แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

คํานํา
การขับเคลื่อนคณะทามกลางปจจัยสภาพแวดลอม ความเสี่ยง และสถานการณบานเมืองที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตเปนอยางมาก คณะไดกําหนดวิสัยทัศนวาจะดําเนินการ “ผลิตวิศวกรและสถาปนิกชั้นนํา ที่มีการบูรณา
การดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม สู
ระดับนานาชาติ ” เพื่อเปนกรอบทิศทางสําคัญที่มีเปาหมายรวมกับทุกสาขาวิชาและหนวยงาน เพื่อผลักดัน
นโยบายใหเปนทิศทางเดียวกัน และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ในระยะป2558-2560จะรองรับ
ยุทธศาสตร การพัฒนาคณะ ใน 8 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคม และสรางรายได
ใหกับคณะ
4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
5. สนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดาน
6. พัฒนาคุณภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7. บริหารจัดการคณะเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาคณะเขาสูระดับอาเซียน
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดพิมพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2558 – พ.ศ.2560
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ขึ้นเพื่อเผยแพร สื่อสารและสรางความเขาใจใหแกบุคลากรของคณะ หนวยงานของรัฐ
และประชาชนทั่วไป อันจะชวยทําใหทุกฝาย ไดรับทราบ เขาใจ และอางอิงยุทธศาสตรการพัฒนาคณะไดอยาง
ถูกตอง และสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

สารบัญ

หนา

1. บทสรุปผูบริหาร ก
2. สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 1
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 8
พ.ศ. 2558– พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
4. สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 12
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
5. สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 13
และโครงการสําคัญภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
6. โครงการสําคัญเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
18
พ.ศ. 2558– พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

ก
บทสรุปผูบริหาร
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ไดจัดทําขึ้นโดยยึดพันธกิจหลักของคณะ และนํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะมาพิจารณารวมกับผูบริหาร และหัวหนาหนวยงาน เพื่อระดมความคิดและรวมกัน
ปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยใหเกิดความครบถวนสมบูรณ ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปจจุบันและอนาคต
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ ประกอบดวยสาระสําคัญเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหกาวตอไปอีก 4 ปขางหนา โดยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาไวเปน 8 ประเด็นยุทธศาสตร 21
กลยุทธ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหรูจริงปฏิบัติได
กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
กลยุทธที่ 3 พัฒนาหลักสูตรที่ไดมาตรฐานและทันสมัย
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
กลยุทธที่ 5 พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพสูง
กลยุทธที่ 6 ปรับทิศทางการวิจัยสูการวิจัยเชิงบูรณาการ
กลยุทธที่ 7 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปเผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชน
กลยุทธที่ 8 สงเสริมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคม และ
สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 9 สงเสริมการเรียนรูในชุมชนและนําเสนอองคความรูที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
กลยุทธที่ 10 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ การใหบริการทางวิชาการ ใหเอื้ออํานวยตอ
การสรางรายได

ข

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
กลยุทธที่ 11 สรางจิตสํานึกใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาและตระหนักในความสําคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 12 สงเสริม สนับสนุนใหมีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดาน
กลยุทธที่ 13 สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบรอบดานเพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
ประเด็นยุทธศาสตรที่6 พัฒนาคุณภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
กลยุทธที่ 14 พัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
กลยุทธที่ 15 พัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 16 พัฒนาระบบการบริหารและการติดตามที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 17 สงเสริมการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจัก เปนที่ยอมรับในระดับ
ทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
กลยุทธที่ 18 การบริหารงานการเงินและงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด
กลยุทธที่ 19 พัฒนาดานกายภาพ และสภาพแวดลอมโดยใชแนวทาง Green University
กลยุทธที่ 20 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับอาเซียน
กลยุทธที่ 21 การเขาสูประชาคมอาเซียน

ค
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรพ.ศ.2558 – พ.ศ.2560
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกรที่ 30 มกราคม 2558 ไดมอบหมายใหผูที่
ไดรับเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรจัดทําแผนงาน วิสัยทัศน
ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของการทํางานใหชัดเจนและใหนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยสภามหาวิทยาลัยจะ
ถือเปนคํารับรองการปฏิบัติงานที่ใชในการประเมินคณบดี ตอไป ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหอธิการบดีกํากับดูแลใหแผน
ของคณะเปนแผนที่มีเปาหมายตรงกันและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อใหคณบดีมีเปาหมายหลัก
ของการดําเนินงานที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
ในการนี้ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
ไดจัดทํา “ราง ” แผนงาน
วิสัยทัศน ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของ การทํางาน เสร็จเรียบรอยแลว และมหาวิทยาลัยไดจัดประชุมรวมกับทุก
หนวยงาน เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เพื่อปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาของคณะใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

วิสัยทัศน
ประเด็น
ยุทธศาสตร

กลยุทธ

1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับชาติและนานาชาติ

2. สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองาน
สรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหรูจริงปฏิบัติได

2.1 พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพสูง

1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษา

2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสูการวิจัยเชิง
บูรณาการ

1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ไดมาตรฐานและทันสมัย

2.3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคไปเผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชน

1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

3. ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ
วิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งให
ชุมชน สังคม และสรางรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย

4. สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดความ
ยั่งยืน

3.1 สงเสริมการเรียนรูในชุมชน และ
นําเสนอองคความรูที่มหาวิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญ

4.1 สรางจิตสํานึกใหเกิดความรัก
ความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาและ
ตระหนักในความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการการใหบริการทางวิชาการให
เอื้ออํานวยตอการสรางรายได

4.2 สงเสริม สนับสนุนใหมีการบูร
ณาการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ

5. สนับสนุนและสงเสริม
เพื่อใหนักศึกษามี
พัฒนาการครบ
ทุกดาน
5.1 สงเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาแบบรอบดาน
เพื่อใหนักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค

6. พัฒนาคุณภาพของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

6.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

(13) โครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหมโดยมี
ระบบพี่เลี้ยง (Mentor)
(14) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
(15) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
งานวิจัยมหาวิทยาลัย

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

7.3 การบริหารงาน การเงินและงบประมาณใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
7.4 พัฒนาดานกายภาพ และสภาพแวดลอมโดยใช
แนวทาง Green University
7.5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ

(19) โครงการสรางเครือขายความ
รวมมือ เพื่อจัดบริการทางวิชาการ

(23) โครงการจัดตั้งศูนยและแหลง
เรียนรูทางดานศิลปะ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม

(24) โครงการจัดตั้ง
(20) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน สังคม ดวยวิชาชีพและเทคโนโลยี ลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ
และ Night Market
(21) โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
และปฏิบัติการภาคสนามและตลาด
ราชมงคล

(27) โครงการพัฒนานักศึกษา
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

(28) โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย
ทางดานวิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ
(29) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนุนทางดาน
การปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษ

(16) โครงการสรางเครือขาย
ความรวมมือเพื่อทําวิจัยเชิงบูรณาการ

(17) โครงการสรางเครือขาย
ความรวมมือเพื่อนําผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรคไปเผยแพร/ใชประโยชน

8.1 การเขาสูประชาคม
อาเซียน

(33) โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารทุกระดับ
(34) โครงการปรับปรุงแกไข ระเบียบ/ขอบังคับ/
ขอกําหนด/กฎเกณฑตางๆ ใหการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางคลองตัว โปรงใส
ตรวจสอบได

(35) โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการ ศึกษาการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

(22) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
วิชาชีพเพื่อสรางรายได

(18) โครงการจัดประชุมวิชาการ

(9) โครงการพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น
(10) โครงการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรฐานสมรรถนะ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
(11) โครงการพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย
(12) โครงการเสริมความรูทางวิชาการสําหรับนักศึกษา

(25) โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
และสิ่งแวดลอม

(30) โครงการพัฒฬนาบุคลากรสาย
สนับสนุนในการจัดทําผลงานเพื่อ
ความกาวหนาในสายงานอาชีพ

(36) โครงการจัดทําแผนการตลาด แผนการโฆษณา
ประชาสัมพันธเชิงรุก
(37) โครงการเสริมสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัย

(26) โครงการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นกับการเรียนการ
สอน การวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ

(31) โครงการจัดสวัสดิการใหแกอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน

(38) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานการเงินและงบประมาณ
(39) โครงการจัดทําแผนแมบท (Master Plan)
การใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

(32) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร

(40) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน Green
University
(41) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(MIS)

(42) โครงการ/กิจกรรม
ที่เสริมสรางความรู/
ความสัมพันธ สูอาเซียน
(43) โครงการจัดตั้งศูนย
ภาษาและอาเซียนศึกษา

(44) โครงการดําเนินการ
ตามความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา หรือ
องคกรในกลุมอาเซียน

1

(1) โครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ
(สมรรถนะวิชาชีพ IT ภาษาอังกฤษ)
(3) โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ
(4) โครงการทดสอบความสามารถ
ทางดาน IT
(5) โครงการทดสอบความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษ
(6) โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาและหรือสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแกนักศึกษา
(7) โครงการสรางความรวมมือกับสถาบัน
การศึกษา/สถานประกอบการทั้งในประเทศ
หรือตางประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย
ดานวิชาชีพ
(8) โครงการสรรหาอาจารยผูมีประสบการณทาง
วิชาการ ทางวิชาชีพจากสถานประกอบการ

7.1 พัฒนาระบบการบริหารและการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ

8. พัฒนามหาวิทยาลัยเขา
สูระดับอาเซียน

7.2 สงเสริมการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยให
เปนที่รูจัก เปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่น ประเทศและ
นานาชาติ

2.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ

โครงการที่
สําคัญ

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการดวยหลัก
ธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมายและโครงการที่สําคัญภายใตยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ประเด็น
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัด
การศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐาน
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

เปาประสงค
1. ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (Hands-on)
ดานวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีคุณภาพ
ตรงความตองการ
ของตลาดแรงงาน
ชุมชน สังคม
ระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละของ
บัณฑิตนักปฏิบัติไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผูใช
ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอยละของ
บัณฑิตนักปฏิบัติไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา *

คาเปาหมาย
2559
82

2557
78
(64.01)

2558
80

2560
84

80
(na)
0
(65.42)

82

84

86

65

68

70

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รอยละของนักศึกษา
ใหรูจริงปฏิบัติได
ปสุดทายที่ผานการทดสอบสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ

2557
0

คาเปาหมาย
2558
2559
0
70

2560
75

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 รอยละของนักศึกษา
ปสุดทายสอบผานเกณฑการทดสอบ
ความรูความสามารถทางดาน IT

0

0

70

75

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3รอยละของนักศึกษาป
สุดทายสอบผานเกณฑการทดสอบ
ความรูความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษ

0

0

70

75

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 รอยละของอาจารย
ประจําที่ไดรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการ

0

2

3

4

โครงการที่สําคัญ
(1) โครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ (สมรรถนะ
วิชาชีพ IT ภาษาอังกฤษ)
(3) โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ
(4) โครงการทดสอบความสามารถทางดาน IT
(5) โครงการทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ
(6) โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาและหรือสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแกนักศึกษา

(7) โครงการสรางความรวมมือกับสถาบัน การศึกษา/สถาน
ประกอบการทั้งในประเทศหรือตางประเทศเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารยดานวิชาชีพ
(8) โครงการสรรหาอาจารยผูมีประสบการณทางวิชาการ
วิชาชีพจากสถานประกอบการ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 รอยละของอาจารย
1.2 พัฒนาศักยภาพ
ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารยใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 รอยละของอาจารย
ประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
ระดับผูชวยศาสตราจารย
1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ได
มาตรฐานและทันสมัย

1.4 พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ
* ตัวชี้วัดที่ 1.3 เพิ่มเติม มีการกําหนดคาเปาหมายในป 2558

8.5
(11.24)
27
(26.20)

12

12

14

28

30

32

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รอยละของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะตอหลักสูตรทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จํานวนหลักสูตรใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา

0

0

10

15

0

0

1

1

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จํานวนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (English Program)

0

0

0

1

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 รอยละของนักศึกษา
ที่พนสภาพการเปนนักศึกษา

8
(6.13)

6

5

5

(9) โครงการพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการและ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น

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

(11) โครงการพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ
และสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

2557

2558

คาเปาหมาย
2559

2560

กลยุทธ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

2. สรางและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สรางสรรค เพื่อ
พัฒนาชุมชน
สังคมและ
ประเทศชาติ

2. งานวิจัย หรืองาน
สรางสรรค มีคุณภาพ
สามารถนําไปพัฒนา
ชุมชน สังคมให
เขมแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพในการ
แขงขันแกธุรกิจ
อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ตีพิมพ เผยแพร ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

100
(190)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวน
งานวิจัย หรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน

50
(24)

125

60

150

70

200

2.1 พัฒนางานวิจัย
ใหมีคุณภาพสูง

80

2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสู
การวิจัยเชิงบูรณาการ
2.3 สงเสริมสนับสนุนการ
นําผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปเผยแพรหรือ
นําไปใชประโยชน

2.4 สงเสริมสนับสนุนการ
จัดประชุมวิชาการ
* ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 , 2.1.3 เพิ่มเติม และมีการกําหนดคาเปาหมายในป 2558

2557
71
(62.43)

คาเปาหมาย
2558
2559
73
75

2560
75

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 รอยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผูเรียนตอคุณภาพหองเรียน
หองปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

>80
(86.40)

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอยละของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการ
พัฒนาดานการวิจัยตอป

20
(21.78)

25

30

35

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เงินสนับสนุนงาน
วิจัย/งานสรางสรรคกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี /คน/ป *

0

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 เงินสนับสนุนงาน
วิจัย/งานสรางสรรคกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/คน/ป
*

0

25,000

25,000

25,000

ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 จํานวน
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/
เครื่องหมายการคา

0

0

1

1

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จํานวนโครงการวิจัย
เชิงบูรณาการ
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 รอยละของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่นํา
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคไปเผยแพร

0
(1)
20
(32.13)

1

2

3

22

24

26

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 รอยละของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําที่นําผลงาน
วิจัย/งานสรางสรรคไปใชประโยชน

10
(3.95)

12

14

16

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จํานวนครั้งของการ
จัดประชุมวิชาการ

0
(1)

1

2

3

โครงการที่สําคัญ
(12) โครงการเสริมความรูทางวิชาการสําหรับนักศึกษา

(13) โครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหมโดยมีระบบพี่เลี้ยง
(Mentor)
(14) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
(15) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัย

(16) โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อทําวิจัยเชิง
บูรณาการ
(17) โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อนํา
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคไปเผยแพร/ใชประโยชน

(18) โครงการจัดประชุมวิชาการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร
3. ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ใหบริการวิชาการ
เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน
สังคม และสราง
รายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย

4. สืบสานและ
ทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใหเกิด
ความยั่งยืน

เปาประสงค
3. เปนแหลง
ใหบริการวิชาการ
และถายทอด
เทคโนโลยีแกชุมชน
อยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน เพื่อใหชุมชน
เปนสังคมฐานความรู
(Knowledge Based
Society) ที่มีความ
เขมแข็ง พึ่งพาตนเอง
ได และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

4. บุคลากรและ
นักศึกษามีความรู
ความเขาใจและ
ตระหนักในคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรม
ไทย และสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละของ
โครงการ/กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการที่มีการบูรณา
การกับการจัดการเรียนการ
สอนและ/หรืองานวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอยละของ
โครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการที่มีการ
เรียนรูและ/หรือมีสวนรวม
ของชุมชน สังคม

2557
25
(71.23)

2558
30

20
(20.55)

25

คาเปาหมาย
2559
35

30

2560
40

กลยุทธ
3.1 สงเสริมการเรียนรูใน
ชุมชนและนําเสนอ
องคความรูที่มหาวิทยาลัย
มีความเชี่ยวชาญ

0

ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละของ
ความรูเฉลี่ยที่ผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม ไดรับ
ความรูหลังจากเขารวม
โครงการ/กิจกรรม *

0

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

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

>80

>80

>3,000,000 4.1 สรางจิตสํานึกใหเกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจ
เห็นคุณคาและตระหนักใน
ความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
>80

2560
6

>80
(87.72)

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวนศูนยการ
เรียนรูและปฏิบัติการภาคสนาม

1
(1)

1

1

1

(21) โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและปฏิบัติการ
ภาคสนามและตลาดราชมงคล

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จํานวนหลักสูตรที่
สรางรายได *

0

12

12

12

(22) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ
เพื่อสรางรายได

ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รายไดที่ไดรับจากการ
บริการวิชาการในรอบ 1 ป *

0

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนแหลงเรียนรู
ทางดานศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม

0

1

1

1

(23) โครงการจัดตั้งศูนยและแหลงเรียนรูทาง
ดานศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
สิ่งแวดลอมที่มีสวนรวมกับชุมชน

10
(30)

10

10

10

(24) โครงการจัดตั้งลานวัฒนธรรมราชมงคล
สุวรรณภูมิ และ Night Market ณ ศูนยวาสุกรี

>80
(90.78)

>80

>80

>80

(25) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
และสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนชุมชนหรือ
องคกรเปาหมายของการใหบริการ
วิชาการเชิงบูรณาการ โดยการรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา *

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 รอยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผูรับบริการตอประโยชนจาก
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพ

35

3.2 .พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการการ
ใหบริการทางวิชาการให
เอื้ออํานวยตอการสราง
รายได

ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนเงิน
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น/อนุรักษ
สิ่งแวดลอม *

คาเปาหมาย
2558
2559
6
6

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 รอยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผูเขารวมโครงการตอ
ประโยชนของการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และ
สิ่งแวดลอม

2557
0

โครงการที่สําคัญ
(19) โครงการสรางเครือขายความรวมมือ
เพื่อจัดบริการทางวิชาการ
(20) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม ดวย
วิชาชีพและเทคโนโลยี

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

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

6. พัฒนาคุณภาพ
ของอาจารยและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน

5.นักศึกษาเปนคนดี
คนเกง และมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามอัต
ลักษณของผูเรียน

6. อาจารยและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และมีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

คาเปาหมาย
2558
2559
25
30

2560
40

0

>80

>80

>80

(27) โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 รอยละของอาจารย
ประจําที่ไดรับการเพิ่มพูนความรู/
ประสบการณทางวิชาการ วิชาชีพ
ตามเกณฑที่กําหนดในเวลา 1 ป

50
(20.33)

55

60

65

(28) โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารยทาง
ดานวิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 รอยละของอาจารย
ประจําที่ไดรับการเพิ่มพูนความรูดาน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนดใน
เวลา 1 ป

50
(15.37)

55

60

65

(29) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
ทางดานการปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษ

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนไดรับการเพิ่มพูน
ความรู/ ประสบการณที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษตาม
เกณฑที่กําหนดในเวลา 1 ป

50
(55.47)

55

60

65

(30) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทํา
ผลงานเพื่อความกาวหนาในสายงานอาชีพ

2558
>1

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวน
นักศึกษา หรือผลงาน
นักศึกษาไดรับรางวัล
/การยกยองชมเชย ระดับ
ทองถิ่น ชาติ และนานาชาติ

6
(23)

12

18

24

ตัวชี้วัดที่ 5.2 รอยละ
คุณภาพของบัญฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ *

0

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการสอน
ของอาจารย

80
(88.72)

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละเฉลี่ย
ความพึงพอใจการบริการ
ของผูรับบริการตอการ
ดําเนินงานของบุคลากร

80
(86.60)

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.3 รอยละเฉลี่ย
ความพึงพอใจของอาจารย
และบุคลากรในการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย

80
(72.17)

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 4.3 รอยละของ
ผลรวมถวงน้ําหนักการเขา
รวมการประกวด/แขงขัน
หรือไดรางวัลจากผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปญญาทองถิ่น/อนุรักษ
สิ่งแวดลอม ของนักศึกษา
ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด *

5. สนับสนุนและ
สงเสริมเพื่อให
นักศึกษามี
พัฒนาการครบ
ทุกดาน

คาเปาหมาย
2559
>1

2557
0

* ตัวชี้วัดที่ 4.3 , 5.1.1 , 5.2 เพิ่มเติม และมีการกําหนดคาเปาหมายในป 2558

2560
>1

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

4.2 .สงเสริม สนับสนุนให
มีการบูรณาการการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม กับ
พันธกิจอื่นๆ

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 รอยละของโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการกับ
พันธกิจอื่น ๆ

5.1 สงเสริมการจัด
กิจกรรมนักศึกษา
แบบรอบดานเพื่อให
นักศึกษามีคุณลักษณะที่
พึงประสงค

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 รอยละของนักศึกษา
ปสุดทายไดรับการปลูกฝงคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ครบ 5 ดาน *

6.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

2557
20
(20.27)

โครงการที่สําคัญ
(26) โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นกับการเรียนการสอน การวิจัย
หรือการบริการวิชาการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

2557

2558

คาเปาหมาย
2559

2560

กลยุทธ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑไดรับการพัฒนาเพื่อรองรับการ
เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น *
ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จํานวนงานวิจัย
สถาบันในรอบ 1 ป

7. การบริหารงาน
มหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามหลักธรรม
มาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดที่ 7.1 รอยละการ
บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
ในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

72
(84.84)

74

76

80

คาเปาหมาย
2558
2559
30
40

2560
50

โครงการที่สําคัญ

0

20

25

30

ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 รอยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ
(สายบริหาร สายวิชาการ
สายสนับสนุน) ที่มีตอการได
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย

75
(75)

>80

>80

>80

(31) โครงการจัดสวัสดิการใหแกอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
(32) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 7.1.1รอยละของผูบริหารที่
7.1 พัฒนาระบบการ
บริหารและการติดตามที่มี ไดรับการเพิ่มพูนความรูประสบการณ
ทางการบริหาร
ประสิทธิภาพ
ในเวลา 1 ป

70
(100)

>80

>80

>80

(33) โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารทุกระดับ

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2รอยละของ
ความสําเร็จของผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง

50
(50)

55

60

65

(34) โครงการปรับปรุงแกไข ระเบียบ/ขอบังคับ/
ขอกําหนด/กฎเกณฑตาง ๆ ใหการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางคลองตัวโปรงใสตรวจสอบได

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

7. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการดวยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2557
0

(35) โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7.2 สงเสริมการสราง
ภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจัก
เปนที่ยอมรับในระดับ
ทองถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1จํานวนขาวที่ไดรับการ
เผยแพรในสื่อตางๆ *

250

300

350

(36) โครงการจัดทําแผนการตลาด แผนการโฆษณา
ประชาสัมพันธเชิงรุก
(37) โครงการเสริมสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 จํานวนครั้งของ
หนวยงาน/บุคคล ที่ใชบริการของ
มหาวิทยาลัย *
ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 รอยละของอาจารยที่
เปนอาจารยพิเศษ วิทยากร
คณะกรรมการหรือที่ปรึกษาใหกับ
หนวยงานภายนอก *

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

0
(253)

0
(60)

70

80

90

0

5

8

10

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

2557

2558

คาเปาหมาย
2559

2560

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

7.3 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 รอยละความสําเร็จ
การเงินและงบประมาณให การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
เกิดประโยชนสูงสุด
ประจําป
7.4 พัฒนาดานกายภาพ ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 รอยละความพึงพอใจ
และสภาพแวดลอมโดยใช เฉลีย่ ของบุคลากรนักศึกษา ตอการ
แนวทาง Green University พัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลัย

8. พัฒนา
8. มหาวิทยาลัยมี
ตัวชี้วัดที่ 8.1 จํานวน
มหาวิทยาลัย
ศักยภาพในการเขาสู โครงการ/กิจกรรมที่
เขาสูระดับอาเซียน ประชาคมอาเซียน ดําเนินการตามความรวมมือ
กับสถาบันการศึกษา หรือ
องคกรในกลุมอาเซียน
* ตัวชี้วัดที่ 8.1.1 เพิ่มเติม และมีการกําหนดคาเปาหมายในป 2558

2
(2)

>2

>2

>2

2557
75
(93.53)
75
(78.17)

คาเปาหมาย
2558
2559
85
90

2560
94

>80

>80

>80

โครงการที่สําคัญ
(38) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานการเงินและงบประมาณ
(39) โครงการจัดทําแผนแมบท (Master Plan)
การใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
(40) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน Green
University

7.5 นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จํานวนระบบ
สารสนเทศใหมที่นํามา
ใชเพื่อการบริหารจัดการ

1
(1)

1

1

1

(41) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

8.1 การเขาสูประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัดที่ 8.1.1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่เสริมสรางความรู/
ความสัมพันธสูอาเซียน *

0

1

1

1

(42) โครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสรางความรู/ ความสัมพันธ
สูอาเซียน
(43) โครงการจัดตั้งศูนยภาษาและอาเซียนศึกษา
(44) โครงการดําเนินการตามความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรในกลุมอาเซียน

8

บทที่ 1
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรพ.ศ. 2558 – พ.ศ.2560
การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในระยะ
ตอไป จะเนนการดําเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายรวมกันกับทุกภาคสวนโดยมีเปาหมายหลักที่จะนําพา คณะไปสูการเปน หนวยงาน “ผลิต
วิศวกรและสถาปนิกชั้นนํา ที่มีการบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม สูระดับนานาชาติ”

1.1 วิสัยทัศน
ผลิตวิศวกรและสถาปนิกชั้นนํา ที่มีการบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนางานวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม สูระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนทางดานวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรใหเปนคนดีที่มีความสามารถ
และคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐเพื่อตอบสนองและสอดคลองตอความตองการของสังคมไทย
และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3. บริการวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรเพื่อยกระดับชุมชนและสังคม
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. การบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการทํางานสื่อสารแบบไรพรมแดน
และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1.3 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ
3. ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคมและสรางรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย
4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
5. สนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดาน
6. พัฒนาคุณภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับอาเซียน
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ตารางที่ 1.1 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาการ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับชาติและนานาชาติ
เปาประสงคที่ 1. ผลิตบัณฑิตนัก
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละของบัณฑิตนัก
กลยุทธที่ 1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให
ปฏิบัติ (Hands-on) ดานวิชาชีพและ ปฏิบัติไดงานทํา หรือประกอบอาชีพ รูจริงปฏิบัติได
เทคโนโลยี มีคุณภาพตรงความ
อิสระภายใน 1 ป
กลยุทธที่ 2. พัฒนาศักยภาพอาจารย
ตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละเฉลี่ยความพึง
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
สังคม ระดับชาติและนานาชาติ
พอใจของผูใชบัณฑิตนักปฏิบัติ
อุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอยละของบัณฑิตนัก
กลยุทธที่ 3. พัฒนาหลักสูตรที่ได
ปฏิบัติไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
มาตรฐานและทันสมัย
อิสระตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา กลยุทธที่ 4. พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. สรางและ
พัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค
เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
เปาประสงคที่ 2. งานวิจัย หรืองาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนงานวิจัยหรืองาน กลยุทธที่ 5. พัฒนางานวิจัยใหมี
สรางสรรค มีคุณภาพสามารถนําไป
สรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพร ใน
คุณภาพสูง
พัฒนาชุมชน สังคมใหเขมแข็งและเพิ่ม ระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยุทธที่ 6. ปรับทิศทางการวิจัยสูการ
ศักยภาพในการแขงขันแกธุรกิจ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนงานวิจัย หรือ
วิจัยเชิงบูรณาการ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
งานสรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน
กลยุทธที่ 7. สงเสริมสนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป
เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
กลยุทธที่ 8. สงเสริมสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่3. ปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการวิชาการเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคม
และสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ 3. เปนแหลงใหบริการ
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแก
ชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อให
ชุมชนเปนสังคมฐานความรู

ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละของโครงการ/
กิจกรรมบริการ ทางวิชาการที่มีการ
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
และ/หรืองานวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอยละของโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการที่มีการ
เรียนรูและ/หรือมีสวนรวมของชุมชน
สังคม

กลยุทธที่ 9. สงเสริมการเรียนรูใน
ชุมชนและนําเสนอองคความรูที่
มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
กลยุทธที่ 10. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการการใหบริการทาง
วิชาการใหเอื้ออํานวยตอการสราง
รายได
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ตารางที่ 1.1 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จและกลยุทธ (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรท4ี่ . สืบสานและ
ทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอมให
เกิดความยั่งยืน
เปาประสงคที่ 4. บุคลากรและ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนเงินสนับสนุน
กลยุทธที่ 11. สรางจิตสํานึกใหเกิด
นักศึกษามีความรูความเขาใจและ
โครงการ/กิจกรรมดาน
ความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา
ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิปญญาทองถิ่น/ และตระหนักในความสําคัญของ
ไทย และสิ่งแวดลอม
อนุรักษสิ่งแวดลอม
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละของความรูเฉลี่ย กลยุทธที่ 12. .สงเสริม สนับสนุนใหมี
ที่ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ไดรับ
การบูรณาการการทํานุบํารุง
ความรูหลังจากเขารวมโครงการ/
ศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.3 รอยละของผลรวมถวง
น้ําหนักการเขารวมการประกวด/
แขงขัน หรือไดรางวัลจากผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น/
อนุรักษสิ่งแวดลอม ของนักศึกษาตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตรท5ี่ . สนับสนุน
และสงเสริมเพื่อใหนักศึกษามี
พัฒนาการครบทุกดาน
เปาประสงคที่ 5.นักศึกษาเปนคนดี
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวนนักศึกษา หรือ กลยุทธที่ 13. สงเสริมการจัดกิจกรรม
คนเกง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ผลงานนักศึกษาไดรับรางวัล
นักศึกษาแบบรอบดานเพื่อใหนักศึกษา
ตามอัตลักษณของผูเรียน
/การยกยองชมเชย ระดับทองถิ่น ชาติ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
และนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 5.2 รอยละคุณภาพของ
บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่6. พัฒนา
คุณภาพของอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน
เปาประสงคที่ 6. อาจารยและ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละคาเฉลี่ยความพึง กลยุทธที่ 14. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน มีศักยภาพใน พอใจของนักศึกษาตอการสอนของ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และมีขวัญกําลังใจใน อาจารย
กลยุทธที่ 15. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
การปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละเฉลี่ยความพึง
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
พอใจการบริการของผูรับบริการตอ
การดําเนินงานของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 6.3 รอยละเฉลี่ยความพึง
พอใจของอาจารยและบุคลากรในการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 1.1 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จและกลยุทธ (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7. บริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการ
ดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงคที่ 7. การบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 7.1 รอยละการบรรลุ
กลยุทธที่ 16. พัฒนาระบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และ
เปาหมายตามตัวบงชี้ในแผน
และการติดตามที่มีประสิทธิภาพ
เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาลและ
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 17. สงเสริมการสราง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนที่
รูจัก เปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่น
ประเทศ และนานาชาติ
กลยุทธที่ 18. การบริหารงาน การเงิน
และงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด
กลยุทธที่ 19. พัฒนาดานกายภาพ
และสภาพแวดลอมโดยใชแนวทาง
Green University
กลยุทธที่ 20. นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8. พัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 8.1 จํานวนโครงการ/
กลยุทธที่ 21. การเขาสูประชาคม
มหาวิทยาลัยเขาสูระดับอาเซียน
กิจกรรมที่ดําเนินการตามความรวมมือ อาเซียน
เปาประสงคที่ 8. มหาวิทยาลัยมี
กับสถาบันการศึกษา หรือองคกรใน
ศักยภาพในการเขาสูประชาคม
กลุมอาเซียน
อาเซียน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
วิสัยทัศน
ผลิตวิศวกรและสถาปนิกชั้นนํา ที่มีการบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนางานวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม สูระดับนานาชาติ
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนทางดานวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ใหเปนคนดีที่มี
ความสามารถและคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ เพื่อตอบสนองและสอดคลองตอความตองการของสังคมไทย
และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3. บริการวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อยกระดับชุมชนและสังคม
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. การบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการทํางาน สื่อสารแบบไรพรมแดน
และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคม และสรางรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย
4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
5. สนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดาน
6. พัฒนาคุณภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับอาเซียน

สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ผลิตวิศวกรและสถาปนิกชั้นนํา ที่มีการบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม สูระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน
ประเด็น
ยุทธศาสตร

กลยุทธ

1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับชาติและนานาชาติ

1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหรูจริงปฏิบัติได
1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษา
1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ไดมาตรฐานและทันสมัย
1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

2. สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองาน
สรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

3. ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ
วิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
สังคม และสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย

2.1 พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพสูง

4. สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดความ
ยั่งยืน

3.1 สงเสริมการเรียนรูในชุมชน และ
นําเสนอองคความรูที่มหาวิทยาลัยมีความ
2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสูการวิจัยเชิงบูรณาการ เชี่ยวชาญ

4.1 สรางจิตสํานึกใหเกิดความรัก
ความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาและ
ตระหนักในความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

2.3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและ
3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
งานสรางสรรคไปเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน จัดการการใหบริการทางวิชาการให
เอื้ออํานวยตอการสรางรายได

4.2 สงเสริม สนับสนุนใหมีการบูรณา
การการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ

5. สนับสนุนและสงเสริมเพื่อให
นักศึกษามี
พัฒนาการครบ
ทุกดาน
5.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา
แบบรอบดานเพื่อใหนักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค

6. พัฒนาคุณภาพของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

6.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

1. โครงการจัดตั้งศูนย Lab VIEW ตาม
มาตรฐานสากลของ NI Lab VIEW Academy

3. โครงการการแขงขันทักษะดานวิศวกรรมอุตสา
หการ

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

7.4 พัฒนาดานกายภาพ และสภาพแวดลอมโดยใช
แนวทาง Green University

16. โครงการการสังเคราะหนักวิจัยดีเดนในแต
ละแขนงเพื่อประกาศเกียรติคุณ ประจําป
งบประมาณ 2558

24. โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ
ในสาขาวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

31. โครงการศึกษาและสืบทอดศิลปะ 36. โครงการฝกอบรมซอมดับเพลิงและ
การปนหมอตาลรวมกับชุมชนเกาะเกร็ด หนีไฟ

17. โครงการพิจารณาขอเสนองานวิจัยเพื่อ
เสนอของบประมาณ

25. โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับ
อุปกรณชวยเหลือคนพิการในศูนยชุมชน

32. โครงการศึกษาและสืบสานวิธีการ
ทําขนมไทย

18. โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงสูตําแหนงทาง
วิชาการ

26. โครงการงานบริการวิชาการสาขา
วิศวกรรมไฟฟา

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษา

19. โครงการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

27. โครงการการประยุกตใชงานคลื่น
ความถี่ไมโครเวฟสําหรับงานเกษตรกรรม

7. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
8. โครงการศึกษาดูงานเสริมสรางประสบการณ
9. โครงการคายภาษาอังกฤษ
10. โครงการจัดทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
12. โครงการพัฒนาหลักสูตร
13. โครงการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ
14. โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หองปฏิบัติการ
ประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ

20. โครงการงานคัดสรรวิเคราะหและ
สังเคราะห ความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ประโยชนสูกลุมเปาหมายในการใช
ผลงานวิจัย
21. โครงการเพิ่มศักยภาพดานการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการเผยแพรผลงานวิจัย
22. โครงการจัดประชุมวิชาการ
23. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี

7.3 การบริหารงาน การเงินและงบประมาณใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

7.5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ

4. โครงการการแขงขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม

6. โครงการสรางเครื่องมือวัดสมรรถนะทางวิชาชีพ

8.1 การเขาสูประชาคมอาเซียน

28. โครงการฝกอบรมการทําเตาชีวมวล
สําหรับใชในครัวเรือน
29. โครงการถายทอดความรูและขั้นตอน
การใหบริการวิชาการกับบุคลากรภายใน
30. โครงการถายทอดความรูและพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมในการใหบริการวิชาการ
เพื่อหารายได คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

33. โครการสืบสาน อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตมีดอรัญญิก
34. โครงการทํานุบํารุงซิลปวัฒนธรรม
อยางตอเนื่องและอนุรักษสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
35. โครงการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
กับพันธกิจอื่นระดับหลักสูตร

37. โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
ดานอุตสาหการเพื่อเสริมสราง
ประสบการณ
38. โครงการกาวสูวิศวกรมืออาชีพ
39. โครงการการพัฒนาคุณภาพผูนํา
นักศึกษาดานการมีสวนรวมประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
40. โครงการกีฬาสัมพันธคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร

45. โครงการจัดทํากิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรูคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

50. โครงการพัฒนาผูบริหารรวมกับสภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย

46. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

52. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

47. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

54. โครงการจัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

51. โครงการพัฒนาศักยภาพผุบริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

53. โครงการประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอ คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

55. โครงการจัดทําจุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

41. โครงการคายอาสาพัฒนา
42. โครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรม
จริยธรรม

48. โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาและจัด
สถานที่ออกกําลังกาย

56. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน พื้นที่สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ

43. โครงการสงเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยและนักศึกษา

49. โครงการรณรงคสงเสริมสุขภาพ
พลานามัย

57. โครงการจัดมุมพักผอนวางผังปรับภูมิทัศน

44. โครงการพัฒนามาตราฐานทักษะ
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับนักศึกษา

58. โครงการดําเนินการตาม
ความรวมมือในประชาคม
อาเซียน
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2. โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ

7.1 พัฒนาระบบการบริหารและการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ

8. พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสู
ระดับอาเซียน

7.2 สงเสริมการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยให
เปนที่รูจัก เปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่น ประเทศและ
นานาชาติ

2.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ

โครงการที่
สําคัญ

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการดวยหลัก
ธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และโครงการสําคัญภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได
1. พัฒนาการจัดการศึกษา 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ใหมีคุณภาพมาตรฐานใน (Hands-on) ดานวิชาชีพและ งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ระดับชาติและนานาชาติ เทคโนโลยี มีคุณภาพตรง
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ระดับชาติและนานาชาติ
ผูใชบัณฑิตนักปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชา
ที่สําเร็จการศึกษา
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คาเปาหมาย
2559
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 รอยละของนักศึกษาป
สุดทายสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางดาน IT

0

70

75

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 รอยละของนักศึกษาป
สุดทายสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางดาน ภาษาอังกฤษ

0

70

75

ตัวชี้วัด

1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รอยละของนักศึกษาป
รูจริงปฏิบัติได
สุดทายที่ผานการทดสอบสมรรถนะทาง
วิชาชีพ

1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ได
มาตรฐานและทันสมัย

1.4 พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ

1. โครงการจัดตั้งศูนย Lab VIEW ตามมาตรฐานสากลของ NI
Lab VIEW Academy
2. โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ
3. โครงการการแขงขันทักษะดานวิศวกรรมอุตสาหการ
4. โครงการการแขงขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษา
6. โครงการสรางเครื่องมือวัดสมรรถนะทางวิชาชีพ
7. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
8. โครงการศึกษาดูงานเสริมสรางประสบการณ
9. โครงการคายภาษาอังกฤษ

2

3

4

12

12

14

28

28

30

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รอยละของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตอหลักสูตรทั้งหมด

0

10

15

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จํานวนหลักสูตรใหมระดับ
บัณฑิตศึกษา

0

0

1

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จํานวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรับการพัฒนาใหทันสมัย

1

2

3

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 รอยละของนักศึกษาที่พน
สภาพการเปนนักศึกษา

6

5

5

14. โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หองปฏิบัติการประลอง
วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
่ รอยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ตัวชี้วัดที่ 1.4.3

73

75

75

15. โครงการจัดหาครุภัณฑหองปฏิบัติการ และสื่อการเรียนการ
สอน

>80

>80

>80

ของผูเรียนตอคุณภาพหองเรียน
หองปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

10. โครงการจัดทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
12. โครงการพัฒนาหลักสูตร
13. โครงการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารยให ปตัวชี้วัดที่ 1.2.1 รอยละของอาจารยประจํา
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 รอยละของอาจารยประจําที่
มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวย
ศาสตราจารย

โครงการที่สําคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร
2. สรางและพัฒนา
งานวิจัย หรืองาน
สรางสรรค เพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

เปาประสงค
2. งานวิจัย หรืองานสรางสรรค
มีคุณภาพสามารถนําไป
พัฒนาชุมชน สังคมให
เขมแข็งและเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขัน
แกธุรกิจอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ
ื
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน

2558
22

คาเปาหมาย
2559
25

2560
35

12

14

15

กลยุทธ
2.1 พัฒนางานวิจัยใหมี
คุณภาพสูง

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอยละของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาดาน
การวิจัยตอป
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/
งานสรางสรรคกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี /คน/ป
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จํานวน
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมาย
การคา

2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสูการ ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิง
วิจัยเชิงบูรณาการ
บูรณาการ

3. เปนแหลงใหบริการวิชาการ
และถายทอดเทคโนโลยีแก
ชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เพื่อใหชุมชนเปนสังคม
ฐานความรู (Knowledge
Based Society) ที่มีความ
เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการ ทางวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย

30

ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการที่มีการเรียนรูและ/หรือมี
สวนรวมของชุมชน สังคม

25

35

30

40

คาเปาหมาย
2559
30

2560
35

60,000

60,000

60,000

โครงการที่สําคัญ
16. โครงการการสังเคราะหนักวิจัยดีเดนในแตละแขนงเพื่อ
ประกาศเกียรติคุณ ประจําปงบประมาณ 2558
17. โครงการพิจารณาขอเสนองานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ

0

1

1

0

1

1

18. โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงสูตําแหนงทางวิชาการ
19. โครงการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

2.3 สงเสริมสนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ไปเผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชน

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 รอยละของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําที่นําผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรคไปเผยแพร

22

24

26

20. โครงการงานคัดสรรวิเคราะหและสังเคราะห ความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค ประโยชนสูกลุมเปาหมายในการใช
ผลงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 รอยละของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําที่นําผลงาน วิจัย/งาน
สรางสรรคไปใชประโยชน

12

14

16

21. โครงการเพิ่มศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษสําหรับการ
เผยแพรผลงานวิจัย

2.4 สงเสริมสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมวิชาการ

1

1

1

22. โครงการจัดประชุมวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนชุมชนหรือองคกร
3.1 สงเสริมการเรียนรูใน
ชุมชนและนําเสนอองคความรู เปาหมายของการใหบริการวิชาการเชิง
ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ บูรณาการ โดยการรวมมือระหวางคณะหรือ
หนวยงานเทียบเทา

35

3.2 .พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการการ
ใหบริการทางวิชาการให
เอื้ออํานวยตอการสรางรายได

23. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อการประยุกตใชเทคโนโลยี
2

2

24. โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการในสาขา
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
25. โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับอุปกรณชวยเหลือคนพิการใน
ศูนยชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 รอยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผูรับบริการตอประโยชนจากการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ

>80

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จํานวนศูนยการเรียนรูและ
ปฏิบัติการภาคสนาม

0

1

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จํานวนหลักสูตรที่สรางรายได

2

2

2,000,000

3,500,000

ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รายไดที่ไดรับจากการ
บริการวิชาการในรอบ 1 ป

2

>80

>80

26. โครงการงานบริการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟา
27. โครงการการประยุกตใชงานคลื่นความถี่ไมโครเวฟสําหรับงาน
เกษตรกรรม
28. โครงการฝกอบรมการทําเตาชีวมวล สําหรับใชในครัวเรือน

1

29. โครงการถายทอดความรูและขั้นตอนการใหบริการวิชาการ
กับบุคลากรภายใน
30. โครงการถายทอดความรูและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในการ
2
ใหบริการวิชาการเพื่อหารายได คณะวิศวกรรมศาสตรและ
5,000,000 สถาปตยกรรมศาสตร

14

3. ปรับปรุงและพัฒนาการ
ใหบริการวิชาการเพื่อ
สรางความเขมแข็งให
ชุมชน สังคม และสราง
รายไดใหกับมหาวิทยาลัย

2558
25

ประเด็นยุทธศาสตร
4. สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และ
อนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความยั่งยืน

เปาประสงค
4. บุคลากรและนักศึกษามี
ความรูความเขาใจและ
ตระหนักในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนเงินสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิปญญา
ทองถิ่น/อนุรักษสิ่งแวดลอม

2558
100,000

คาเปาหมาย
2559
100,000

กลยุทธ
2560
100,000 4.1 สรางจิตสํานึกใหเกิดความ
รัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา
และตระหนักในความสําคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ดานการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอมที่มีสวน
รวมกับชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 รอยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการ
ทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
และสิ่งแวดลอม

5.นักศึกษาเปนคนดี คนเกง
และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามอัตลักษณของ
ผูเรียน

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 4.3 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนัก
การเขารวมการประกวด/แขงขัน หรือได
รางวัลจากผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปญญาทองถิ่น/อนุรักษสิ่งแวดลอม ของ
นักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

>1

>1

>1

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวนนักศึกษา หรือผลงาน
นักศึกษาไดรับรางวัล/การยกยองชมเชย
ระดับทองถิ่น ชาติ และนานาชาติ

2

3

4

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 5.2 รอยละคุณภาพของบัญฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

คาเปาหมาย
2559
2

2560
2

โครงการที่สําคัญ
31. โครงการศึกษาและสืบทอดศิลปะการปนหมอตาลรวมกับ
ชุมชนเกาะเกร็ด
32. โครงการศึกษาและสืบสานวิธีการทําขนมไทย
33. โครการสืบสาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ผลิตมีดอรัญญิก

>80

>80

>80

34. โครงการทํานุบํารุงซิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4.2 .สงเสริม สนับสนุนใหมี ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 รอยละของโครงการ/
การบูรณาการการทํานุบํารุง กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
ศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ การบูรณาการกับ
พันธกิจอื่น ๆ

25

30

40

35. โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกับ
พันธกิจอื่นระดับหลักสูตร

5.1 สงเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาแบบรอบดานเพื่อให
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค

>80

>80

>80

36. โครงการฝกอบรมซอมดับเพลิงและหนีไฟ
37. โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการดานอุตสาหการเพื่อ
เสริมสรางประสบการณ
38. โครงการกาวสูวิศวกรมืออาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 รอยละของนักศึกษา
ปสุดทายไดรับการปลูกฝงคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ครบ 5 ดาน

39. โครงการการพัฒนาคุณภาพผูนํานักศึกษาดานการมีสวนรวม
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
40. โครงการกีฬาสัมพันธคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
41. โครงการคายอาสาพัฒนา
42. โครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรม
43. โครงการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและนักศึกษา
44. โครงการพัฒนามาตราฐานทักษะการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษา

15

5. สนับสนุนและสงเสริม
เพื่อใหนักศึกษามี
พัฒนาการครบทุกดาน

ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละของความรูเฉลี่ยที่
ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ไดรับความรู
หลังจากเขารวมโครงการ/กิจกรรม

2558
2

ประเด็นยุทธศาสตร
6. พัฒนาคุณภาพของ
อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

6. อาจารยและบุคลากรสาย ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
สนับสนุน มีศักยภาพในการ ของนักศึกษาตอการสอนของอาจารย
ปฏิบัติงาน และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

2558
>80

คาเปาหมาย
2559
>80

2560
>80

กลยุทธ
6.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

คาเปาหมาย
2559
60

2560
65

โครงการที่สําคัญ
45. โครงการจัดทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
46. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับการเพิ่มพูนความรูดานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑที่กําหนดในเวลา 1 ป

55

60

65

ตัวชี้วัดที่ 6.3 รอยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารยและบุคลากรในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนไดรับการเพิ่มพูนความรู/
ประสบการณที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
และภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนด
ในเวลา 1 ป

55

60

65

ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑไดรับ
การพัฒนาเพื่อรองรับการเขาสูตําแหนง
ที่สูงขึ้น

30

40

50

ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จํานวนงานวิจัยสถาบัน
ในรอบ 1 ป

1

1

1

ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 รอยละความพึงพอใจเฉลี่ย
ของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สาย
วิชาการ สายสนับสนุน) ที่มีตอการได
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

>80

>80

>80

7.1 พัฒนาระบบการบริหาร ตัวชี้วัดที่ 7.1.1รอยละของผูบริหารที่ไดรับ
และการติดตามที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มพูนความรูประสบการณทางการ
บริหารในเวลา 1 ป

>80

>80

>80

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2รอยละของความสําเร็จของ
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

55

60

65

7.2 สงเสริมการสราง
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยให
เปนที่รูจัก เปนที่ยอมรับใน
ระดับทองถิ่น ประเทศ และ
นานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1จํานวนขาวที่ไดรับการ
เผยแพรในสื่อตางๆ

20

20

25

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 รอยละของอาจารยที่เปน
อาจารยพิเศษ วิทยากรคณะกรรมการหรือ
่

5

8

10

7.3 การบริหารงาน การเงิน
และงบประมาณใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 รอยละความสําเร็จการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายประจําป

85

47. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตรืและสถาปตยกรรมศาสตร

48. โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาและจัดสถานที่ออกกําลังกาย
49. โครงการรณรงคสงเสริมสุขภาพพลานามัย

50. โครงการพัฒนาผูบริหารรวมกับสภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย
51. โครงการพัฒนาศักยภาพผุบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
52. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
53. โครงการประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอ คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
54. โครงการจัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
55. โครงการจัดทําจุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

90

94

16

7. การบริหารงาน
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ ประสบการณทาง
วิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑที่กําหนด
ในเวลา 1 ป

2558
55

ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละเฉลี่ยความพึงพอใจการ
บริการของผูรับบริการตอการดําเนินงานของ
บุคลากร

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

7. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการดวยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

2558

คาเปาหมาย
2559

2560

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

7.4 พัฒนาดานกายภาพ และ ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 รอยละความพึงพอใจเฉลี่ย
สภาพแวดลอมโดยใชแนวทาง ของบุคลากรนักศึกษา ตอการพัฒนา
สุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ
Green University
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
7.5 นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการบริหารจัดการ
8. พัฒนามหาวิทยาลัย
เขาสูระดับอาเซียน

8. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพใน ตัวชี้วัดที่ 8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
การเขาสูประชาคมอาเซียน
ดําเนินการตามความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรในกลุมอาเซียน

1

1

1

ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จํานวนผูบริหารที่ไดรับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การบริหารจัดการ

2558
>80

คาเปาหมาย
2559
>80

2560
>80

โครงการที่สําคัญ
56. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน พื้นที่สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
57. โครงการจัดมุมพักผอนวางผังปรับภูมิทัศน

0

2

3

58. โครงการดําเนินการตามความรวมมือในประชาคมอาเซียน
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