครงการสนบัสนุนการทาํวจิยัและนวตักรรมร่วมกบัชุมชน และสงัคม ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

4. โครงการสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยวจิยัร่วมกนัทั Uงภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั ทั Uงในและต่างประเทศ

ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

5. โครงการแสวงหาแหล่งทุนทั Uงภายในและภายนอกประเทศ ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

6. โครงการพฒันาฐานขอ้มลูผลงานวจิยันวตักรรม และพฒันาระบบการ
เผยแพร่ผลงานวจิยัสูภ่ายนอกดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT)

ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

7.โครงการพฒันาวารสารวชิาการสูร่ะบบ e - journal และมคีุณภาพตาม ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

ในเชงิพาณิชย์

7. พฒันาระบบงาน
วจิยัใหค้รบวงจร 
อย่างมปีระสทิธภิาพ
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7.โครงการพฒันาวารสารวชิาการสูร่ะบบ e - journal และมคีุณภาพตาม
มาตรฐาน สกอ.

ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั
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สรปุความเชื�อมโยงประเดน็ยุทธศาสตร ์/ เป้าประสงค ์/ กลยุทธ ์และโครงการ

8. โครงการจดัตั Uงศนูยเ์ชี)ยวชาญเฉพาะทาง ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั

9. โครงการพฒันาต่อยอดผลงานวจิยัสูเ่ชงิพาณิชย์ ผชฯ.วจิยั สวพ. คณะ/วทิยาลยั
1. การพฒันาสารสนเทศเพื)อรองรบัระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจเพื)อพฒันา
ผลติภณัฑช์ุมชนระดบั Product Champion ตลอดห่วงโซ่

ผชฯ.บรกิาร
วชิาการ

สวพ. คณะ/วทิยาลยั

2. โครงการตลาดสเีขยีวเพื)อสงัคม ผชฯ.บรกิาร
วชิาการ

สวพ. คณะ/วทิยาลยั

3. โครงการยกระดบัคุณภาพชวีติ หมู่บา้น ชุมชน สงัคม ดว้ยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผชฯ.บรกิาร
วชิาการ

สวพ. คณะ/วทิยาลยั

4. โครงการ Show Room นวตักรรมเพื)อพฒันาคุณภาพชวีติ 
แสดงผลงานวจิยัของมหาวทิยาลยั

ผชฯ.บรกิาร
วชิาการ

สวพ. คณะ/วทิยาลยั

3. สรา้งความเสมอ
ภาคและการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ

3. เป็นที)พึ)งของ
ชุมชนและร่วม
พฒันาชุมชน

8. มุ่งเป็นศนูยก์ลาง
การใหบ้รกิาร
วชิาการ/วชิาชพี
ในกลุ่มภาคกลาง
ตอนบน

แสดงผลงานวจิยัของมหาวทิยาลยั วชิาการ
5. โครงการพฒันานระบบการบรกิารวชิาการแนวใหม่ ผชฯ.บรกิาร

วชิาการ
สวพ. คณะ/วทิยาลยั

6. โครงการคลนีิคเทคโนโลย ีและ E-service ผชฯ.บรกิาร
วชิาการ

สวพ. คณะ/วทิยาลยั

7. โครงการหารายไดจ้ากการบรกิารวชิาการ ผชฯ.บรกิาร
วชิาการ

สวพ. คณะ/วทิยาลยั

1. โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื)องมาจากพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ

ผชฯ.บรกิาร
วชิาการ

สวพ. คณะ/วทิยาลยั/กก./
กบน.กบส./กบว.

2. โครงการปลกูฝงัจติสาํนึกในการอนุรกัษ์ สบืสานศลิปวฒันธรรม รองฯ.กจิการ
นกัศกึษา

กก. คณะ/วทิยาลยั/กก./
กบน.กบส./กบว.

3. โครงการแหล่งเรยีนรูท้างศลิปวฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิ)น และการ
อนุรกัษ์สิ)งแวดลอ้ม

รองฯ.กจิการ
นกัศกึษา

กก. คณะ/วทิยาลยั/กก./
กบน.กบส./กบว.

4. โครงการจดัการความรูด้า้นศลิปวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิ)น รองฯ.กจิการ
นกัศกึษา

กก. คณะ/วทิยาลยั/กก./
กบน.กบส./กบว.

4. สบืสาน และ
สง่เสรมิการทาํนุ
บาํรุงศลิปวฒันธรรม
และอนุรกัษ์
สิ)งแวดลอ้ม 

4. เป็นผูน้ําในการ
ทาํนุบาํรุง
ศลิปวฒันธรรม 
และการอนุรกัษ์
สิ)งแวดลอ้ม 

9. มุ่งเป็นศนูยก์ลาง
การทาํนุบาํรุง
ศลิปวฒันธรรมไทย
ภาคกลาง และการ
อนุรกัษ์สิ)งแวดลอ้ม
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นกัศกึษา กบน.กบส./กบว.
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สรปุความเชื�อมโยงประเดน็ยุทธศาสตร ์/ เป้าประสงค ์/ กลยุทธ ์และโครงการ

1. โครงการศกึษาทบทวน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มหาวทิยาลยั รองฯ แผน กก. ทุกหน่วยงาน

2. โครงการจดัทาํมาตรฐานการใหบ้รกิารและการปฏบิตังิาน รองฯ แผน กก. ทุกหน่วยงาน

3. โครงการวจิยัสถาบนั รองฯ แผน กผ. ทุกหน่วยงาน

4. โครงการปรบัปรุงระบบตดิตามผล รองฯ แผน กผ. ทุกหน่วยงาน

5. โครงการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ของหน่วยงานในมหาวทิยาลยั ผชฯ วชิาการ กก. ทุกหน่วยงาน

1. โครงการจดัทาํแผนแม่บท และแผนปฏบิตักิารระบบสารสนเทศ รองฯ.วชิาการ สวส. ทุกหน่วยงาน

2. โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบับรหิารงาน รองฯ.วชิาการ สวส. ทุกหน่วยงาน

11. สรา้งระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื)อการบรหิารและ
ตดัสนิใจที)มคีุณภาพ

5. พฒันาระบบ
บรหิารจดัการ

5. การบรหิารจดัการ
 มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล สามารถ
รองรบัต่อสภาวการณ์
ที)เปลี)ยนแปลง

10. สรา้งระบบ
บรหิารจดัการที)ด ี
มปีระสทิธภิาพ

1. โครงการศกึษาและวจิยัการจดัทาํผงัแม่บทดา้นกายภาพ รองฯ.อาํนวยการ กก. ทุกหน่วยงาน

2. โครงการพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยั และระบบจราจรที)มี
ประสทิธภิาพ

รองฯ.อาํนวยการ กก. ทุกหน่วยงาน

3. โครงการมหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green University) ประหยดัพลงังาน 
รกัษาสิ)งแวดลอ้ม

รองฯ.อาํนวยการ กก. ทุกหน่วยงาน

4. โครงการปรบัปรุงการใชพ้ลงังานภายนอกพืUนที)อาคาร โดยการใช้
พลงังานทดแทน

รองฯ.อาํนวยการ กก. ทุกหน่วยงาน

1. โครงการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร และแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล รองฯ.บุคลากร กบ. ทุกหน่วยงาน

2. โครงการพฒันา คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนเพื)อความกา้วหน้า
ในสายอาชพี

รองฯ.บุคลากร กบ. ทุกหน่วยงาน

3. โครงการจดัการความรูท้ี)สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธห์รอืแผนปฏบิตัริาชการ รองฯ.บุคลากร กบ. ทุกหน่วยงาน

4. โครงการพฒันาระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานของบุคลากร 
(Performance Management System)

รองฯ.บุคลากร กบ. ทุกหน่วยงาน

12. สรา้งโครงสรา้ง
พืUนฐานที)ดี

13. สรา้งระบบ
บรหิารจดัการ
ทรพัยากรบุคคลที)ดี
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ผูก้าํกบัฯ ผูจ้ดัเกบ็ฯ ผูร้บัผดิชอบ

สรปุความเชื�อมโยงประเดน็ยุทธศาสตร ์/ เป้าประสงค ์/ กลยุทธ ์และโครงการ

5. โครงการปรบัปรุงระเบยีบและขอ้บงัคบัที)ใชใ้นการบรหิารงานบุคคลโดยให้
บุคลากรมสีว่นร่วมอย่างสรา้งสรรค์

รองฯ.บุคลากร กบ. ทุกหน่วยงาน

6. โครงการพฒันาหลกัเกณฑก์ารจดัสรรวงเงนิสาํหรบัการเลื)อนเงนิเดอืนและ
ค่าตอบแทนบุคลากร

รองฯ.บุคลากร กบ. ทุกหน่วยงาน

7. โครงการพฒันาระบบสวสัดกิารเพื)อสรา้งแรงจงูใจโดยใหบุ้คลากรมสีว่นร่วม รองฯ.บุคลากร กบ. ทุกหน่วยงาน

8. โครงการพฒันาระบบตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานดา้นบุคลากร รองฯ.บุคลากร กบ. ทุกหน่วยงาน

1. โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้นแผน พสัดุ การเงนิและงบประมาณที)
สามารถนําไปใชใ้นการตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธภิาพ

รองฯ.คลงั กค. ทุกหน่วยงาน

2. โครงการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างศษิยเ์ก่า ศษิยป์จัจุบนั บุคลากร และ รองฯ.คลงั กค. ทุกหน่วยงาน

14. สรา้งระบบ
บรหิารจดัการ
งบประมาณ 2. โครงการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างศษิยเ์ก่า ศษิยป์จัจุบนั บุคลากร และ

ชุมชน
รองฯ.คลงั กค. ทุกหน่วยงาน

3. โครงการจดัหารายไดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นิ การใหบ้รกิารวชิาการ และ
การพฒันาผลติภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์"RMUTSB"

รองฯ.คลงั กค. ทุกหน่วยงาน

งบประมาณ 
ทรพัยส์นิ และการ
หารายไดท้ี)ยั )งยนื
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