


คํานํา 

  
(ราง) แผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-

2565)  จัดทําข้ึนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

โดยไดนํากรอบแนวคิดของยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและ

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ แผนการพัฒนากลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก แผนพัฒนาภาคตะวันออก 6 จังหวัด และ

แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ

การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)   

 ขอมูลการระดมความคิดสูการวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระยะ 

5 ป (พ.ศ. 2561-2565) จะนําไปสูการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารของคณะ หนวยงาน (พ.ศ. 2561-2565) 

และแผนปฏิบัติการประจําป ในการบริหารเขตพ้ืนท่ีการจัดการศึกษาและหนวยงานตางๆ ในเชิงรุกเพ่ือปรับ

จุดยืนเชิงยุทธศาสตรท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง ใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เสริมสรางความเขมแข็งอยาง

ตอเนื่องภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง โดยมุงหวังใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางม่ันคงและยั่งยืน  

 ขอมูลสารสนเทศการระดมความคิดสูการวางแผนการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ไดรวบรวมขอมูล/ขอเสนอแนะจากการระดมความคิดโดยการ

ประชุมสัมมนาดานตางๆ จากการมีสวนรวมของทุกหนวยงานและเขตพ้ืนท่ี ดังนี้  

1. ขอมูลจากการระดมความคิดเห็น 4 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  3 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 เขตพ้ืนท่ีบางพระ ในวันท่ี 15 กุมพาพันธ พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมวันวิสาข ชั้น 8  

อาคารสรรพวิชญบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 

ครั้งท่ี 2 เขตพ้ืนท่ีวิทยาเขตจันทบุรี ในวันท่ี 27 กุมพาพันธ พ.ศ. 2560 ณ อาคาร
อเนกประสงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

ครั้งท่ี 3 เขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถและอุเทนถวาย ในวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ณ หอง
ประชุมประชานารถ อาคาร 9 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 2. ขอมูลประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันท่ี 26-27 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเดอะซีซันสพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 3. ขอมูลโครงการการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานจัดสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก สูไทยแลนด 4.0 ในวันท่ี 12-13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ อ.ปากชอง 
จ. นครราชสีมา 
 4. ขอมูลโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพงานพัฒนานักศึกษา ในระหวางวันท่ี 25 
– 27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี รีสอรท เขาใหญ จ. นครราชสีมา 



 5. ขอมูลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดําเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกแบบมีสวนรวม กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมอบรมประเมินประโยชนผลกระทบและ
ทบทวนแผนบริการวิชาการแบบมีสวนรวม ในวันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ  2560 ณ แซนดาเล รีสอรพัทยา 

6. ขอมูลโครงการ สัมมนาเชิงเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํา(ราง)แผนการศึกษาให

สอดคลองกับ  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และการจัดทําแผนแมบท 4 เขตพ้ืนท่ี ในวันท่ี 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 

2560  ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน พัทยา 

7.  โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผูบริหารและเตรียมความพรอมสูตําแหนงผูบริหาร กิจกรรม

ยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผูบริหารและการเตรียมความพรอมสูตําแหนงผูบริหาร วันท่ี 

27-29 มิถุนายน 2560 ณ  หองประชุม ดร.ชัยวัฒน แตไพสิฐพงษ อาคารโครงการพยาบาลสัตว คณะสัตว

แพทยศาสตร 

8. ขอมูลจาการประชุมกลุมคณะทํางานจัดทํารางแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก อยางไมเปนทางการอีก 2-3 ครั้ง จนไดเปนขอมูลการระดมความคิดสูการวางแผนการบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับนี้ 

 คณะทํางานฯ ขอขอบคุณทุกหนวยงานท่ีมีสวนรวมในการจัดทําขอมูลการระดมความคิดสูการวาง

แผนการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับนี้ ซ่ึงจะเปน

กรอบแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ใหรุดหนาตามท่ี

ทุกฝายคาดหวังในอนาคตตอไป 

 

         คณะทํางานจัดทํารางแผนกลยุทธ 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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สวนท่ี 1  

สภาพปจจุบันและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 1.1 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีใหบริการการศึกษาและ

ผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาใหกับสังคมไทยเปนระยะเวลายาวนานนับยอนจากการสถาปนาในนาม 

“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2518 เปนวันท่ีพระราชบัญญัติ “วิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชเพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาระดับ

ปริญญาตรีใหการศึกษาทางดานอาชีพท้ังระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรชั้นสูง

ทําการวิจัยสงเสริมการศึกษาทางดานวิชาชีพและใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดตั้ง

ข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดรับการประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 19 มกราคม 2548 เปนตนมาโดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดให

รวมกลุมวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน 4 วิทยาเขตและ 1 คณะตามมาตรา 65(3) 

ไดแก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรีและคณะ

เกษตรศาสตรบางพระ พรอมท้ังใหยกฐานะข้ึนเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามมาตรา 

5(3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดการศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับต่ํากวาปริญญา

ตรีในสาขาวิชาชีพตางๆกระจายอยูตามวิทยาเขตในสังกัดท้ัง 4 แหงตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแตละ

วิทยาเขตซ่ึงหนวยงานแตละแหงของมหาวิทยาลัยฯ ลวนมีประวัติในการกอตั้งและจัดการศึกษาดานวิชาชีพไม

นอยกวา 50 ป ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงจัดเปนมหาวิทยาลัยทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี1 ใน 15 แหงท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาสายวิชาชีพดวยความเชี่ยวชาญมาอยางยาวนานแหง

หนึ่งของประเทศไทย 

โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหรวมกลุมวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

จํานวน 4 วิทยาเขตและ 1 คณะตามมาตรา 65(3) ไดแก วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขต

จักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตจันทบุรี คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

โดยมีคณะตางๆ ท่ีรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก ดังนี้ 

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
4. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
6. คณะเทคโนโลยีสังคม 
7. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. คณะศิลปศาสตร* 
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9. คณะสัตวแพทยศาสตร* 
10. สถาบันเทคโนโลยีการบิน* 

 ท้ังนี้ เพ่ือใหภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จึงกําหนดใหมี

หนวยงานสนับสนุนดังนี้ 

1. สํานักงานอธิการบดี 
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. สํานักงานวิทยาเขตจันทบุรี 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งอยู เลขท่ี 43 หมู 6 ตําบลบางพระ  

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีเขตพ้ืนท่ีจัดการการศึกษา 3 เขตพ้ืนท่ี ไดแก เขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ  

เขตพ้ืนท่ีอุเทนถวาย และวิทยาเขตจันทบุรี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เดิมไดรับการจัดตั้งในนาม “วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ

จังหวัดชลบุรี” พ.ศ. 2501  สังกัดกรมอาชีวศึกษาตอมา พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรม 

บางพระไดโอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร เพ่ือดําเนินการจัด

การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตรใน 4 สาขาวิชาเอก คือ พืชศาสตร-พืชไรนา พืช

ศาสตร-พืชสวน สัตวศาสตร และเกษตรศึกษา ขณะเดียวกันก็จัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีหลักสูตร

ประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม(ปมงก.) ในนามของวิทยาเขตเกษตรบางพระ จนถึงปการศึกษา 2522 ในปพ.ศ.

2532 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ

ดุลยเดชพระราชทานนามใหมเปน“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”และไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิตวิชาเอกการบริหารธุรกิจเกษตรในปพ.ศ. 2534 คณะเกษตรศาสตรบางพระไดรับอนุมัติใหจัด

การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิชาเอกประมง และ

วิชาเอกวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวเพ่ิมข้ึนอีก 3 หลักสูตร ในปพ.ศ. 2535 ไดรับอนุมัติใหจัดการศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ ในปพ.ศ. 2540 ไดรับอนุมัติใหจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิตสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลักสูตร 4 ป  ในปพ .ศ .  2542 ได รับอนุ มัติ ใหจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศนและไดเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออกในป พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการงบประมาณ 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบ ในฐานะหัวหนาสวนราชการเชนเดียวกับอธิการบดี

กรมตาง ๆ โดยวิทยาเขตบางพระประกอบดวย 3 คณะ ไดแก คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีหนวยงานสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย ไดแก สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาและสํานักงานอธิการบดีหนวยงานระดับกองภายใตสํานักงานอธิการบดีมี 5 กอง ไดแก 

กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล และกองพัฒนานักศึกษามีหนวยงานจัดตั้งข้ึน



3 
 

ภายในตาง ๆ ไดแกสถาบันเทคโนโลยีการบิน และคณะสัตวแพทยศาสตร ตั้งอยูเลขท่ี 43 หมูท่ี 6 ตําบล

บางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโทรศัพท 0-3835-8201-27 โทรสาร0-3835-8201-27 ตอ 8417 เว็บไซด  

www.rmutto.ac.th มีเนื้อท่ีท้ังหมด 680 ไร 1 งาน 98 ตารางวาระยะทางหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 

110 กิโลเมตร 

เขตพ้ืนท่ีอุเทนถวาย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนท่ีอุเทนถวาย เดิมมีชื่อวา “ โรงเรียนชางกอสราง 

อุเทนถวาย ” สถาปนาข้ึนเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2477 นับเปนโรงเรียนท่ีตั้งข้ึนเพ่ือใหการศึกษาดานวิชาการ

กอสรางเปนแหงแรกของประเทศไทย  ไดรับการยกระดับและเปลี่ยนชื่อและสังกัดเปนวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย สังกัดกองสถานศึกษากรมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

ในปพ.ศ. 2519 ไดรับพระราชทานมหามงคลนามเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เขตพ้ืนท่ีอุเทนถวาย จัดการ

เรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในปพ.ศ. 2531  และเปดการสอนในระดับปริญญาตรี

ตอเนื่องจากระดับ ปวส. ในสาขาสถาปตยกรรมศาสตร และสาขาทางดานการจัดการงานกอสรางสาขา

วิศวกรรมโยธา เพ่ือเปนบุคลากรท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต มีหนวยงานคือ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนภายในคือสถาบันนวัตกรรมกอสราง

และเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวายและสํานักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย ตั้งอยูเลขท่ี225 ถนนพญาไท แขวงวังใหม 

เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0-2252-7029, 0-2252-2736-8 โทรสาร 0-2252-7580 เว็บ

ไซด  www.uthen.rmutto.ac.th มีเนื้อท่ีท้ังหมด 21 ไร 

เขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ เดิม พ.ศ.2492 เปนโรงเรียน

บุตรขาราชการกองทัพบก ซ่ึงไดเปลี่ยนชื่อและสถานะ ในป พ.ศ. 2517 เปนวิทยาลัยจักรพงษภูวนารถไดโอน

ภาระงานใหไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา อยูในกรมอาชีวศึกษา ในป พ.ศ. 2520ในป พ.ศ. 

2527 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 สาขา คือ การบัญชี การตลาด และเลขานุการ  

ในป พ.ศ. 2528 เปดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในภาค

ราชการปกติเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานชื่อใหมวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ” เปดสอนภาคนอกเวลา

ราชการปกติ (รอบบาย) ระดับ ปวส. สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีในป พ.ศ. 2537 เปดสอนระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป (ตอเนื่อง) บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศภาคปกติ ในป พ.ศ. 2540 

เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการทองเท่ียว ภาคปกติ และ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป (ตอเนื่อง)บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกระบบสารสนเทศ ภาคสมทบ และ

วิชาเอกการจัดการท่ัวไป ภาคปกติในป พ.ศ. 2541 เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป (ตอเนื่อง) 

บริหารธุรกิจ ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ในป พ.ศ. 2542 เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป  

บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไปในป พ.ศ. 2543 งดรับนักศึกษาในระดับ ปวช.  

http://www.rmutto.ac.th/
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ตามนโยบายสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลใหสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ท่ีจะมีผลบังคับใช

ตั้งแตปการศึกษา 2545 และงดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการทองเท่ียว

ในป พ.ศ. 2544 เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเอก

การตลาด และหลักสูตร 2 ป (ตอเนื่อง) บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี และการตลาด     

ในป พ.ศ. 2547 เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป เทคโนโลยีสารเทศ ภาคปกติ สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ปจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถเปน“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออกเขตพ้ืนท่ีจักรพงษภูวนารถ” มีหนวยงานภายในประกอบดวยคณะบริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนภายในคือ คณะศิลปะศาสตรและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีจักรพงษ 

ภูวนารถ ต้ังอยูเลขท่ี  122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 

10400โทรศัพท 02-6922360-4 โทรสาร 02-2773693 เว็บไซด www.cpc.rmutto.ac.th มีพ้ืนท่ี 12 ไร 

วิทยาเขตจันทบุรี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี เดิมคือโรงเรียนเกษตรกรรมจันทบุรีไดรับ

การจัดตั้งครั้งแรกป พ.ศ. 2492 ท่ีบริเวณเขาตาบกทองท่ีอําเภอเมืองกับบานหวยปลาดุก ทองท่ีอําเภอทาใหมแต

เนื่องจากการคมนาคม ในทองท่ีเหลานี้ไมสะดวกจึงไดระงับการจัดตั้งโรงเรียนไวกอนในป พ.ศ. 2496 กรมสามัญ

ศึกษาพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะหข้ึนท่ี ดงกระสือตําบลพลวง อําเภอมะขาม และเนื่องจากในท่ีแหงนี้

มีความเหมาะสมสําหรับตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม ทางราชการจึงไดสงวนเนื้อท่ีสําหรับตั้งโรงเรียนเกษตรไวสวนหนึ่ง

หลังจากนั้นจึงสงเจาหนาท่ีและผูเชี่ยวชาญมาสํารวจสถานท่ีพรอมกับทําเขตแนวโรงเรียน ในป พ.ศ. 2504 กรม

อาชีวศึกษาไดใหงบประมาณเพ่ือบุกเบิกท่ีดินท่ีไดสงวนไวพรอมซ้ือพันธุทุเรียน พันธุเงาะสีชมพูและจางคนปลูก

พรอมบํารุงรักษา ตอมากระทรวงศึกษาธิการมีประกาศลงวันท่ี 10 เมษายน 2507 จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมใน

ทองท่ี จึงไดมีการเปดสอนวิชาชีพเกษตรกรรมในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพท่ีจังหวัดจันทบุรี 

โดยรับนักเรียนรุนแรกจํานวน 63 คน ในป พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาเห็นวาโรงเรียน

เกษตรกรรมจันทบุรีเปนโรงเรียนท่ีมีความพรอมสมควรจะขยายระดับการศึกษาจึงใหขยายระดับการศึกษา  

เปดสอนในระดับวิชาชีพชั้นสูงและยกฐานะเปนวิทยาลัยตั้งแตวันท่ี 29 พฤษภาคม 2517 จากพระราชบัญญัติ

จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความชํานาญในวิชาชีพแขนงตางๆ วิทยาลัย

เกษตรกรรมจันทบุรีเปนสถานศึกษาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนสถาบันผลิตบุคลากรดังกลาว จึงไดโอนกิจการบริหาร

บางสวนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปเปนของกรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2520 ไดเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาเขตเกษตรจันทบุรี” ในวันท่ี  

27 กันยายน 2520  

เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทาน เปลี่ยนคํานําหนาชื่อจากวิทยาลัยฯ เปนสถาบัน และพระราชทานชื่อสถาบันวา “สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล” ตอมาสถาบันฯ ไดเสนอรางพระราชบัญญัติขอแกไขเปลี่ยนชื่อตามท่ีไดรับพระราชทานซ่ึงไดรับความ

เห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรวุฒิสภา และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวิทยาเขตเกษตรจันทบุรีได
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เปลี่ยนการเรียกชื่อเปน “วิทยาเขตจันทบุรี” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2532 

ปจจุบันสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรโดยผนวกกับอีก 3  

วิทยาเขตเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตาม

กฎหมายวาดวยการงบประมาณ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบ ในฐานะหัวหนา

สวนราชการเชนเดียวกับอธิการบดีกรมตาง ๆประกอบดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  

คณะเทคโนโลยีสังคม และสํานักงานวิทยาเขตจันทบุรี ในเสนทางคมนาคมถนนบําราศนราดูรเชื่อมกับจังหวัด

ระยะทาง 30  กิโลเมตรสภาพถนนลาดยางตลอดมีไฟฟาสวนภูมิภาคเขาถึงอยูติดกับอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ

และคายลูกเสือจังหวัดจันทบุรีซ่ึงเนื้อท่ีดังกลาวไดบุกเบิกกอสรางอาคารและทํากิจการฟารมไปแลวประมาณ 700  

ไร พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ  ดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเกษตรโทรศัพท  

0-3930-7261 โทรสาร0-3930-7268เว็บไซด  www.chan.rmutto.ac.th ตั้งอยูเลขท่ี 131 หมูท่ี 10 ถนนบําราศ

นราดูร ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี22210มีพ้ืนท่ี 1,567 ไรเศษ 

 1.2 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดต้ัง

ข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 7 บัญญัติไววาใหมหาวิทยาลัยเปน

สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ี

เนนการปฏิบัติทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสใน

การศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  

บัณฑิตนักปฏิบัติ ในความหมายของราชมงคลยึดเปนแนวคิดนั้นไดนอมรับมาจาก พระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตของราชมงคล ในป พ.ศ.2525 

ซ่ึงมีใจความตอนหนึ่งวา          

“…บัณฑิตทุกๆ สาขา ทุกๆคน  มีหนาท่ีท่ีสําคัญท่ีจะตองเปนกําลังทําประโยชนสรางสรรคความ

เจริญม่ันคงใหแกประเทศชาติ  การท่ีจะใหประโยชนหรือการสรางสรรคใหเกิดข้ึนไดนั้น จะตองลงมือทํา

มันอยางจริงจัง…” 

      “การลงมือ” ท่ีจริงมีความหมายกวางขวาง  คือ  หมายถึง  การปฏิบัติดวยวิธีตางๆ ทุกอยางแต

เพราะท่ีเห็นชัดเรามักปฏิบัติดวยมือจึงพูดเปนสํานวนวา “ลงมือ” การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นข้ึนอยูกับ

การท่ีสมองหรือใจส่ัง  คือใจมันส่ังเม่ือไร  อยางไร ก็ทําเม่ือนั้น อยางนั้น ฉะนั้นถาใจไม สู 

คือ  ออนแอ  ลังเล  เกียจคราน  หรือไมสุจริต ไมเท่ียงตรง ก็จะไมลงมือทํา  หรือทําใหมันคั่งคาง ทําใหช่ัว ให

เสียหาย  เปนการเบียดเบียนตน  เบียดเบียนผูอ่ืน ซ่ึงไมเปนประโยชน  ไมเปนการสรางสรรค  หากแตเปนการ

บอนทําลายใหเกิดความเสียหายและเกิดโทษสุจริต นักปฏิบัติงานจึงตองรูจักฝกปฏิบัติใจตนเอง เปนสําคัญ 

และเปนเบ้ืองตน กอนอ่ืนตองหัดทําใจใหหนักแนน กลาแข็งและเปนระเบียบ ไมยอทอตออุปสรรค   

http://www.chan.rmutto.ac.th/
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ไมมักงายเห็นแกความสะดวกสบาย และทีสําคัญท่ีสุดจะตองใหเท่ียงตรง  เปนกลาง และสุจริตอยูเสมอไม

หว่ันไหวตออารมณเครื่องหลอกลอใดๆ จึงจะชวยใหเปนนักปฏิบัติท่ีดี ท่ีสามารถสรางประโยชนไดอยาง

แทจริง…” 

ความหมายของการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีดี จึงหมายรวมถึงการปฏิบัติท่ีจะตองไดรับการฝกฝนท้ังใจ

และกาย และท้ังจะตองเปนนักปฏิบัติงานท่ีมีหลักวิชาดีดวย และท่ีสําคัญจะตองมีการปรับปรุงตังเองใหมีการ

พัฒนากาวหนาอยูตลอดเวลา ใฝใจศึกษาท้ังทางลึกและทางกวาง เพ่ือใหบัณฑิตใชวิชาชีพความสามารถความ

บริสุทธิ์ใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสรางสรรคประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมไดสัมฤทธิ์ผล 
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1.3 โครงสรางการแบงสวนราชการ  
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1.4 การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในอีก 5 ปขางหนา 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัย 

เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ

ชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาส

ในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในชวงกวา 12 ป ท่ีผานมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออกมีการพัฒนาทางดานวัตถุ สิ่งกอสราง เชน อาคาร ท่ีจอดรถ ถนน ทางเดิน และอ่ืนๆ แตในทาง

ดานการบริหารจัดการยังไมสามารถพัฒนาใหดีเทาท่ีควรจะเปนได เชน ยังขาดระบบตางๆ ท่ีนํามาใชในการ

บริหารจัดการ การปฏิบัติงานท่ีสามารถสะทอนผลการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมในดานตางๆ และยังมีปญหา

ตางๆ อีกมากมาย ท้ังการไมยอมรับในความรูความสามารถของตัวผูบริหารทุกระดับเพราะเปนการเขามาเปน

ผูบริหารท่ีขามข้ันตอนขาดประสบการณ ทําใหไมมีความศรัทธาในผูบริหาร มีความแตกแยกกันขาดความ

สามัคคีในหลายระดับท่ีหลากหลาย ขาดการถายทอดงานหรือสอนงานใหคนรุนใหม ขาดการสรางผูบริหารรุน

ใหม มีการเลนเกมการเมืองในมหาวิทยาลัยมีพวกพอง โดยขาดการมองสวนรวมหรือประโยชนของ

มหาวิทยาลัย/สวนรวมเปนหลัก แตแคประโยชนสวนตัว/พวกพอง  

 ดังนั้น  ในการท่ีจะเขามาบริหารมหาวิทยาลัยของผูบริหารในอีก 5 ปขางหนานี้ ถือวาไดรับโจทยท่ี

หนักมาก มีการวางวิสัยทัศนและเปาหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปน มหาวิทยาลัยชั้น

นําในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ โดยใหความสําคัญในประเด็นตอไปนี้ 

1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ  
การผลิตบัณฑิตถือวาเปนหนาที่หลักของมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยใหเปนแรงงานที่มี คุณภาพ มีความรูความสามารถในสาขาที่เปนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อรองรับความตองการทรัพยากรบุคคลสําหรับการพัฒนาประเทศ คุณลักษณะที่
สําคัญของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่พรอมทํางานในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม สังคมและชุมชนที่มีความแตกตางทั้งทางดานภาษาและวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหบุคลากรหลายกลุมและหลายชวงวัยเขามาเรียนรู ผานหลักสูตรทั้งระยะสั้น
หรือระยะยาว การพัฒนาหลักสูตรจะเนนการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการสาขาวิชาและเปนหลักสูตรที่เปนความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเปนความตองการของประเทศ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในฐานะหนวยงานทางวิชาการยังมีทิศทางการ
พัฒนาตนเองใหเปนอุทยานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม โดยนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาระบบการเรียนรูให
นักศึกษาและบุคคลภายนอกมาเรียนรูไดตลอดเวลาโดยพัฒนาสิ่งแวดลอมทางดานการเรียนการสอนใน
ลักษณะของ Smart University 4.0 รวมท้ังการนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
ชุมชน เชน การพัฒนาหอสมุดใหมีชีวิต การพัฒนาแหลงเรียนรูทางการเกษตร เปนตน 

ปการศึกษา 2559 มีหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 43 สาขาวิชา เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 38
สาขาวิชา (รอยละ 88.37) ระดับปริญญาโท 5 สาขาวิชา (รอยละ 11.63)  
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จํานวนนักศึกษาใหม มีท้ังหมด 2,081 คน ซ่ึงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,040 คน (รอยละ
98.03) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 41 คน (1.97) 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมดรวมท้ังสิ้น 12,890 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 12,679 คน (รอยละ
98.36) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 211 คน (รอยละ 1.64) ซ่ึงเปนนักศึกษาชาวตางชาติ 15 คน (รอยละ 
0.11) โดยมีสัดสวนนักศึกษาท้ังหมดของกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตอกลุมมนุษยศาสตรฯ ตอกลุม
วิทยาศาสตรสุขภาพ เปน 5,657 : 7,097 : 136 ในชวง 3 ปท่ีผานมามีแนวโนมการรับนักศึกษาท่ีลดลง 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเนนจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน 

สําหรับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2558 ผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 2,377 คน ซ่ึงสวน
ใหญเปนระดับปริญญาตรี  2,372 คน รอยละ 99.79 และระดับบัณฑิต 5 คน รอยละ 0.21 มีผลการสํารวจ
ภาวการณมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2558 โดยบัณฑิตมีงานทํารอยละ 70.89
บัณฑิตศึกษาตอรอยละ 1.60 บัณฑิตไมไดงานทํารอยละ 41.06 และบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีเรียนรอยละ 
55.06 เม่ือเทียบอัตราการไดงานทําของบัณฑิตในปท่ีผานมามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน รอยละ 10.33 ในสวนของความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2558 รอยละ 4.22 

 
2. เปนองคกรท่ีมีศักยภาพดานการวิจัย และพัฒนาองคความรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกําหนดทิศทางของการสนับสนุนงานวิจัยโดยใหนําเอา

โจทยท่ีเปนปญหาของภูมิภาคมาเปนโจทยในการวิจัยประมาณรอยละ ...-... โจทยท่ีเปนการวิจัยข้ันพ้ืนฐานรอย

ละ ...-... และโจทย ท่ีนักวิจัยมีความสนใจเปนกรณีพิเศษรอยละ ...-... ในป 2559 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณ

สนับสนุนดานการวิจัย จํานวน 29,264,748 บาท โดยเปนทุนวิจัยจากภายในจํานวน 22,405,160 บาท  

ทุนวิจัยจากภายนอก 6,859,588 บาท มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา จํานวน 57,494.59 บาท มีจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทาวิจัยและงาน

สรางสรรคท้ังจากทุนวิจัยภายในและทุนวิจัยภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด รอย

ละ...-... ในชวง 3 ปท่ีผานมาผลการดําเนินงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาท้ังในดานการ

ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีชื่อเสียง และการเผยแพรผลงานวิจัยใหไดรับการอางอิง โดย ในป พ.ศ. 2559มหาวิทยาลัย

มีบทความวิจัยซ่ึงไดรับการอางอิง (Citation) ใน Referreed Journal ในฐานขอมูลระดับชาติและระดับ

นานาชาติ จํานวน 123 บทความ และจํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ...-... ผลงาน รวมถึงจํานวน

ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (ท่ีไดรับการอนุมัติแลว) จํานวน 3 

ผลงาน โดยเปนอนุสิทธิบัติ 3 ผลงาน ลิขสิทธิ์ ...-... ผลงาน สิทธิบัตร ...-... ผลงาน 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีหนวยงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ประกอบดวย 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 สถาบัน 

3. พัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ในดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือการดูแล และพัฒนาชุมชน โดยการสราง
เครือขายการพัฒนาท้ังในภูมิภาคตะวันออก ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดสนับสนุนเพ่ือใชในการบริการ
วิชาการ จํานวน 12,000,000 บาท มีโครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและองคกรตางๆ ...-... แหง 
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สรางความรวมมือกับชุมชน 1 แหง/โครงการ/กิจกรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดนําผลงานวิจัยเพ่ือใช
บริการวิชาการ และสงเสริม พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งผานโครงการตางๆ เชน การแกไขปญหาความ
ยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

 

4. เปนองคกรดานการอนุรักษ พัฒนา ถายทอด ฟนฟู วัฒนธรรมประเพณี 

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดแทรก
ดานศิลปวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจําของมหาวิทยาลัย มีการจัดแสดงผลงานศิลปะ การสงเสริมให
นักศึกษารวมกิจกรรมดานวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีกับตางประเทศ พัฒนา
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือรองรับการศึกษาคนควา มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2559 ไดสนับสนุนท้ังเงินงบประมาณ
แผนดินและเงินงบประมาณรายไดจํานวน 8,217,400 บาท มีการจัดโครงการ 74 โครงการ จากการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไดสงผลใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนท่ีรูจักและไดรับการ
ยอมรับจากคนในพ้ืนท่ี 

 

5. สรางการบริหารและการจัดการองคกรท่ีดี 

ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 1,229 คน 

เปนบุคลากรสายวิชาการ  580 คน (รอยละ 47.20) บุคลากรสายสนับสนุน 649 คน (รอยละ 52.80) ในสวน

ของบุคลากรสายวิชาการมีผูดํารงตําแหนงวิชาการศาสตราจารย - คน (รอยละ …-….) รองศาสตราจารย 11 

คน (รอยละ 1.89) ผูชวยศาสตราจารย 90 คน (รอยละ 15.51) และบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก 479 คน (รอยละ 82.58) จํานวนอาจารยตางชาติ 7 คน (รอยละ 0.57 ) 

การบริหารจัดการในระดับสถาบัน สรุปผลภาพรวมจุดดอยและสภาพปญหาของมหาวิทยาลัยจนเปน
ท่ีมาใหมหาวิทยาลัยถูกกํากับตามมาตรา 44 ดังนี้ 

- ทีมผูบริหารยังขาดภาวะผูนําสูงและขาดความมุงม่ันในการใชเครื่องมือการบริหารท่ีหลากหลาย เชน 
การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากร ระบบการประเมินผลผูบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล ขาดในดาน
การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มุงสูประโยชนสุขของบุคลากร ชุมชน สังคม ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ภายใต
การกํากับดูแลท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยไมมีการพัฒนาและลาหลังในทุกๆ ดาน  

- มีการดําเนินงานท่ีสงผลใหมหาวิทยาลัยแตกความสามัคคี แตกแยกเปนพวกพองในหลากหลายสวน
ของมหาวิทยาลัย ขาดการเคารพนับถือกัน ไมศรัทธาในตัวผูบริหารเพราะผูบริหารขาดความสามารถ 

- การไดมาของผูบริหารท่ีไมไดผานระบบการคัดเลือกตามหลักการของความสามารถท่ีตองใชการ
สะสมหรือสั่งสมประสบการณ ทําใหไดผูบริหาร หลายระดับ ในชุดปจจุบันใหหลายๆ หนวยงาน ปฏิบัติหนาท่ี
ไมเปน 

- มหาวิทยาลัยยังไมมีการจัดการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอยางเปนระบบท่ีสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ สกอ. และยังไมมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ 

- มหาวิทยาลัยยังไมมีการนําระบบสารสนเทศมาใชใหมีความทันสมัยและกาวทันตอยุค IT ท้ังระบบ
ฐานขอมูล ระบบท่ีชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร ระบบท่ีเอ้ือตอการทํางานท่ีสะดวกรวดเร็วและมีความ
ถูกตองแมนยําของขอมูล และยังไมสามารถจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือใหผูรับบริการอยางมีความสุข  
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จุดท่ีควรพัฒนา (เรงดวน) คือ  
1. การไดมาของคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ท่ีดํารงตําแหนงบริหารของคณะ/สถาบัน/

สํานัก ณ ปจจุบันนี้ไดมาจากการลงมติของกรรมการจากสภาชุดกอน ซ่ึงเปนการเลือกพวกพองของฝายตนเขา
มาท้ังท่ียังไมเคยมีประสบการณทํางานทางการบริหารทําใหทํางานไมเปนและไมไดรับการยอมรับในดาน
ความรูความสามารถจากประชาคม เปนเหตุใหการสั่งการตามลําดับข้ันการบังคับบัญชาไมไดรับความรวมมือ
เทาท่ีควร ถึงไดอธิการบดีและทีมผูบริหารใหมท่ีดีแตจะเปนเรื่องยากในการขับเคลื่อนการทํางานหรือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอยูดี (ฝากสภามหาวิทยาลัยชุดคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยชวย
พิจารณาในเรื่องนี้เปนการดวนท่ีสุด) อยากใหลมลางในจุดนี้ดวยเพราะการทํางานและพัฒนามหาวิทาลัยตอง
อาศัยคณะวิชาและหนวยงานหลักเปนตัวขับเคลื่อน เพราะชุดผูบริหารตามคําสั่งมาตร 44 ไมไดจัดการเรื่องนี้
ตั้งแตแรกเขามาเพราะไมไดรับนโยบายใหเซ็ตซีโร“set zero” เกรงจะเปนการทําเกินกวาเหตุ เม่ือเขามา
บริหารจัดการถึงไดรูวาเปนเรื่องท่ีตองไดรับการแกไขเปนอันดับแรก 

2. เรงสรางผูบริหารท่ีสามารถทํางานเปนและไดรับการยอมรับจากประชาคม สรางศรัทธาใหคน
ในมหาวิทยาลัยเห็นถึงศักยภาพของผูบริหาร 

3. ปรับโครงสรางมหาวิทยาลัยใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานท่ีคลองตัว ไมซํ้าซอน มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจนของแตละหนวยงาน พรอมการสื่อสารหรือถายทอดใหทุกคนเขาใจในบทบาทหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบหลักเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. สรางกระบวนการทํางาน/ภาระงานท่ีควรจะมีใหครบถวนและสามารถดึงศักยภาพของแตละ
บุคคลใหสามารถแสดงผลงานในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางสมบูรณ 

5. สรางคณะทํางาน/สรางทีมงานใหมีความรักสามัคคีและมีความสามารถในการสรางสรรคงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. สรางแรงจูงใจใหทุกคนรักในสถาบันและรวมกันสรางสรรคผลงานเพ่ือใหมหาวิทยาลัยแหงนี้
สามารถอยูตอไปไดโดยไมลมสลายเพราะการเห็นแกตัว โดยใหทุกคนมองประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งใหได 

7. สรางการประเมินท่ีวัดผลการปฏิบัติงานแบบมุงเนนผลงาน 
8. สรางมาตรการในการลงโทษ เจาของโครงการท้ังโครงการวิจัย โครงการรายจายอ่ืน และงบ

ลงทุน โดยการไมข้ึนเงินเดือนในปงบประมาณนั้นเนื่องจากไมสามารถดําเนินโครงการไดสําเร็จใหบรรลุ
เปาหมายตามระยะเวลาท่ีกําหนดได โดยเฉพาะงบลงทุน(ตองลงโทษหัวหนาหนวยงานท่ีไดรับงบลงทุน)ท่ีสงผล
กระทบตอการเบิกจายงบประมาณทําใหถูกตัดลดงบประมาณในปถัดไป 

9. สรางสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหนาอยู นาเรียน ท้ังในการทํางานและการเรียนการ
สอน ท้ังระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดการพ้ืนท่ีใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก
ดานตางๆ 

10. สรางระบบสารสนเทศในการทํางานท้ังระบบฐานขอมูล ระบบท่ีชวยในการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ระบบท่ีเอ้ือตอการทํางานท่ีสะดวกรวดเร็วและมีความถูกตองแมนยําของขอมูล ท่ีเอ้ือใหผูรับบริการ
อยางมีความสุข 

11.  สรางหนวยงานสําหรับไกลเกลี่ยความขัดแยงหรือความเขาใจท่ีไมตรงกัน โดยเปลี่ยนชื่อจาก
คระกรรมการอุทธรณรองทุกข เปนคณะกรรมการสมานฉันทแหง มทร.ตะวันออก เพ่ือลดคดีความการฟองรอง
ท่ีสงไปถึงศาล 

http://www.culi.chula.ac.th/salc/images/ENG%20Today%20PDF/Eng.-34%20(set%20zero%20SIC).pdf
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12.  สรางคณะกรรมการ/คณะทํางานคุณภาพ/สรางแนวปฏิบัติท่ีถูกตอง/สรางกระบวนการ
จัดทําแผนดานตางๆ ใหครบและทันตอระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมการกํากับติดตามประเมินผลสําเร็จของแผน 
เพ่ือสรุปผลสําเร็จและนําไปสูการทบทวนปรับปรุงแผนท่ีนําไปสูการพัฒนาดานตางๆ ตอไป 

13.  สรางวัฒนธรรมองคกรท่ีสามารถผลักดันใหเกิดความรักความสามัคคียินดีทํางานรวมกันได
อยางมีความสุขท้ังในสาขาวิชา ขามสาขาวิชา/ขามศาสตร ขามคณะ ขามวิทยาเขต โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เปนท่ีตั้ง 

14.  สรางการสื่อสารการประชาสัมพันธและสัมพันธภาพท่ีดีในองคกรและนอกองคกร 
15.  สราง/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงานท่ีคลองตัวและปองกันความผิดพลาดหรือความเสียหายของมหาวิทยาลัย 
16.  สรางและปรับปรุงหลักสูตรท่ีสามารถสงเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยใหมีความโดดเดน

และตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ(ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC) เพ่ือดึงดูดผูเรียนเขามาเรียนใน
มหาวิทยาลัย 

17.   สรางระบบสวัสดิการท่ีสามารถจูงใจผูปฏิบัติงานใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี มีคาตอบแทนท่ี
คุมคา สงเสริมและยกระดับใหเกิดการพัฒนาท่ีสูงข้ึนยิ่งๆ ข้ึนไปตามศักยภาพของบุคคล และสรางบุคลากรให 
มีจิตใจรักหวังดีและทุมเทตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ปจจุบันมีหลักสูตรท่ีเปดสอนในสาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้ 

หลักสูตรปริญญาตรี มีหลักสูตร ดังนี้ 

ลําดับท่ี คณะ รายช่ือหลักสูตร สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

1 คณะเกษตรศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

สาขาวิชาพืชศาสตร 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 
สาขาวิชาประมง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ.) 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส 

3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
เกษตร 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(ศ.บ.) 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล 

4 คณะสัตวแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(สพ.บ.) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
สัตว 

5 สถาบันเทคโนโลยีการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

สาขาวิชาการจัดการการบิน 
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ลําดับท่ี คณะ รายช่ือหลักสูตร สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

สาขาวิชาพืชศาสตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว 
สาขาวิชาประมง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต 
(อส.บ.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสา
หการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ.) 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

7 คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(ศ.บ.) 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 

8 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต  (สถ.บ.) 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
สาขาวิชาออกแบบ
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ.) 

สาขาวิชาวิศวกรรมกอสราง 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
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1.5.2 หลักสูตรปริญญาโทท่ีเปดสอน มีจํานวนท้ังส้ิน ดังนี้ 
 
ลําดับท่ี คณะ รายช่ือหลักสูตร สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

1 คณะเกษตรศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วท.ม.) 

สาขาวิชาพืชศาสตร 
สาขาวิชาสัตวศาสตร 

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต  (วท.ม.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

3 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

หลักสูตรวิศวศาสตรมหาบัณฑิต 
(วศ.ม.) 

สาขาวิชาการบริหารงาน
กอสราง 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 

 

 

 

9 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(ศ.บ.) 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ 

10 คณะศิลปศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากล 
สาขาวิชาการทองเท่ียว 



16 
 

1.6 บุคลากร 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทบุคลากร คณะ และวุฒิการศึกษา ป 2560 (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560) 

คณะ 
ขาราชการพลเรือน พนักงานในสถาบันฯ พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว  รวมท้ังส้ิน 

ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

รวม 
ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

รวม 
ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

รวม 
ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

รวม 
ป.
เอก 

ป.โท 
ป.
ตรี 

รวม 

เขตพ้ืนท่ีบางพระ 33 46 2 81 35 86 - 121 - - - - - 12 2 14 68 144 4 216 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 11 14 2 27 16 15 - 31 - - - - - 2 - 2 27 31 2 60 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 17 19 - 36 9 25 - 34 - - - - - 2 - 2 26 46 - 72 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 9 - 13 2 26 - 28 - - - - - 7 2 9 6 42 2 50 
คณะสัตวแพทยศาสตร 1 4 - 5 6 15 - 21 - - - - - - - - 7 19 - 26 
สถาบันเทคโนโลยีการบิน - - - - 2 5 - 7 - - - - - 1 - 1 2 6 - 8 

วิทยาเขตจันทบุรี 6 24 5 35 13 80 - 93 - - 2 2 - 4 3 7 19 108 10 137 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 5 17 3 25 11 42 - 53 - - 1 1 - 2 - 2 16 61 4 81 
คณะเทคโนโลยีสังคม 1 7 2 10 2 38 - 40 - - 1 1 - 2 3 5 3 47 6 56 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 7 27 - 34 12 86 - 98 - - - - - 2 3 5 19 115 3 137 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 20 - 24 7 63 - 70 - - - - - - - - 11 83 - 94 
คณะศิลปศาสตร 3 7 - 10 5 23 - 28 - - - - - 2 3 5 8 32 3 43 

วิทยาเขตอุเทนถวาย 7 30 10 47 17 26 - 43 - - - - - - - - 24 56 10 90 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 7 30 10 47 17 26 - 43 - - - - - - - - 24 56 10 90 

รวมท้ังส้ิน 53 127 17 197 77 278 - 355 - - 2 2 - 18 8 26 130 423 27 580 
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทบุคลากร คณะ และตําแหนงทางวิชาการ  ป  2560  (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560) 

คณะ ขาราชการพลเรือน พนักงานในสถาบันฯ พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว รวมท้ังส้ิน 
ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 

เขตพ้ืนท่ีบางพระ - 7 40 34 81 - - 1 120 121 - - - - - - - - 14 14 - 7 41 168 216 

คณะเกษตรศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- 4 16 7 27 - - 1 30 31 - - - - - - - - 2 2 - 4 17 39 60 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 3 12 21 36 - - - 34 34 - - - - - - - - 2 2 - 3 12 57 72 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 8 5 13 - - - 28 28 - - - - - - - - 9 9 - - 8 42 50 

คณะสัตวแพทยศาสตร - - 4 1 5 - - - 21 21 - - - - - - - - - - - - 4 22 26 

สถาบันเทคโลยีการบิน - - - - - - - - 7 7 - - - - - - - - 1 1 - - - - - 

วิทยาเขตจันทบุรี - 1 22 12 35 - - 1 92 93 - - - 2 2 - - - 7 7 - 1 23 113 137 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร - 1 17 7 25 - - 1 52 53 - - - 1 1 - - - 2 2 - 1 18 62 81 
คณะเทคโนโลยีสังคม - - 5 5 10 - - - 40 40 - - - 1 1 - - - 5 5 - - 5 51 56 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ - 2 8 24 34 - 1 - 97 98 - - - - - - - - 5 5 - 3 8 126 137 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 2 5 17 24 - 1 - 69 70 - - - - - - - - - - - 3 5 86 94 

คณะศิลปศาสตร - - 3 7 10 - - - 28 28 - - - - - - - - 5 5 - - 3 40 43 

วิทยาเขตอุเทนถวาย - - 17 30 47 - - 1 42 43 - - - - - - - - - - - - 18 72 90 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

- - 17 30 47 - - 1 42 43 - - - - - - - - - - - - 18 72 90 

รวมท้ังส้ิน - 10 87 100 197 - 1 3 351 355 - - - 2 2 - - - 26 26 - 11 90 479 580 
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามประเภทบุคลากร คณะ และวุฒิทางการศึกษา ป 2560  (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560) 

คณะ/สถาบัน/
สํานัก 

ขาราชการพลเรือน พนักงานในสถาบันฯ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว รวมท้ังส้ิน 

ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ต่ํา
กวา 
ป.ตรี 

รว
ม 

ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.ตรี ต่ํา
กวา 
ป.ตรี 

รวม ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ต่ํา
กวา 
ป.ตรี 

รว
ม 

ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ต่ํา
กวา 
ป.ตรี 

รวม ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ต่ํา
กวา 
ป.ตรี 

รวม ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.ตรี ต่ํากวา 
ป.ตรี 

รวม 

เขตพ้ืนท่ีบางพระ 0 3 5 1 9 0 0 115 115 115 0 0 2 5 7 0 0 6 8 14 0 0 90 104 194 0 3 218 118 339 

คณะเกษตรศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 30 0 0 19 20 39 

- งานฟารม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

สถาบันบัวราชมงคล 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

0 0 1 0 1 0 0 7 0 7 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 7 15 22 0 0 16 17 33 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

0 1 0 0 1 0 0 8 0 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 9 5 15 

คณะสัตวแพทยศาสตร 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 25 0 0 21 8 29 

สถาบันเทคโนโลยีการบิน 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 4 
สํานักงานอธิการบดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- กองกลาง 0 1 1 0 2 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 0 0 15 40 55 0 1 30 47 78 
- กองคลัง 0 0 1 1 2 0 0 12 0 12 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 8 0 8 0 0 23 2 25 
- กองนโยบายและ

แผน 
0 0 1 0 1 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 13 1 14 

- กองบริหารงาน
บุคคล 

0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 19 1 20 

- กองพัฒนานักศึกษา 0 1 0 0 1 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3 4 0 1 7 4 12 
กิจการหอพักนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13 0 0 9 5 14 
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 15 1 16 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0 0 1 0 1 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 3 8 0 0 15 3 18 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 10 0 10 
สํานักงานประกันคุณภาพ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 4 
สภาวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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คณะ/สถาบัน/

สํานัก 

ขาราชการพลเรือน พนักงานในสถาบันฯ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว รวมท้ังส้ิน 

ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ต่ํา
กวา 
ป.ตรี 

รว
ม 

ป.เอก ป.
โท 

ป.
ตรี 

ต่ํา
กวา 
ป.ตรี 

รวม ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ต่ํา
กวา 
ป.ตรี 

รว
ม 

ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ต่ํา
กวา 
ป.ตรี 

รวม ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ต่ํา
กวา 
ป.ตรี 

รวม ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.ตรี ต่ํากวา 
ป.ตรี 

รวม 

สํานักงานตรวจสอบ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

วิทยาเขตจนัทบุรี 0 1 3 0 4 0 0 33 0 33 0 0 9 4 13 0 0 0 12 12 0 0 34 29 63 0 1 79 45 125 

สํานักงานวิทยาเขตจันทบุรี 0 1 1 0 2 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 13 11 24 0 1 33 19 53 

- กิจการหอพักนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 8 8 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร 

0 0 1 0 1 0 0 7 0 7 0 0 7 4 11 0 0 0 4 4 0 0 16 0 16 0 0 31 8 39 

- งานฟารมมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12 0 0 2 10 12 

คณะเทคโนโลยีสังคม 0 0 1 0 1 0 0 7 0 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 13 0 13 
วิทยาเขตจักรพงษภูว 

นารถ 
0 0 6 0 6 0 0 20 0 20 0 0 6 0 6 0 0 1 8 9 0 1 56 15 72 0 1 89 23 113 

สํานักงานวิทยาเขตจักรพงษ
ภูวนารถ 

0 0 4 0 4 0 0 7 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 37 11 49 0 1 49 11 61 

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0 0 2 0 2 0 0 9 0 9 0 0 5 0 5 0 0 1 8 9 0 0 14 0 14 0 0 31 8 39 

คณะศิลปศาสตร 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 0 0 9 4 13 

วิทยาเขตอุเทนถวาย 0 0 2 0 2 0 0 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 11 20 31 0 0 35 37 72 

สํานักงานวิทยาเขตอุเทน
ถวาย 

0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 20 0 0 19 12 31 

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

0 0 2 0 2 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 3 7 10 0 0 15 24 39 

สถาบันนวัตกรรมกอสราง 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 

รวมท้ังส้ิน 0 4 16 1 21 0 0 19
0 

0 190 0 0 17 9 26 0 0 7 45 52 0 1 19
1 

168 360 0 5 421 223 649 

หมายเหตุ : นับรวม คนงาน แมบาน นักการภารโรง เจาหนาท่ีซอมบํารุง พนักงานขับรถยนต พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาฯ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักฯ
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สวนท่ี 2  

บริบทท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

และการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 

 2.1 บริบทท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

บริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีประเทศไทยตองเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมสรุปไดดังนี้ 

บริบทดานประชากร 

- การเกิดนอย : เด็กนักเรียน โรงเรียนมีขนาดเล็ก คุณภาพต่ํา สงผลใหนักศึกษานอย 

- การยายถ่ินเพ่ือประกอบอาชีพ : เด็กยายบอย ออกกลางคัน 

- คนชนบท : เขาประกอบอาชีพในเมือง เกิดปญหาการปรับตัว 

- ระบบการศึกษา : ใหความรู อบรม เตรียมผูเรียน ปรับตัว ใชชีวิตสอดคลองกับบริบท 

การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร 
ในระยะ 10 ปท่ีผานมานี้ ประชากรไทยไดเพ่ิมชาลงอยางมาก อันเปนผลมาจากอัตราเกิดแตละป

ไดลดลงอยางตอเนื่อง ปจจุบันอัตราเพ่ิมประชากรของประเทศไทยอยูท่ีเพียงรอยละ 0.8 เทานั้น ท้ังยังมี
แนวโนมวาอัตราเพ่ิมประชากรนี้จะลดต่ําลงไปอีกจนเหลือรอยละ 0 ในอีกไมเกิน 20 ปขางหนา หลังจากนั้น
อาจลดลงถึงข้ันติดลบก็เปนได แมวาขนาดประชากรไทยคอนขางจะคงตัวอยูท่ีประมาณ 65 ลานคน แต
โครงสรางอายุของประชากรกําลังเปลี่ยนไปอยางมาก เม่ือป พ.ศ. 2503 ประชากร อายุ 65 ปข้ึนไป มีอยูไมถึง
รอยละ 3 ในป พ.ศ. 2553 ประชากรสูงอายุกลุมนี้มีมากถึงรอยละ 7.9 หรือมีจานวนประมาณ 5 ลานคน 
ประชากรวัยเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ซ่ึงเคยมีอยูมากถึงรอยละ 40 (ในป พ.ศ. 2503) ไดลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง
ประมาณรอยละ 20 (ในป พ.ศ. 2553) ในอนาคตคาดการณวา ประชากรอายุ 65 ปข้ึนไป จะมีสัดสวนมากถึง
รอยละ 23 ซ่ึงเปนการกาวสูสังคมผูสูงอายุเต็มรูปแบบ เหตุการณดังกลาวจะเปนท้ังโอกาสและอุปสรรคตอ
ประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินคาและบริการดานการแพทยและ
สุขภาพ การศึกษาหรือการเรียนรูตลอดชีวิตขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ตองปรับตัวเตรียมความพรอมดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ รวมท้ังยังตองเตรียมรับมือ
กับปญหาจานวนแรงงานท่ีจะขยายตัวชาลงและมีจานวนลดลงในอนาคต ซ่ึงอาจจะเปนอุปสรรคตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว (ท่ีมา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) 
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ตารางท่ี 2 โครงสรางประชากรไทย พ.ศ. 2527-2562 

โครงสราง
ประชากร 

ป พ.ศ. 

2527 2539 2544 2545 2546 2562 

จํานวนประชากร 60.637 60.003 62.614 63.430 63.959 70.213 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

วัยเด็ก 36.9 27.4 26.2 24.9 24.5 20.0 

วัยทํางาน 57.4 64.4 65.5 65.7 66.9 65.3 

วัยสูงอายุ 5.7 8.2 9.3 9.4 9.6 14.7 

จํานวนปท่ี
แตกตาง 

12 23 

 

บริบทดานการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

โลกกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร และการเขาสูโลกแหงผูสูงวัยโดยประชากรมี

แนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน ในป พ.ศ. 2563 คาดวาจะมีประชากรท่ัวโลกท้ังสิ้นประมาณ 7.65 พันลานคน และในป 

พ.ศ. 2593 องคการสหประชาชาติไดคาดการณวาจะมีประชากรโลก รวมท้ังสิ้นสูงถึง 8.32 พันลานคน โดย

ทวีปเอเชียยังคงเปนทวีปท่ีมีสัดสวนประชากรโลกมากท่ีสุด ขณะเดียวกัน อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกก็

เพ่ิมข้ึนและกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย จากการคาดการณแนวโนมอายุขัยเฉลี่ยในอนาคตพบวา ในชวงป 2593 

ประชากรโลกจะมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 75.6 ป (ป พ.ศ. 2553 มีอายุขัยเฉลี่ยเพียง 67.6 ป) โดยประชากร

เพศชายจะมีอายุขัยเฉลี่ย 73.3 ป ต่ํากวาประชากรเพศหญิง ซ่ึงจะมีอายุขัยเฉลี่ย 77.6 ป และในป พ.ศ. 2593 

โลกจะมีสัดสวนประชากรวัยเด็กอยูเพียงรอยละ 20.87 แตในทางตรงกันขามจะมีประชากรวัยสูงอายุรอยละ 

22.23 ทําใหกลุมผูสูงวัยกลายเปนประชากรท่ีมีกลุมใหญในสังคมมากกวาวัยเด็ก (ท่ีมา : สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) 

การปฏิรูปสังคมผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงและเทาเทียม ตามยุทธศาสตร 3S คือ 

Strong สุขภาพแข็งแรง  Security ม่ันคงปลอดภัย และ Social มีสวนรวมในสังคม มีเปาหมายใหชมรม

ผูสูงอายุคุณภาพผานเกณฑรอยละ 30 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุผานเกณฑมาตรฐาน

ทุกแหง  ผูสูงอายุท่ีตองการทํางานมีงานทําเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 สงเสริมพัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ 

จังหวัดละ 1 เมือง เขาถึงระบบบริการทางสังคมเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 อัตราผูสูงอายุท่ีปราศจากโรคเพ่ิมข้ึน จัดตั้ง

คลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาล 120 เตียงข้ึนไปทุกแหง จัดบริการสุขภาพผูสูงอายุในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลรอยละ 10 ตําบลท่ีมีระบบ Long Term Care ผานเกณฑรอยละ 50 โดยขับเคลื่อน

ภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ิมศักยภาพใหผูสูงอายุมีสวนรวมกิจกรรมสังคม จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต

ใหเกิดการเรียนรูตามอัธยาศัยในชุมชน และองคกรศาสนา พัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ สนับสนุนการ
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ประกันรายได จัดบริการสังคมใหเขาถึงไดงายและมากข้ึน สรางพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค จัดบริการ

สุขภาพและดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใหเขาถึงบริการท่ีใกลบาน 

บริบทดานโลกาภิวัตน 

- การท่ีประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงวัย (Aging Society) ทําใหเราเกิดประชากรถดถอย มีเด็กเกิดนอย

มากและมีคนตายมากกวาคนเกิด นักเรียนนักศึกษาท่ีจะเขามหาวิทยาลัยก็ลดนอยลงไปเรื่อยๆ ขณะนี้การ

สมัครเขามหาวิทยาลัยในแตละปเหลือท่ีนั่งวางๆ หานักศึกษามาเรียนไมไดตอปเกือบเจ็ดหม่ืนท่ีนั่ง ดังนั้นการ

แขงขันจะสูงมากข้ึนเรื่อยๆ สงผลใหมีอาจารยลนเกินจํานวนนักศึกษาในปจจุบัน มหาวิทยาลัยไทยจํานวนมาก

จําเปนตองควบรวม (Merger and Acquisition) เพ่ือความอยูรอดซ่ึงคาดวานาจะอีกไมก่ีป มหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาจํานวนหนึ่งจะตองปดตัวลงไปเพราะขาดทุนหนักมาก        
- สถานการณจะเปนนายของทุกคน กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาควรท่ีจะตองศึกษาการฉายภาพประชากร (Demographic Projection) ของประเทศไทยและ

พยากรณตอไปวาจะสงผลอยางไรตอจํานวนนักเรียนท่ีจะสมัครเขาศึกษาตอในประเทศไทย เด็กในวัยศึกษานั้น

นาจะลดลงไปเรื่อยๆ และอาจจะตองคํานวณภาระงานสอนวาสมดุลกันหรือไมกับจํานวนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเองก็ตองปรับตัวอยางรุนแรงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหไดคุณภาพตรงกับความ

ตองการของนายจาง ปญหาคืออาจารยมหาวิทยาลัยท่ีรับเขามาไวมากมายและมีจํานวนลนเกินกวาจํานวน

นักศึกษาและภาระงานสอนจะทําเชนไร 
- จํานวนมหาวิทยาลัยก็ตองลดลงไป และจํานวนอาจารยท่ีตองออกจากงานคงมีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยไทยไมมีนักศึกษาใหสอนอีกตอไป บางภาควิชา บางคณะ จําเปนตองถูกยุบ เนื่องจากไม

มีเงินพอ และไมมีนักศึกษา อันท่ีจริงก็เปนเรื่องนาเสียดายท่ีเปนเชนนั้น สาขาวิชาบางวิชาท่ีไมมีนักเรียนสนใจ

จะเรียนไมสรางรายไดก็มีความจําเปนและสําคัญตอการพัฒนาประเทศจริงๆ ในขณะท่ีบางสาขาไมมีความ

ตองการและความจําเปนมากก็ควรตองรับผลแหงกรรมกันไป โดยเฉพาะในสายสังคมศาสตรของไทยท่ีมาผิด

ทางโดยตลอด เราเรงกระบวนการสรางคนแบบแดกดวน โดยไมไดคํานึงถึงชาติเทาท่ีควร ทําใหเกิดปญหาใน

เวลานี้ ท้ังๆ ท่ีรูอยูไมมีนักศึกษาใหสอนก็ดิ้นรนจะตออายุราชการใหตัวเองตอ บางคนท่ีไมมีทางไปก็พยายาม

ดิ้นรนหานักศึกษาเขามาเรียนใหมากข้ึนดวยวิธีการตางๆ อาจารยในมหาวิทยาลัยท่ีเหลืออยูตองปรับตัว 

ทางเลือกหนึ่งคือใหอาจารยมหาวิทยาลัยทํางานบริการวิชาการใหกับรัฐและเอกชนเพ่ือหารายไดเขา

มหาวิทยาลัยใหมากข้ึน  
- เปลี่ยนวิถีชีวิต ระบบคิด เปลี่ยนอาชีพ 

- ไหลบาของขอมูลขาวสาร คานิยม 

- เกิดระบบการแขงขัน/รวมมือ 

- ทุกประเทศไมสามารถสกัดก้ันกระแสได 

- สถานศึกษาตองใหความรูกับเด็กและเยาวชน รูจักเลือกรับดวยความรูเทาทันและดวยสติปญญา 

บริบทดานการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

 1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
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 2. คุณภาพทางการศึกษา 

 3. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม 

 4. อาจารยในมหาวิทยาลัยมีความรูความสามารถท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

 5. มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนมหาวิทยาลัยท่ีสรางชื่อเสียงใหแกสังคม 

 6. หลักสูตรท่ีเปดสอนมีความเหมาะสมและนาสนใจ 

บริบทดานสังคม 

 ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย ความไมใกลชิดของครอบครัว พฤติกรรมเด็กและเยาวชนวัยรุน

เบี่ยงเบนและรุนแรงกวาเดิม  

- มีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินและชุมชนเพ่ิมข้ึน 

- องคกรตางๆ มีพลังตอสังคมมากข้ึน 

- ระบบเทคโนโลยีและธุรกิจบริการสําคัญมากข้ึน 

- เปนสังคมเมืองมากข้ึน 

- เปนสังคมแหงการเรียนรู 

- ระบบสังคมเปนตัวปอนสูระบบการศึกษา 

- มีอิทธิพลในการกําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา 

- ใหแหลงเรียนรูในลักษณะตางๆ 

- ควบคุมการบริหารจัดการ 

บริบทดานเศรษฐกิจ 

 ผลกระทบของบริบทเศรษฐกิจตอการศึกษา 

- ทองถ่ินท่ีเจริญทางเศรษฐกิจยอมสนับสนุนการศึกษาใหมากข้ึน 

- สถานศึกษาตองผลิตคนใหมีทักษะและประสบการณตามความตองการแรงงานของภาคตางๆ 

- บริบทนี้จะใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับประสิทธิผล 

ผลกระทบของการพัฒนาดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

- การปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตทําใหเกิดการผลิตสินคาหลายอยาง 

- อุตสาหกรรมสงผลถึงความกาวหนาของภาคเกษตรกรรม ธุรกิจบริการ 

- จางแรงงานมากข้ึน รายไดเพ่ิมข้ึน 

- คนหนุมสาวละท้ิงชนบทและภาคเกษตรเขาสูเมือง 

- รายไดภาคอุตสาหกรรมสูงกวาภาคเกษตรมาก 

- เกิดปญหามลพิษ สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม การจราจร ท่ีอยูอาศัยแออัด ฯลฯ 

- รายไดสวนใหญถูกสงกลับไปเลี้ยงดูครอบครัว 

 

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนับจากนี้ไปจะตองตั้งอยูบนรากฐานของ “การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development)” มีการเติบโตอยางม่ันคงบนรากฐานวัฒนธรรมอันดีงาม และเปนมิตรกับ
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สิ่งแวดลอม โดยการใช Creative Economy เปนพลังขับเคลื่อนท่ีสามารถสรางความสําเร็จจนเปนท่ียอมรับ
ของตลาดโลก สามารถสรางความแปลกใหมและความแตกตางท่ีสะทอนใหเห็นถึง “ความเปนไทยในรูปแบบ
สากล” ภายใตกรอบของมิติดังตอไปนี้ (ท่ีมา : ณรงคชัย อัครเศรณี : กระตุกตอมคิดเศรษฐกิจสรางสรรค เลม 
3 , 2555) 

• การสรางความม่ันคง (Going Secure) ใหกับระบบเศรษฐกิจ โดยปรับโครงสรางการผลิตให
เหมาะสมกับศักยภาพและขอจากัดของประเทศ โดยใหความสําคัญกับภาคเกษตรและบริการมากข้ึน ในสาขา
ท่ีโดดเดนมากๆ เชน การทองเท่ียว บริการทางการแพทย สมุนไพรเปนตน ดวยการสราง Value Creation 
เพ่ือผลักดันให SMEs ไทยเติบโตอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

• สรางการเติบโตบนรากฐานวัฒนธรรมอันดีงาม (Going Cultural) ไปใชประโยชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ผสมผสานกันอยางลงตัว ดวยความสรางสรรค 

• ใสใจและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Going Green) โดยการนาเอาองคความรู นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการผลิตอยางเหมาะสม กลมกลืน และสมดุลกับวิถีธรรมชาติ เปน Green 
Economy และ Low Carbon Society 

ความม่ันคงดานทรัพยากรอาหาร พลังงาน น้ํา และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
น้ํา อาหาร และพลังงาน เปนปจจัยพ้ืนฐานในการดารงชีวิตของมนุษย รวมท้ังในการขับเคลื่อน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ปจจุบัน ชองวางในการเขาถึงทรัพยากรนา อาหาร และพลังงานระหวางคนใน
สังคมมีมากข้ึนท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ ท้ังยังมีแนวโนมท่ีชองวางนี้จะกวางข้ึนอีก เนื่องจาก 
การเพ่ิมจานวนข้ึนของประชากร ซ่ึงมีการคาดการณวา ในป พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะมีจานวนรวมท้ังสิ้น
สูงถึง 8.32 พันลานคน ขณะเดียวกัน ชุมชนเมืองก็จะมีการขยายตัวกันเพ่ิมมากข้ึน ในชวงหลายปท่ีผานมา
วิกฤตอาหารไดเกิดข้ึนในหลายประเทศ สรางความวิตกกังวลตอสถานการณอาหารโลก โดยมองวาในอนาคต
โลกอาจจะตองเผชิญกับปญหาวิกฤตการขาดแคลนพืชอาหารและพืชพลังงาน รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากร
นาและพลังงาน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลกไดกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนา
ภาคการเกษตร และการพัฒนาในดานอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของโลกดวยเชนกัน 

บรบิทดานวัฒนธรรม 

มาตรา 7 แหง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

- การเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- สถานศึกษาตองศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรม 

- หลักธรรมของศาสนา 

- ตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรม 

- ธํารงรักษาวัฒนธรรม 

บริบทดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานการศึกษา 

 ผลิตนักวิทยาศาสตร และการสรางองคความรูเปนของตนเอง 

- เทคโนโลยีทําใหมีการผลิตอุปกรณใหม ข้ึน รวมท้ังสื่อการสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน สื่อวิทยุ 

โทรทัศน วีดีโอ และคอมพิวเตอรโดยท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตัวเองโดยผานสื่อตาง ๆ 



25 
 

- ผูเรียนสามารถเลือกวิชา  เวลา สถานท่ี ไดตามความสนใจโดยไมตองมีตารางเรียน ไมจําเปนตอง

เขาชั้นเรียนและสามารถเลือกศึกษาตามเรื่องท่ีตนอยากรู อาจเลือกเรียนรูดวยตนเองเพียงลําพัง 

หรือเรียนรูพรอมๆ กับผูอ่ืนท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันก็ได 

- ผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลไดจากเครื่องคอมพิวเตอรดวยระบบออนไลนท่ัวโลก เชน สามารถ

เรียนรูไดจากเครือขายอินเตอรเน็ตเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาแกผูท่ีอาศัยในทองถ่ิน

หางไกลและขาดแคลนวัสดุอุปกรณตลอดจนครูผูสอน 

- สามารถสนองเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล 

- การจัดการศึกษา มีการคนควา วิจัย ทดลอง คนพบวิธีการใหมๆ 

- ทําใหการเรียนรูไมเนนดานความรูเพียงอยางเดียว แตเนนดานเจตคติและทักษะแกผูเรียน 

- ชวยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนมากข้ึน 

- ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาและมีอาชีพแลวยังสามารถเรียนรูศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาท่ีสัมพันธกับ

หนาท่ีการงานท่ีตนปฏิบัติในการนํามาสูการพัฒนาคน และพัฒนาสังคม 

- แนวคิดการศึกษาแบบเรียนเม่ือใดก็ไดและเรียนท่ีไหนก็ไดเปนจริง 

- สถาบันการศึกษาตางๆ มีการพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับยุคไฮเทคและนําสมาชิก

ของสังคมใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมอนาคต 

- มีการพัฒนาเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมาใชในการเรียน การสอน คือ คอมพิวเตอรชวยสอน 

(Computer assisted instruction ; CAI) 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

- ทําใหผูสอนและผูเรียนขาดปฏิสัมพันธโตตอบกัน 

- คาใชจายสูงในการจัดซ้ืออุปกรณเทคโนโลยีตางๆ ท่ีมีคุณภาพ 

บริบทดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

มาตรา 7 แหง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

- หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถ่ิน 

- สถานศึกษาใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน 

- ตองเรียนรูเพ่ืออยูกับธรรมชาติไดอยางปกติ 

- ตองหาแนวทางแกไขกรณีสงผลทางลบ เชน น้ําทวม ซึนามิ ฯลฯ 

- การจัดสภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน โดยการแบงเปนยานตาง ๆ เชน ยานท่ีอยูอาศัย ยานอุตสาหกรรม 

ยานเกษตรกรรม 

- การประดิษฐของเทียมมาใช เชน การนําพลาสติกมาใชแทนเหล็ก การใชยางสังเคราะหแทนยาง

ธรรมชาติ 

- มีการขยายตัวของเขตเมืองและชนบท 
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- ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) 

เพราะกาซคารบอนไดออกไซต หรือมีเทน เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต การเผา

เชื้อเพลิงฟอสซิล และการตัดไมทําลายปาสงผลกระทบตางๆ ภัยธรรมชาติตางๆ เกิดบอย 

- กิจกรรมดานอุตสาหกรรมท่ีปลอยสารเคมี เชน สารซีเอฟซี (CFC) (Chlorofluorcarbon) 

ทําลายโอโซนในบรรยากาศโลกชั้นสตราโตรสเฟยร กาซคารบอนไดออกไซตและกาซไนตรัสออกไซต ทําให

เกิดปรากฎการณเรือนกระจก 

- กิจกรรมทางดานการเกษตร การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทําใหสารเคมีตกคางใน

บรรยากาศ การเผาเศษพืชหลังการเก็บเก่ียวกอใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซต 

- โรงไฟฟาท่ีใชพลังงาน ใชน้ํามัน หรือถานหินลิกไนต เปนเชื้อเพลิงจะปลอยซัลเฟอรไดออกไซต

และเถาถานสูบรรยากาศ เปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

- การจราจรท่ีคับค่ังตามเมืองใหญๆ ทําใหเกิดมลภาวะทางเสียง ความรําคาญ โรคภัยไขเจ็บหลาย

ชนิด 

- มนุษยปลอยน้ําเสียมีสารพิษ เชน ปรอท แคตเมียม หรือแมงกานีส ลงในแมน้ําลําคลอง เกิด

มลภาวะทางน้ํา เปนสาเหตุใหเกิดโรคระบาด เชน ทองรวง ไทฟอยด และบิด 

- เกิดปญหาสุขภาพอนามัยเนื่องจากมลพิษในอากาศ 

- การเขตเมือง และเขตอุตสาหกรรมทําใหมีการทําลายสภาพแวดลอมพ้ืนท่ีปาไม 

- การชะลางพังทลายของดิน บริเวณท่ีมีความลาดเอียง 

- ศัตรูระบาดมากข้ึน เพราะใชสารเคมีทําลายแมลงบางชนิดทีมีประโยชนตอพืช 

- การสูญเสียแหลงพันธุกรรม เพราะปลูกพืชเพียงชนิดเดียวและกําจัดพืชชนิดเดิมออกไป 

บริบทดานการสื่อสารมวลชน 

ระบบสถานศึกษาชวยใหนักศึกษาและคนในสังคม 

- รูจักวิเคราะห แยกแยะ พิจารณาขอมูล นําขอมูลขาวสารจากสื่อมาใช 

บริบทดานกฎหมาย 

 ระบบการศึกษาไทยถูกควบคุมดวยระบบราชการเปนสวนใหญจึงตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ราชการ 

- พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

- พ.ร.บ. บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

บริบทดานแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

 แผนการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองและรองรับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ถือวามีจุดเนนครอบคลุมท้ัง

ดานความม่ันคง ความสามารถในการแขงขัน การสรางศักยภาพของคน การลดความเหลื่อมล้ําและสรางความ

เสมอภาค เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการคํานึงถึงความสมดุลในระบบสิ่งแวดลอม ซ่ึง
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แผนการศึกษาแหงชาติ รวมท้ังยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ไดมีการปรับปรุงใหสอดคลองและ

รองรับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แลว รวมท้ังการผลักดันประเทศไทยเดินหนาไปสู Thailand 4.0 ก็เปนอีก

ประเด็นสําคัญ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะตองนํามาพิจารณาเพ่ือสรางองคความรูและเทคโนโลยี ใหรองรับ

กระแสเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึนในอีก 10-15 ปขางหนาดวย โดยมองจุดเนนเดียวกันคือ ยึดเด็กเปนศูนยกลาง 

ตลอดจนสนับสนุนปจจัยเสริมท้ังในเรื่องของครู ผูบริหาร หลักสูตร สถานศึกษา การบริหารราชการ และ

ทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือพัฒนาเด็กไดเต็มตามศักยภาพแตละชวงวัยอยางละเอียดรอบคอบ ตั้งแตในครรภมารดา

คือกอนปฐมวัย จนกระท่ังระดับปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา หรือ

การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสและผูพลาดโอกาส การศึกษาสําหรับคนวัยทํางานกอนจะมีอายุครบ 65 ป และ

หลังวัยเกษียณอายุราชการหรือทํางาน 

 ● เนนจัดการศึกษาครอบคลุมทุกชวงวัยตามรัฐธรรมนูญ 
การดําเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาติ เรียกไดวาเราจะตองมองอยางรอบดาน เพ่ือจัดการศึกษาให
ครอบคลุมกลุมเปาหมายตลอดทุกชวงวัย ซ่ึงสอดคลองกับท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไววา “รัฐบาลโดย
กระทรวงศึกษาธิการจะตองจัดใหมีการศึกษาในภาคบังคับ 12 ปโดยเริ่มตั้งแตระดับกอนปฐมวัยคือ 3 ขวบเปน
ตนไป” ถือเปนการดําเนินงานท่ีมีความละเอียดและมีความซับซอนมากข้ึน ตลอดจนมีหนวยงานเขามา
เก่ียวของจํานวนมาก เชน กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตระยะท่ีเด็กอยูในครรภมารดา เพ่ือดูแลดานสุขภาพ สุข
ภาวะ และอนามัย, กระทรวงมหาดไทย โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเรื่องของการสรางสุขภาพท่ีดี สุข
ภาวะท่ีเหมาะสมตอพัฒนาการ และเตรียมความพรอมท้ังทางรางกายและจิตใจในระดับกอนปฐมวัย เนนสราง
วินัยและเรียนรูท่ีมาท่ีไปของชาติในลักษณะการเรียนการสอนแบบธรรมชาติ เพ่ือสงตอเด็กเขาสูระดับปฐมวัย 

  สวนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดูแลจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสวนใหญของ
ประเทศ ซ่ึงในระดับประถมศึกษาจะเนนเนื้อหาทางดานวิชาการท่ีมีความเขมขนและมีกิจกรรมการเรียนรูสราง
เสริมทักษะมากข้ึน เชน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เปนตน เพราะการท่ีเด็กจะมีทักษะมากข้ึนนั้น ตองมี
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเปนธรรมชาติอยางตอเนื่อง สงผลใหเด็กไดเริ่มรูจักการแสดงออกทางความคิด 
ความสามารถ และความตองการเรียนรูของตัวเองจนเม่ือเขาสูระดับมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีเด็กจะตองเริ่มมี
ความถนัดและความสนใจท่ีแตกตางกันออกไป ถือเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอท่ีสําคัญในการเลือกเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีเราจะชวยกันชี้แนะใหเด็ก
เลือกเรียนตอในสายสามัญหรือสายวิชาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยเฉพาะสายวิชาชีพท่ีจะตองคํานึงถึง
ความสนใจของเด็กและความเหมาะสมท่ีจะเขาสูสาขาวิชาตาง ๆ ดวย รวมท้ังสาขาวิชาท่ีตรงตามความ
ตองการของประเทศและการเดินหนาสู Thailand 4.0 ท่ีไดกําหนดเปาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหมข้ึนมา
รองรับ ไมวาจะเปน อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ, อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการแปร
รูปอาหารแหงอนาคต, อุตสาหกรรมหุนยนตเพ่ือการอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการบินและการขนสงขนสง
และการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย
ครบวงจร สิ่งเหลานี้เปนโจทยท่ีเราจะตองสรางคนรองรับงานในอนาคตใหได โดยจะตองมีการเตรียมการท้ังใน
เรื่องของหลักสูตร สถานศึกษา บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในแตละ
สาขาวิชา 



28 
 

  ดังนั้น บุคลากรและคนในวงการศึกษา จะตองมีวิจารณญาณท่ีถูกตอง มีความรูและเขาใจถึงเปาหมาย
และความตองการกําลังคนเพ่ือพัฒนาประเทศ สิ่งสําคัญคือมีความเขาใจในตัวเด็ก เพ่ือชี้ทางสวางใหเด็กเดิน
ไปสูเสนทางนั้นไดอยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงจะเปนการดําเนินงานสวนท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียน
ตั้งแตระดับอาชีวศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ท่ีจัดโดยภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงมีหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปน
ตน เพ่ือใหบรรลุตามแผนการศึกษาชาติในการสรางกําลังคนใหกับประเทศตั้งแตบัดนี้จนถึงอนาคตอีก 20 ป
ขางหนา 

● 6 ยุทธศาสตรหลักในการทํางาน 

ยุทธศาสตรหลักท้ัง 6 ดานท่ีจะใชขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของชาติ ไดกําหนดเปาหมายความ
ตองการพ้ืนฐานไวอยางครบถวนสมบูรณในแตละระดับ เชน ในเด็กเล็กเนนการอานและเขียนได การคํานวณ 
เปนตน ซ่ึงจะเปนเปาหมายในการจัดการเรียนรูของครู ท่ีจะตองถายทอดและบมเพาะใหกับเด็กอยางตอเนื่อง 
เพ่ือสั่งสมใหเด็กมีพ้ืนฐานทางวิชาการ มีสมรรถนะ และความสามารถเพียงพอเหมาะสมตามเปาหมายพ้ืนฐาน
ตามท่ีกําหนด พรอมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการสรางเสริมใหเด็กมีทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงอยูใน
ศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังการสนับสนุนกระบวนการเรียนรูสาขาวิชาเฉพาะดาน เชน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ฯลฯ 
ท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ มีเหตุมีผล นําไปสูการพัฒนาองคความรูและการวิจัย
ใหม ๆ เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู เพ่ือการตอยอดในวิชาชีพท่ีสนใจ ตลอดจนถึงการเกิดนวัตกรรมเชิงวิชาการ
และเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม 

● ผสานความรวมมือ-เนนฝกปฏิบัติงานเพ่ือสรางกลุมนําขับเคล่ือนประเทศ 

ในการดําเนินงานท่ีมีความละเอียดและซับซอนมากข้ึน เชื่อวาชาวกระทรวงศึกษาธิการทราบดีและมี
ประสบการณดานการศึกษาอยางหลากหลายอยูแลว เพียงแตตองอาศัยการบริหารจัดการท่ีดี โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรหลักท้ัง 6 ดาน สิ่งสําคัญคือตองมีความรวมมือกันอยางแนนแฟนท้ังภายใน
กระทรวงศึกษาธิการและเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานเสริมทักษะ สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญของกําลังคนวัยทํางาน 
เปนตน นอกจากนี้จะมีการประสานการทํางานรวมกันมากข้ึนแลว จะตองมีการฝกปฏิบัติงาน (On the job 
training) มากข้ึนดวย เพ่ือมุงสูเปาหมายในการสรางคนรองรับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในอนาคต จน
สามารถกาวข้ึนเปนกลุมนําของประเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหพนกับดักของประเทศท่ีมีรายไดปาน
กลางใหได ขอใหทุกฝายท่ีเก่ียวของชวยสานตองานตามแผนการศึกษาแหงชาติใหบรรลุเปาหมายรวมกัน การ
จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ดําเนินการใหมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 12 ป 2560-2564 และยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 
พรอมท้ังยังไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความครอบคลุมและเปนท่ียอมรับ
ของผูท่ีเก่ียวของ ทําใหสามารถขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 ดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษา
และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
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วัตถุประสงค 

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และมีคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4) เพ่ือนําประเทศกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
ลดลง 

เปาหมาย 
- เปาหมายดานผูเรียน โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ประกอบดวย 3Rs คือ การอานออก (Reading), การเขียนได (Writing), การคิดเลขเปน (Arithenmatics) 
และ 8Cs คือ ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving), ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation), ทักษะดาน
ความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross-cultural Understanding), ทักษะดานความรวมมือ 
การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership), ทักษะดานการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy), ทักษะดาน
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy), ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills), ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 

- เปาหมายของการจัดการศึกษา 5 ดาน ไดแก ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานอยางท่ัวถึง, ผูเรียนทุกกลุมไดรับบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม, ระบบการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ, ระบบการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผูเรียนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาท่ี
คุมคาและบรรลุเปาหมาย, ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรหลักในการดําเนินงาน 6 ดาน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมายเพ่ือ

พัฒนาคนทุกชวงวัยใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนใหไดรับการศึกษา การดูแล และปองกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม และดําเนินการใหคนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

- แผนงานและโครงการสําคัญเรงดวน อาทิ โครงการสรางจิตสํานึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย, โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา , โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ 

- แผนงานและโครงการตามเปาหมาย ตัวชี้วัด อาทิ โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการอานและ
เขียนภาษาไทยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ , โครงการศึกษา
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กระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี, โครงการสรางเสริมความรู
และทักษะความเปนพลเมือง (Civic Education), โครงการสงเสริมกิจกรรมการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมายเพ่ือพัฒนากําลังคนใหมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สถาบันการศึกษาและหนวยงาน 
ท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดานตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง
องคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

- แผนงานและโครงการสําคัญเรงดวน อาทิ โครงการประชารัฐเพ่ือการผลิตและพัฒนากําลังคนตาม
ความตองการของตลาดงานและประเทศ , โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของผูเรียนและ
ประชาชน, แผนงานพัฒนากําลังคนใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21 , โครงการขับเคลื่อนกรอบ
คุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ 

- แผนงานและโครงการตามเปาหมาย ตัวชี้วัด อาทิ โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปน
สถาบันวิจัยท่ีตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาองคความรู การสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาทาง
เศรษฐกิจฯ, โครงการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปดโอกาสใหชาวตางชาติท่ีมีความรู
ความสามารถและประสบการณในสาขาวิชีพท่ีจําเปนและตรงตามความตองการของประเทศ เขามาชวยจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา , โครงการเสริมสรางและพัฒนาความรูความ
เขาใจสําหรับบัณฑิตจบใหมดานนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล , โครงการออกแบบระบบงานและเสนทาง
ความกาวหนาของบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัย รวมท้ังผูมีความสามารถพิเศษ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมาย
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 , พัฒนาคนทุกชวยวัยใหมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ, สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน, มีแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน 
นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและ
สถานท่ี, มีระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ, มีระบบการผลิตครู อาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล และครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

- แผนงานและโครงการสําคัญเรงดวน อาทิ โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน, โครงการลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู, แผนงานสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย, แผนงานยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  

- แผนงานและโครงการตามเปาหมาย ตัวชี้วัด อาทิ โครงการสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก, โครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ ตํารา 
สิ่งพิมพ สื่อวีดิทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ผานการรับรองมาตรฐาน, โครงการจัดทํา
คลังขอสอบเพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะ ตาม
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานอาชีพและวิชาชีพ, โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยสูสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
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  ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา มีเปาหมาย
เพ่ือใหผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ, เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย และมีระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตองเปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตาม ประเมิน และ
รายงานผล 

- แผนงานและโครงการสําคัญเรงดวน อาทิ โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ท่ีตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU), โครงการเติมเต็มความรูผานสื่อเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLTV, DLIT) สื่อทีวีสาธารณะ และชองทางตาง ๆ, โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูตลอดชีวิต, โครงการจัดทําฐานขอมูลรายบุคคลทุกชวง 
วัย ท้ังดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา 

 - แผนงานและโครงการตามเปาหมาย ตัวชี้วัด อาทิ โครงการจัดหาเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก 
สื่ออุปกรณและการบริการ ท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนเฉพาะบุคคล, โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา, โครงการ
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและกองทุนพัฒนาพ้ืนฐานดานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา, 
โครงการจัดใหมีสัญญาณอินเทอรเน็ตอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ, โครงการจัดทําคูมือการบันทึกและใช
ขอมูลสารสนเทศ ผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีเปาหมาย
เพ่ือใหคนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ, มีหลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรู ท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คุณธรรมจริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ และ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- แผนงานและโครงการสําคัญเรงดวน อาทิ โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพคนทุกชวงวัย, โครงการโรงเรียนคุณธรรม, โครงการโรงเรียนสีเขียว, โครงการรักษโลก รักษพลังงาน 

- แผนงานและโครงการตามเปาหมาย ตัวชี้วัด อาทิ แผนงานและโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการใหความรู ทักษะ และทัศนคติกับคนทุกชวงวัย ในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม, แผนงานและโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ, โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในเรื่องความม่ันคงทางอาหาร 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมายเพ่ือให
โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได, 
ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, ทุก
ภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี, มี
กฎหมายและรูปแบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกันของผู เรียน 
สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ และมีระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และ
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บุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความเปนธรรม สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตาม
ศักยภาพ 

- แผนงานและโครงการสําคัญเรงดวน อาทิ แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก, โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา, โครงการทดลองนํารองระบบการจัดสรร
เงินผานดานอุปสงคและดานอุปทาน 

- แผนงานและโครงการตามเปาหมาย ตัวชี้วัด อาทิ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท, โครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสถานศึกษา, โครงการ
สงเสริมและสนับสนุนเครือขายการศึกษา ในการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี, โครงการพัฒนาระบบการเงินเพ่ือ
การศึกษาสําหรับการศึกษาเอกชน, โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดสรรและ
ใชงบประมาณเพ่ือการศึกษา 

 แผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมีกิจกรรมโครงการ
ท่ีจะรองรับการทํางานครอบคลุมท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

- การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ ท่ีครอบคลุมสถาบันหลักคือชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย 

- การยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ 

- จัดระบบดูแลและปองกันภัยคุกคามจากยาเสพติด ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม และภัยจากไซ
เบอร 

- สรางความสามารถในการแขงขัน เนนการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของผูเรียนและ
ประชาชน การลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย มุงผลิตผูสําเร็จการศึกษาและบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
พัฒนาฝมือแรงงานระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

ในขณะเดียวกันก็จะดําเนินการโครงการตาง ๆ เพ่ือสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความ
เหลื่อมล้ําดานการศึกษาใหกับผูเรียนทุกคน ทุกกลุม ทุกพ้ืนท่ี และทุกระดับการศึกษา ตลอดจนตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติครอบคลุมทุกรูปแบบทุกชองทาง โดยจะไมละเลยใน
การท่ีจะเสริมสรางคุณภาพชีวิตและใสใจตอสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว พรอมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติ 
คานิยม วัฒนธรรมของคนทุกชวงวัย อาทิ โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคน
ทุกชวงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม เปนตน และสิ่งสําคัญคือการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีจะมี
การปรับระบบการทํางานท้ังการประกันคุณภาพการศึกษา การทดลองระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
ตลอดจนปรับโครงสรางการบริหารงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และสถานศึกษาใหมีความคลองตัวมากข้ึน 
กระทรวงศึกษาธิการจะรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเรงจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีจะนํายุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม ตามตัวชี้วัดการจัดการศึกษาไทยในแตละระดับควบคูกับการมีหนวยงานภายนอก
เขามาดูแลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีความถูกตอง โดยมีสาระสําคัญสรุปดังนี้ 

ระดับปฐมวัย มีตัวชี้วัดคือ อัตราการเขาเรียน 



33 
 

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา มีตัวชี้วัดคือ การเขารับการศึกษาอยางท่ัวถึง การมีโอกาสทาง
การศึกษาอยางเทาเทียม การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ และการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
ระดับอาชีวศึกษา มีตัวชี้วัดคือ อัตราการเขาเรียน อัตราการเรียนจบ อัตราการไดงานทําหลังจากจบการศึกษา
ภายใน 6 เดือน และความพึงพอใจของผูจางงาน 

ระดับอุดมศึกษา มีตัวชี้วัดคือ อัตราการเขาเรียน อัตราการเรียนจบ อัตราการไดงานทําหลังจาก
จบการศึกษาภายใน 6 เดือน อัตราการไดงานทําตรงกับสาขาท่ีเรียนจบ และความพึงพอใจของผูจางงาน 

ระดับมหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยราชภัฎ มีตัวชี้วัดคือ อัตราการเขาเรียนของนักเรียนในทองท่ี 
อัตราการไดงานทําหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน อัตราการไดงานทําตรงกับสาขาท่ีเรียนจบ อัตราการ
ไดงานทําในภูมิลําเนาของตน และความพึงพอใจของผูจางงาน 

การพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 สูศตวรรษท่ี 21 
 ปจจุบันองคความรูในศาสตรตางๆ มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูทางดาน 

เทคโนโลยีท่ีล้ําหนา ทําใหความรูท่ีเปนปจจุบันเกิดข้ึนยากตามไปดวย การเรียนรูจึงมิไดเปนเพียงการถายถอด 

ความรูจากผูสอนสูผูเรียน หรือ ท่ีเรียกวาการเรียนการสอนในระบบ Education 1.0 อยางเชนในอดีตท่ีผานมา 

ซ่ึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนดวยการนําเทคโนโลยี มาใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 

หรือ ท่ีเรียกวา Education 2.0  แตก็ยังไมสามารถนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคไดดี

เทาท่ีควร และไดมีการปรับการเรียนการสอนเขาสูระบบ Education 3.0 ดวยการสงเสริมใหผูเรียนแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล ผสมกับการทํางาน เปนกลุมและ

ปรับการสอนใหมีรูปแบบ Interactive learning รวมท้ัง การนําสื่อสังคมออนไลน(Social Media) เขามาเปน

เครื่องมือชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงคลาวดเปนตนเหตุทําใหรูปแบบการศึกษากลับ

ดาน “Flipped model” สิ่งท่ีครูตองเขาใจ Gen Z ในเรื่อง life style ท่ีเปลี่ยนไป การเรียนท่ีเปลี่ยนไป  

การเขาสังคมแบบใหม การเรียนรูของคนรุนใหมในยุคดิจิทัล ความรูลองลอยอยูบนคลาวด ความรูท่ีเปนเนื้อหา

มองเห็นงาย ซ่ึงตองใชทฤษฎีการเรียนรูแบบBehaviorism, Cognitivism, Constructivism, 

Connectivism โดยการเรียนรูในยุคดิจิทัล โมเดลการเรียนรูไปสูการคนหา ใชขุมความรูดิจิทัล ความรูบน

คลาวดเปนหัวใจการศึกษายุคใหม เม่ืออยากรูอะไรก็สอยลงมา เม่ือครูถาม ผูเรียนกมดูจากสมารทโฟน แลวเงย

หนาตอบ การเรียนการสอนในวันนี้ตองเนนทักษะมากกวาเนื้อหา โดยท่ีผูสอนเปนผูบรรยายหรือสอนหนังสือ 

ซ่ึงผูเรียนเปนผูตรวจสอบขอมูลท่ีสอนไดทันที โดยเขาถึงกลุมขอมูล จากความรูในคลาวด ไดงายและเร็วมาก 

ถาผูสอนมีเนื้อหาถูกตองขอมูลแมน เพราะถูกตรวจสอบ 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผานของความรูเปนไปอยางรวดเร็วและไมมีท่ีสิ้นสุด 

ผูสอนจึงตองพัฒนาตนเองเพ่ือกาวผานเขาสูโลกแหงการเรียนรูแบบใหม การปรับกระบวนการเรียนการสอนให 

สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาเปนเครื่องมือ 

กระตุนการเรียนรูของผูเรียน [5] เปนความทาทายสําหรับผูสอนเปนอยางยิ่ง ซ่ึงสังคมแหงการเรียนรูแบบใหม

ท่ีมุงเนนใหผูเรียนมิใชเพียงแคไดรับความรูแตตองเปนผูท่ีสรางสรรคนวัตกรรมใหม จึงเปนจุดเปลี่ยนสําคัญท่ี

ผูสอนจะตองพัฒนาศักยภาพเพ่ือกาวผานจากการเรียนการสอนระบบ Education 3.0 เขาสูระบบการเรียน

การสอนแบบใหม หรือท่ีเรียกวา Education 4.0 
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การศึกษาในอนาคตจะตองปรับเปลี่ยน อนาคตชีวิตผูคนจะยืนยาวข้ึน life expectancy สูงข้ึน ชีวิต

จะอยูกับเครื่องจักรท่ีฉลาดมากข้ึน ผูคนมี Visibility สูงข้ึน ขอมูลทําใหมีการมองเห็นและรูไดมากข้ึน  ดังนั้น 

ผูสอนยุคการศึกษา 4.0 ซ่ึงจะอยูรวมกับสิ่งแวดลอมสื่อใหม ตองอยูบนการรูเทาทันสื่อ การแสวงหาความรู 

ทําไดเร็วมากข้ึน และเทคโนโลยีจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีการทํางาน และโครงสรางองคกรจะเปลี่ยนไปจาก

เดิม ตัวแปรระยะทาง เวลา สถานท่ีเปลี่ยนไป Global connect ทําใหทุกคนเปน Global citizen แรงกดดัน

ท่ีตองเผชิญหนากับความทาทายดวยการเตรียมคนเพ่ืออนาคต ตองตอบโจทย การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว มี

พลวัตท่ีทําใหองคกรเปลี่ยน การศึกษาตองปรับตัวเองโดยเร็ว 

 ความทาทายสูกรอบความคิดใหม (New Paradigm) ตองคํานึงถึง การศึกษาท่ีจัดข้ึน เฉพาะบุคคล 

(individual person) การนําจุดเดน ความเกงของแตละคนออกมา (Bring the Best  in one’s Talents) 

การเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทางดิจิทัลท่ีเปลี่ยนแปลงเร็ว (Information Climates) ความรูจะไมมีประโยชน

อะไรถาเอามาใชไมเปน (Knowledge is Useless without  Application) การเขากันไดกับระบบเดิม 

(Least Partially Compatible with Old System) การมีตนทุนต่ํา (Cost Effective) การเชื่อมโยงกับการ

พัฒนาความเจริญของมนุษย การเปลี่ยนกรอบความคิดสําหรับ Generation Z ในการมีทักษะ (Skill) มี

ความสําคัญมากกวาเนื้อหา (Content)  กระบวนการเรียนรูมีความสําคัญมากกวาหลักสูตร ความรูมีมากกวา

หลักสูตร ไมควรมีกรอบความคิด บูรณาการความรูกับชีวิต และการใชประโยชน คิดไดเอง สรางสรรค 

วิเคราะห สังเคราะหได มีความสําคัญมากกวาการทองจํา และเทคโนโลยีชวยการเรียนรูและพัฒนา มี

ความสําคัญกวาการเรียนในหอง ทิศทางทักษะตองมากกวา 3Rs คือ การอาน R การเขียน write และการคิด

เลข arithematics ยังตองมองหาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการเปนผูนําผูตามท่ีดี (Leadership) 

ทักษะความรู ความเขาใจใชดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการรูจัก

ตัวตนและอยูรวมกับผูอ่ืน (Emotional Intelligence) ทักษะการเปนผูริเริ่มกอการ (Entrepreneurship) 

ทักษะความเปนนานาชาติ (Global citizen) ทักษะการแกปญหา (Problem Solving) ทักษะการทํางานเปน

ทีม (Teamwork) 

 การพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 สูศตวรรษท่ี 21 จากการสรางหองเรียนกลับดาน 

(Flipped Classroom) เริ่มดวยการฝกใหผูเรียนรูการเรียนดวยตนเอง เชน ใหรูวิธีดูคลิป การเก็บใจความ  

การคิดตอยอดใหมีสมาธิใหไดสาระ แนะใหหยุดหรือกรอกลับคลิปมาดูใหมหากสงสัย ฝกวิธีเขียน บันทึก  

จดบันทึก เขียน mind map กําหนดใหตั้งคําถามท่ีนาสนใจได และเตรียมถามครู การเปลี่ยนแปลงท่ีครูตอง

พัฒนาครูใหมีความรู มีพ้ืนฐานแนน พรอมเรียนรูสิ่งใหม การจัดระบบความรู จัดการความรู มีความสามารถ

สรางแรงจูงใจใหผูเรียน และมีความรูจริง พรอมท่ีจะถายทอด การยอมรับสองดานท้ังทางการปฏิบัติ รับการ

ปอนกลับ ชวยการพัฒนาการของผูเรียนและบรรยากาศการเรียนรู การเปนผูกํากับการเรียนรูท้ังของตนเอง

และผูเรียน เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน สรางทักษะท่ีจําเปน โดยเรียนดวยการลงมือทํา Active 

Learning : PBL (Project Base Learning) ครูเปลี่ยนจากครูสอนเปนพ่ีเลี้ยง ครูฝก (Coach) หรือ ผูจัดการ 

ผูสนับสนุน Learning Facilitator การนําเสนอเปนรายงานและนําเสนอดวยปาก หรืออาจเสนอเปนละคร ครู

ชวนผูเรียนทํา Reflection วาไดเรียนรู อะไร อยากเรียนอะไรตอ เพ่ืออะไร ชวนคิดดานคุณคาจริยธรรม  
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การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรูกับจินตนาการ แปลงสูรูปธรรมใหมีทักษะท่ีตองการในยุค

ศตวรรษท่ี 21 (21stcentury skills) เชน การทํางานรวมกัน (collaboration) ความคิดสรางสรรค 

(Creativity) การแกปญหา (Problem-solving) และการสื่อสารท่ีดี (Effective communication)  

การจัดการศึกษา ตองสรางความพอใจใหผูเรียนและทาทายสูการสรางกระบวนการเรียนรูใหผูเรียน อยากเรียน

และสนุกอยางเกม (Gamification for Education) 

การพัฒนาการศึกษา 4.0 เปนยุทธศาสตรฐานความรู (Knowledge-based Economic) ท่ีใหความสําคัญกับ
การพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) การใชและตอยอดองคความรู การใหความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนา (Research & Development) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, 
Technology, Innovation) ซ่ึงก็คือ ผลลัพธของระบบการจัดการ (Management Output) ท้ังการเขาถึง 
(Access) ความเทาเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ท่ีตอบโจทยการกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ท้ังดานการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ (Identity) จากเดิมแตละคนมีสถานะเปนแค
พลเมืองไทย สูความเปนคนไทยท่ีเปนสวนหนึ่งของความเปนพลเมืองโลก (Global- Thai) ซ่ึงคือความจําเปนท่ี
จะตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคม เครือขายของประชาคม และการปลุก
จิตสํานึกตอตนเองและประชาคม การปรับเปลี่ยนจุดเนน (Reorientation) จากการเนนสรางคนเพ่ือปอนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (People for Growth) เพ่ือตอบโจทยสังคมอุตสาหกรรมเพียงอยางเดียวสูการเนนของ
การสรางความเติบโตเพ่ือรองรับการสรางและปลดปลอยพันธนาการ ศักยภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ 
คุณภาพและความยั่งยืนของผูคนในสังคม (Growth for People Sustainable) ท่ีเกิดการเรียนรู ความคิด
สรางสรรคและความสามารถของการเชื่อม่ันในการพัฒนา การเสริมสรางภาวะผูนําและการเสริมสรางพลัง
อํานาจ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shifted) จากการพยายามเอาชนะธรรมชาติ (Controlling 
Nature) มาเปนการอยูรวมกับธรรมชาติ (Living with Nature) การพัฒนายั่งยืน การบูรณาการพัฒนาอยาง
เปนองครวมและสมดุล การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (Transformation of Cultural) จากการเปนสังคมท่ีคน
มุงม่ันแขงขันตองการเอาชนะผูอ่ืน (Competition-driven Cultural) มาเปนการทํางานรวมกันลักษณะ
เก้ือกูล แบงปน (Collaborative Cultural) มีความเมตตาดําเนินชีวิตในความเอ้ืออาทร และการขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสูโลกท่ีหนึ่ง (First World Nation) จากท่ีมองแตการมุงไปสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 
(Development Country) ซ่ึงใหความสําคัญแตมิติเศรษฐกิจมาเปนการคํานึงถึงประเด็นดานสังคม วัฒนธรรม
โดยเฉพาะการสรางเกียรติภูมิในความเปนชาติ (Dignity of Nation) มีจิตสํานึก จิตสาธารณะและตระหนักใน
คุณคา ท่ีเปนการพัฒนาการศึกษา 4.0 แบบ “6R12C3E” เพ่ือการบริหารจัดการสูการเปลี่ยนผานศตวรรษท่ี 
21 : ไทยแลนด 4.0 (ท่ีมา : ยุทธศาสตรการพัฒนา 6R12C3E โดย พรชัย เจดามานและคณะ. 
(2559). ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือการบริหารจัดการสูการเปล่ียนผานศตวรรษท่ี 21 : ไทยแลนด 4.0. 
บทความจากวารสารหลักสูตรและการเรียนการสอนคณะคุรุศาสตร [ปท่ี 2/1, กรกฎาคม,  2559]. 
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ) 
 1. การอาน (Reading) เปนการอานแลวเขาใจ สรุปความได รูจักใชความคิดวิเคราะห วิจารณและ
ออกความเห็นอยางมีเหตุผล และนําไปประยุกตใชในเชิงสรางสรรค 
          2.การเขียน (Writing)เปนความชัดเจนของการเขียนท่ีเลือกใชคํามีความหมายเดนชัด อานเขาใจไม
คลุมเครือ ถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทัดรัด เราความสนใจ สรางความประทับใจ 
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3. วิทยาศาสตร (Relation Science) เปนความเขาใจและสามารถนําเอาแนวคิด หลักการทาง
วิทยาศาสตรมาประยุกตใช สามารถใชกระบวนการเพ่ือแกปญหา ตัดสินใจ และทําความเขาใจและตระหนักถึง
คุณคาในความสัมพันธของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          4.คณิตศาสตร (aRithmetic) เปนสิ่งท่ีตองการพัฒนาในการแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective 
Problem Solvers) 
 5. เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Relation Technology and Innovation) เปนการทํางานโดยการนํา
คว าม รู ม าป ระยุ กต ใ ช เ พ่ื อ เ พ่ิ มป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล ในการ ทํ า ง าน ในลั กษณะของ
กระบวนการ (Process) เปนการใชอยางเปนระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือความรูตางๆท่ีไดรวบรวมไว 
เพ่ือนําไปสูผลในทางปฏิบัติและแกปญหา ผลผลิต (Product) เปนผลมาจากการใชกระบวนการทาง
เทคโนโลย ีและการผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process & Product) 

6. คุณภาพ (Relation Quality) เปนการสรางคุณภาพเปนสิ่งสําคัญของการบริหารจัดการในองคกรท่ี
จะตองรวมมือกันอยางจริงจัง 

7. การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) เปนความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาสวนยอยของ
เหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุเปนผลและ
เปนอยางนั้นอาศัยหลักการของอะไร 

8. ความคิดสรางสรรค (Creativity) เปนความคิด แนวทาง และทัศนคติใหมๆ รวมท้ังความเขาใจและ
การมองปญหาในรูปแบบใหม 

9. พลังสรางสรรค (Creative Tension) เปนการใชความพยายามทําใหสําเร็จจากชองวางระหวาง
ความจริงในปจจุบันกับสิ่งท่ีคาดหวังท่ีอาจจะมีอุปสรรคกับวิสัยทัศนซ่ึงสามารถเปลี่ยนอุปสรรคใหเปนแหลง
ของพลังสรางสรรคหรือท่ีเรียกวาแรงตึงของความคิดสรางสรรค (Holding Creative Tension) แรงตึงของ
ความคิดสรางสรรคจะเปนศูนยกลางของความรอบรู 

10. การคิดเชิงรุก (Critical Proactively) เปนการทํางานท่ีมีเปาหมายสูอนาคต การวางแผนและการ
ทํางานเชิงรุกตองอาศัยขอมูลขาวสาร หรือประสบการณ เนนพันธกิจท่ีดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว คุมคาและมี
คุณภาพ 

11. การสื่อสาร (Communication) เปนกระบวนการถายทอดขาวสารและขอมูล ความรู 
ประสบการณ ความรูสึก ความคิดเห็น รวมท้ังความตองการจากผูสงสารโดยผานสื่อตาง ๆ  

12. การรวมมือ (Collaboration) เปนการทํางานรวมกับคนอ่ืนในทางตางๆ เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายขององคกรหรือหนวยงาน จากการชวยเหลือซ่ึงกัน ดวยความเต็มใจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอยาง
เดียวกัน 

13. การเก้ือกูลและแบงปน (Collaborative Cultural) เปนความจริงใจท่ีไมเห็นแกเพียงตัวเองหรือ
เรื่องของตนเอง แตเห็นอกเห็นใจ คุณคาในเพ่ือนมนุษย มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส 

14. สมรรถนะ (Competency) เปนคุณลักษณะท่ีซอนอยูภายในตัวบุคคล ซ่ึงจะเปนตัวผลักดันให
บุคคลสามารถสรางผลการปฏิบัติงานในงานท่ีตนรับผิดชอบใหสูงกวาหรือเหนือกวาเกณฑ/เปาหมายท่ีกําหนด
ไว 

15. การเชื่อมโยง (Connecting) เปนกระบวนการแสดงความตอเนื่อง 
16. การยึดม่ัน (Composition)เปนความม่ันคงท่ีไมเปลี่ยนแปลงอยางงายๆ และสอดคลองกับความ

ตองการ 
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17. การกํากับและติดตาม (Controlling) เปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหทราบผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย 

18. การใชทรัพยากรท่ีคุมคา (Cost Effectiveness) เปนการใชทรัพยากรตางๆใหเกิดประโยชนและ
คุมคามากท่ีสุด 

19. การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) เปนการสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีดี และมี
ความสําคัญในการปรับกระบวนการทํางานเพ่ือใหบรรลุประสิทธิผลและนําพาตนเอง กลุมและองคกรให
ประสบความสําเร็จ 

20. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effective) เปนความสามารถทํางานใหสําเร็จไมวา
จะเปนการบรรลุความสําเร็จในรูปแบบของภารกิจ เปาหมาย นโยบาย หรือวัตถุประสงค 

21. การประเมินผล (Evaluation) เปนการนําเอาขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากการวัดรวมกับการใช
วิจารณญาณของผูประเมินมาใชในการตัดสินใจ 

 

 

บริบทดานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 

3 จังหวัดในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอ่ืนท่ีติดตอหรือ

เก่ียวของ ซ่ึงเปนการยกระดับพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรดในทุกมิติ ใหเหมาะกับการอยูอาศัย 

การคา การลงทุน การทองเท่ียว การสาธารณสุข การศึกษา และอ่ืน ๆ อันจะนําไปสูการเปาหมายการเปน

เมืองนาอยูและนาลงทุนท่ีสุดในอาเซียน สรางกําลังคนท่ีมีคุณภาพ ลงทุนภาคอุตสาหกรรมแบบไรมลภาวะ 

ตลอดจนยกระดับพ้ืนท่ีสูมาตรฐานนานาชาติ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมดานการขนสงท้ังทางบก ทาง

น้ํา และทางอากาศ และสามารถเชื่อมตอกับกรุงเทพฯได ท้ังนี้ เพ่ือนําไปสูแผนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกสท้ังระบบ รวมท้ังการอํานวยความสะดวกในการใหบริการของภาครัฐในพ้ืนท่ีเขต EEC และ

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต เพ่ือรองรับการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีรัฐบาล

กําหนดไว ไดแก สาขายานยนตสมัยใหม อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ การทองเท่ียวในกลุมรายไดสูงและทองเท่ียว

เชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุนยนต การบินและโลจิสติกส 

เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทยครบวงจร 

 การจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน ไดใหความสําคัญในการเตรียมเด็กและเยาวชนใหสอดคลอง

กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกระบวนการสรางคนดวยการใหการศึกษาและการฝกอาชีพ

ใหกับเด็กและเยาวชนอยางท่ัวถึง เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน มีการบูรณาการการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยใช

การศึกษาท้ังในและนอกระบบ และสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือนําไปสู

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม“การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ จะอาศัยสถานศึกษาในดานการเตรียมบุคลากร

ใหมีความพรอม มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และมีการปรับตัวท่ีจะอยูในพ้ืนท่ีไดอยางมีความสุข โดยจะ

กําหนดนโยบายสูการปฏิบัติการจัดการเรียนรู พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค
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ตะวันออก โรงเรียนนํารอง พัฒนาครูรองรับการเขาสูดานเศรษฐกิจ ท้ังดานการใชภาษา พรอมผลิตสื่อการ

เรียนการสอน พัฒนาครูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรม 

สงเสริมความรวมมือดานการศึกษากับหนวยงานการศึกษาดานอาชีพ สงเสริมอาชีพ สงเสริมการมีรายได

ระหวางเรียน จัดทํารายวิชาเพ่ิมเติม จัดประสบการณตรง ฝกทักษะในสถานประกอบการ เรียนรูกับเจาของ

ภาษา เรียนรูจากภูมิปญญา ฯลฯ เพ่ือนําแผนงานและผลการปฏิบัติไปทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนา

แผนใหมีความสมบูรณยิ่ง ข้ึน นําไปสูการปฏิบัติ ท่ีมีประสิทธิภาพ เปนไปตามยุทธศาสตรของจังหวัด 

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรของรัฐบาล ตอไป 

 

2.2 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 

จุดแข็ง Strengths 

S1 มีสินทรัพยจํานวนมาก ท่ียังไมใชประโยชนไมเต็มท่ี เชน ท่ีดิน อาคาร เครื่องไม เครื่องมือ เครื่องจักร 

S2 บางหนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีผลงานเปนท่ีประจักษและมีชื่อเสียงเปนท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติ เชน สถาบันบัวท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานการเพาะพันธุบัว 

S3 บางสาขาวิชาผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซ่ึงไดรับการยอมรับเปนอยางดีจากตลาดแรงงาน 

S4 ศิษยเกามีชื่อเสียงและเปนผูบริหารระดับสูงท้ังในภาครัฐบาลและเอกชน 

S5 สถานท่ีตั้งอยูในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและระบบ 

โลจิสติกสและการขนสงเหมาะกับการพัฒนาอาชีพ 

S6 คณาจารยของคณะมีความรูความเชี่ยวชาญท่ีสามารถใหบริการทางวิชาการท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของชุมชนและสังคม 

S7 บุคลากรสวนใหญเปนคนรุนใหม มีความพรอมในการพัฒนาศักยภาพตนเอง 

S8 มีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตท่ีเปดสอนเพียงแหงเดียวในภาคตะวันออก 

S9 มีหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพสอดคลองกับตลาดแรงงานและตามความตองการของสังคม 

S10 มีชื่อเสียงดานการศึกษาเกษตรและไมผลเมืองรอนหลายสายพันธุและผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 

S11 เปนมหาวิทยาลัยมุงเนนบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับในการปฏิบัติ 

S12 พ้ืนท่ีตั้งมหาวิทยาลัยมีธรรมชาติและทรัพยากรท่ีสามารถแปรรูปเปนสินคาและการทองเท่ียวได 

S13 มีพ้ืนท่ีกวางขวางสําหรับรองรับการพัฒนาสิ่งกอสรางและการดําเนินงานตามพันธกิจ 

S14 ใกลสถานประกอบการท่ีเปนแหลงฝกงานของนักศึกษา 

S15 มีศักยภาพในศาสตรทางดานการกอสรางอุเทนถวาย 

S16 ประวัติศาสตรชื่อเสียงมีพ้ืนฐานวิชาทางดานเกษตรกรรมท่ีดีในการเปนเกษตรบางพระ  

S17 ประชากรในเขตพ้ืนท่ีตั้งมหาวิทยาลัยมีกําลังทรัพย 
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จุดออน Weaknesses 

W1 ขาดนโยบายและเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงดานการบริหารงาน และ

ระบบการทํางานมีความซับซอนแตละวิทยาเขต  

W2 ขาดผูบริหารในทุกระดับมืออาชีพท่ีทํางานเปนมีวิสัยทัศนและธรรมมาภิบาล กลาตัดสินใจไมกลัวการ

เปลี่ยนแปลง  

W3 การเขาสูการเปนผูบริหารในระดับตางๆ ท่ีขามข้ันตอนหรือลําดับชั้นในการสะสมประสบการณ คุณวุฒิ 

ความรูความสามารถและวุฒิภาวะในการทํางานและการตัดสินใจ รวมถึงการไดรับการยอมรับจากประชาคม

ท้ังภายในและภายนอก เปนเหตุใหบุคลากรขาดความศรัทธาในผูนําองคกร และมีทัศนะคติดานลบไมยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง 

W4 ขาดการนําระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการตัดสินใจและบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังการจัดทํา

ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและจัดการขอมูลสารสนเทศ ท่ียังไมถูกตองและไมเปนปจจุบันใหสมบูรณ  

W5 ขาดความชัดเจนในการใชพ้ืนท่ีและการบริหารจัดการทางกายภาพ ท่ีกอใหเกิดประโยชนและความคุมคา

ตลอดท้ังการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีดีใหเอ้ือตอการเรียนรูและการปฏิบัติงานตามหลักท่ีวา “นา

อยูนาเรียน” 

W6 การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไมเพียงพอ 

W7 วัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนไมทันสมัยและอยูในสภาพไมพรอมใชงาน ขาดงบประมาณในการ

สนับสนุน 

W8 สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพรอมสําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานมีจํากัด 

W9 เครื่องมือมีมากกวาการใชงาน ไมมีผูท่ีมีความรูเพ่ือดูแลรักษาและรับผิดชอบ 

W10 ขาดการบริหารจัดการในการประหยัดพลังงานท่ีเปนรูปธรรม 

W11 การจัดสงขอมูลไป-กลับระหวางสวนกลางและวิทยาเขตมีความลาชา (อาจเกิดจากระยะทางไกล และ  

ระบบอินเตอรเน็ต ท่ีไมเสถียร)  

W12 ขาดการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย การสรางภาพลักษณท่ีดีสรางชื่อเสียงของคณะฯ ยังไมเปนท่ีรูจักทํา

ใหนักศึกษาแรกเขามีคุณภาพต่ํา 

W13 ปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดินของวิทยาเขตอุเทนถวายท่ีสงผลตอการพัฒนา 

W14 กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยไมสัมพันธกับนโยบายประเทศ 

W15 ท่ีตั้งคณะฯ อยูกรุงเทพฯ ทําใหขาดการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาคตะวันออก 

W16 ขาดกลยุทธในการจัดหารายไดจากทรัพยากรและมีรายไดจากการบริการวิชาการนอย 

W17 ขาดการหารายไดเชิงพาณิชย โดยมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรและวัตถุดิบ แตไมนํามาสรางคุณคา 

W18 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีหลายประเภท ซ่ึงมีสถานะและสิทธิแตกตางกันเปนสภาวะท่ีเปนขอจํากัด

อยางมากในปจจุบัน 

W19 การเกษียณอายุราชการของคณาจารยมีจํานวนมาก ในขณะท่ีการทดแทนอัตรากําลังใหม ไมเพียงพอ

หรือการพัฒนาอาจารยใหมใหมีศักยภาพท่ีเทาเทียมตองใชเวลา 
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W20 ขาดกลยุทธการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และขาดการเตรียมความพรอม

ใหกับผูบริหารรุนใหม รวมถึงการสอนงานหรือถายทอดประสบการณ เทคนิคการทํางานท่ีดีใหคนรุนหลังเพ่ือ

ปองกันไมใหองคความรูท่ีดีจากบุคลากรรุนเกาสูญหายหรือติดตามตัวบุคคลไป 

W21 ระบบบริหารงานบุคคลไมเอ้ือใหมหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผูมีศักยภาพสูงมาเปนอาจารย และไมมี

ระบบสวัสดิการท่ีดีในการสรางขวัญและกําลังใจท่ีสามารถรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาเอาไวได รวมถึงการ

สรางแรงจูงใจใหอาจารยชาวตางประเทศมาทํางานกับมหาวิทยาลัย 

W22 ขาดความสามัคคีของบุคลากรในองคกรและวัฒนธรรมองคกรท่ีดี ขาดความเชื่อม่ันในคุณคาและสราง

ศรัทธาตอมหาวิทยาลัยของบุคลากรในองคกร 

W23 ขาดระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนและเปนปจจุบันท่ีเอ้ือและสงผลในการปฏิบัติ

ท่ีคลองตัว 

W24 สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนนอยและงานวิจัยของอาจารยประจําไมเปนไปตาม

เกณฑคุณภาพของ สกอ.กําหนด 

W25 อาจารยขาดความเอาใสใจและจริงใจตอนักศึกษาทําหนาท่ีแคเรือจาง 

W26 การปรับตัวของอาจารยท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับนักศึกษาในยุคสมัยใหม 

W27 กลุมอาจารยมีมุมมองแคบขาดทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน และไมสามารถทํางานรวมกันไดภายใตขอจํากัด

ท่ีหลากหลายของแตละบุคคล  

W28 บุคลากรขาดเอกภาพ และความรวมมือในการสรางองคกรท่ีมีคุณภาพ ไมยอมปรับตัวตามการ

เปลี่ยนแปลงและขาดการกระตือรือรน รวมถึงความแตกตางของบุคลากรรุนเกาและรุนใหม 

W29 บุคลากรสายสนับสนุน ขาดความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 

W30 บุคลากรสายวิชาการบางสาขาวิชามีจํานวนไมเพียงพอ 

W31 บุคลากรสายวิชาการสวนมากไมใชนักปฏิบัติอยางแทจริง สงผลใหไมสามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติได

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

W32 จํานวนผลงานวิจัยตอคณาจารยประจํามีสัดสวนคอนขางต่ําและนํามาใชประโยชนมีจํานวนนอย 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมี Impact factor สูงมีจํานวนนอยมาก และขาดการจด

สิทธิบัตร 

W33 การจัดการความรูของคณะและสถาบันยังไมเขมแข็งและไมตอเนื่อง 

W34 ขาดการแสวงหาความรูจากสังคมแวดลอมภายนอกความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน หนวยงาน

ภาคอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรม 

W35 นักศึกษาและบุคลากรขาดทักษะการ สื่อสารดานภาษาอังกฤษ 

W36 ขอบังคับไมเอ้ือตอการพัฒนาหลักสูตร 

W37 ขาดการบูรณาการหลักสูตรรวมกัน 

W38 มีหลักสูตรไมผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษาเนื่องจากคุณวุฒิไมเปนไปตามเกณฑ 

W39 มหาวิทยาลัยยังไมมีความพรอมในการเปดหลักสูตรปริญญาโท 
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W40 การรับนักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมาย 

W41 ขาดระบบการดูแลนักศึกษาท่ีมีมาตรฐาน 

W42 ผลิตบัณฑิตท่ีไมตรงกับความตองการของสถานระกอบการ 

W43 คณะท่ีเปนสวนงานจัดตั้งภายในตองใชรายไดตนเองในการบริหารจัดการ 

W44 สาขาวิชาใหม ขาดทรัพยากรสิ่งสนับสนุน 

W45 สาขาวิชายังไมทันสมัยไมครอบคลุม 

 

โอกาส Opportunities 

O1 ตลาดแรงงานตองการบัณฑิตนักปฏิบัติมาก แตยังขาดแคลนไมเพียงพอ 

O2 ตั้งอยูในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม เปนท้ังแหลงเรียนรูฝกทักษะและแหลงจางงานไดอยางดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอาจจะเชื่อมโยงเขากับคณะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

O3 ตั้งอยูในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอุดมสมบูรณดวยผลไม นานาชนิด สามารถเปนแหลงเรียนรูฝกทักษะและแหลง

จางงานไดเปนอยางดี อาจเชื่อมโยงเขากับคณะทางดานเกษตร 

O4 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานการเกษตรอยางตอเนื่อง 

O5การเขาสูประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนยายการลงทุน มีความตองการแรงงานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมากข้ึนและมีโอกาสไดรับนักศึกษาจากกลุมอาเซียน 

O6 การสงเสริมความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล และสนับสนุน

การเพ่ิมมูลคาผลผลิตเกษตร 

O7 สังคมตองการสินคาเกษตรท่ีมีความปลอดภัยมากข้ึน 

O8 ประชากรสูงวัยเตรียมตัวเกษียณ สนใจศึกษาอบรมดานการเกษตรมากข้ึน 

O9 สถานประกอบการใหความรวมมือและยอมรับชวยเหลือสนับสนุนในการฝกสหกิจศึกษาจํานวนมาก 

O10 ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหสามารถนํามาใชในการบริหารจัดการเรียนการสอนในระหวาง 4 

วิทยาเขต 

O11 หนวยงาน/องคกรในพ้ืนท่ีใหความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยางดี 

O12 การเปดการคาเสรีอาเซียน ทําใหนโยบายประเทศสงเสริมภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรของประเทศ และ

ประเทศไทยเปนประเทศผูประสานงานหลักในสาขาการทองเท่ียว 

O13 นโยบายประเทศมุงใหสถาบันอุดมศึกษาชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานบุคลากรและองค

ความรูใหกับชุมชนและสถานประกอบการ 

O14 นโยบายประเทศสนับสนุนเงินทุนวิจัยและการนําไปใชประโยชน 

O15 ภาคเอกชนมีความตองการองคความรูดานการบริหาร ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

O16 สภามหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนหนวยงานสรางความเปนเลิศใหมีประสิทธิภาพและคลองตัวใน

การบริหารจัดการ 
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O17 กลุมมหาวิทยาลัยราชมงคล 9 แหง มีความรวมมือกันเขมแข็งตอบสนองนโยบาย เนนผลิตกําลังคนดาน

วิชาชีพและเทคโนโลยี 

O18 มีการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม ในภาคตะวันออกสงผลตอการผลิตบัณฑิต เพ่ือสนองตอความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

O19 มีบางวิทยาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบาน เอ้ือตอการศึกษาตอของนักศึกษาในประเทศใกลเคียง รวมท้ัง

ชุมชนมีคานิยมท่ีจะศึกษาตอในมหาวิทยาลัยใกลบาน 

O20 นโยบายรัฐบาลสงเสริมใหหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนทําความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา  

เพ่ือพัฒนาผลผลิตดานตางๆ หรือแกไขปญหาของประเทศ เชน หนวยงานทองถ่ิน จังหวัด สถานประกอบการ

เปนตน 

O21 มหาวิทยาลัยตั้งอยูในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ท่ีเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและ

ระบบโลจิสติกสและการขนสง 

 

อุปสรรค Threats 

T1. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีการแขงขันสูง โดยมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงหลายแหงขยายวิทยาเขตและ

จํานวนการรับนักศึกษามากข้ึน 

T2. คานิยมของผูปกครองตองการใหบุตรหลานไดเขาเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง 

T3. ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองใชเงินลงทุนสูงในดานเครื่องมือ/อุปกรณ

หองปฏิบัติการ 

T4. คานิยมตอการศึกษาเกษตรท่ีลดลง และยังไมเขาใจความสําคัญของการเรียนการสอนดานการเกษตรยุค

ใหม โดยยังติดทัศนคติของการเกษตรแบบเดิม 

T5. อัตราการเกิดของประชากรลดลง ทําใหโอกาสการคัดเลือกผูเขาเรียนลดนอยลง 

T6. งบประมาณพัฒนามหาวิทยาลัย มุงสนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

T7. หลักสูตรของคณะศิลปศาสตรมีการแขงขันสูง 

T8. มหาวิทยาลัย มีหนวยงานตางพ้ืนท่ี ทําใหการกําหนดนโยบายสงเสริมเอกภาพและการเอ้ือประโยชน

ระหวางกันทําไดลําบาก 

T9. อัตราเกิดของประชากรในประเทศลดลง ทําใหขาดตัวปอน เชิงปริมาณและคุณภาพ 

T10. การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีคอนขางรวดเร็วหากไมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจะทําใหไม

สามารถแขงขันกับสถาบันอ่ืนๆได 

T11. การไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลท่ีนอย ซ่ึงไมเพียงพอกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการพัฒนา

อยางรวดเร็วของมหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 3  

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ของแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 

3.1 วิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน คานิยมองคกร พันธกิจ 

 วิสัยทัศน (Vision) 

มหาวิทยาลัยชั้นนําในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  
“เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ” 

 ปรัชญา (Philosophy) 

 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

พัฒนาคน พัฒนาชาติ หมายถึง สรางคนท่ีดีท่ีสุดใหประเทศเพ่ือนําไปสูการพัฒนาชาติ (หัวใจสําคัญ 

คือ การถายทอดลงสูการปฏิบัติไปสูสาขาวิชาใหทุกคนเขาใจตรงกันในคําวา “พัฒนาคน พัฒนาชาติ” ท้ังจาก

ระดับบนลงลาง คือ สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผูบริหารทุกระดับ(รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ สํานัก 

สํานักงานวิทยาเขต สถาบัน กอง หัวหนาสาขาวิชา อาจารย เจาหนาท่ี ทุกคนในองคกรฯ) และจากระดับลาง

ข้ึนบน) 

ปณิธาน (pledge) 

 สูงาน วิชาการดี มีคุณธรรม เปนผูนําดานเทคโนโลยี 

สูงาน หมายถึง ผูบริหาร บุคลากร อาจารย นักศึกษา และบัณฑิตใหมีความมุงม่ัน ตั้งใจ 
ขยันหม่ันเพียร อดทน ไมยอทอตอ อุปสรรค สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 

วิชาการดี หมายถึง ผูบริหาร บุคลากร อาจารย นักศึกษา และบัณฑิต มีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาวิชาท่ีเรียนสามารถนําความรู ไปปรับและประยุกตใชในเหตุการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมท้ังพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความกระตือรือรนท่ีจะศึกษานอกตําราเรียน  

มีคุณธรรม หมายถึง ผูบริหาร บุคลากร อาจารย นักศึกษา และบัณฑิต สามารถฝกฝนใหตนเองเปน
คนดี เชน มีความประพฤติดี มีน้ําใจ มีความเมตตามีความเสียสละ สามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมี
ความสุข  

 คานิยมองคกร (Corporate Values) 
IAM RMUTTO 

I Identification  รูจักตัวเอง 
A Acceptation  ไดรับการยอมรับ 
M Mindset  มีความคิด 
R Respectfulness มีความนานับถือ 
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M Morality  มีจริยธรรม 
U Usefulness  ทําตัวเปนประโยชน 
T Tangibleness  มีความเปนตัวตน 
T Technology  มีเทคโนโลยี 
O Opportunity  มีการใหโอกาส 

วัฒนธรรมองคกร (Organization Cuture) 
1. มีความตื่นตัว กระตือรือรนตอการเปลี่ยนแปลง กลาท่ีจะเผชิญหนากับความจริง เปดใจรับคํา

วิพากษวิจารณเพ่ือปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน  ยึดม่ันในกฎระเบียบ และธรรมาภิบาล 
2. คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 
3. มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน ศรัทธา จงรักภักดีตอองคกร ขยันอดทน ทํางานเปนทีม และมี

จิตใจของการบริการ 
4. เปนองคกรทางวิชาการท่ีเนนการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนความรูในองคกร และการสื่อสารท่ีดี

ในองคกร 

อัตลักษณ  (Identity) 

  บัณฑิตนักปฏิบัติ 

 เอกลักษณ (Uniqueness) 

  นําความรูสูสังคม 

พันธกิจ (Mission) 

  1. พัฒนาและถายทอดความรูเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ

เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของประเทศ 

  2. ศึกษา วิจัย และสรางสรรคผลงานทางวิชาการและวิชาชีพท่ีสรางคุณคา และนําผลไปใชให

เกิดประโยชน สรางองคความรูและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ 

  3. นําองคความรูท้ังศาสตรและศิลปใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพ่ือเสริมสราง  

ความเขมแข็ง ของคุณภาพชีวิต และเกิดการพัฒนาแกสังคม 

  4. เปนแหลงสรางอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของภาคตะวันออก 

  5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองคกรโดยยึดหลักของวิธีการบริหารจัดการท่ีดี 

 ยุทธศาสตร (strategic) 

 1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ 

2. เปนองคกรท่ีมีศักยภาพดานการวิจัย และพัฒนาองคความรู 

 3. พัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 4. เปนองคกรดานการอนุรักษ พัฒนา ถายทอด ฟนฟู วัฒนธรรมประเพณี 

 5. สรางการบริหารและการจัดการองคกรท่ีดี 
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ผังยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

พฒันาการบริการวิชาการเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 
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มหาวิทยาลัยชั้นนําในการสราง

บัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ 

 เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ 
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การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ

ระดับประเทศ 

Strategic Goals 

Vission 

Missions 

Strategic Plans 

 

เปนองคกรท่ีมีศักยภาพดานการวิจัย และพัฒนาองคความรู 

เปนองคกรดานการอนุรักษ พัฒนา ถายทอด ฟนฟู 

วัฒนธรรมประเพณี 
 
สรางการบริหารและการจัดการองคกรท่ีดี 
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มหาวิทยาลัยช้ันนําในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ 

 เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ 

 
มหาวิทยาลยัแหงการ

เรียนรูท่ีเนนการ

ปฏิบัต ิ

มหาวิทยาลยัท่ีสราง

งานวิจัยท่ีชวย

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

มหาวิทยาลยัท่ีมีการ

บริหารจดัการท่ีด ี

มหาวิทยาลยัท่ีสรางการ

บริการวิชาการเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

มหาวิทยาลยัท่ีอนุรักษ 

พัฒนา ถายทอด ฟนฟู 

วัฒนธรรมประเพณ ี

รับรองคุณภาพจากองคกรประเมินคุณภาพภายในประเทศ 

 มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 

 

 

 

บัณฑิตมีคุณภาพตาม

ความตองการของผูใช 

ผลงานวิจัยและวิชาการ

เปนท่ียอมรับและ

นําไปใชประโยชนได 

 

รวมอนุรักษพัฒนา 

ถายทอด ฟนฟู 

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณ ี

 

ชุมชนไดรับการพัฒนา

บนพ้ืนฐานความรูของ

มหาวิทยาลยั 

 

องคความรูและ

นวัตกรรมท่ีสามารถ

เพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันและพ่ึงพา

ตนเอง 

มิติคุณภาพ 

 

 

บัณฑิตท่ีจบการศึกษามีงานท่ีด/ี

ประกอบธุรกิจสวนตัวไดผลสําเรจ็ดี 

มีช่ือเสียงในระดับประเทศ 

และนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัรวมเปนสวน

หน่ึงกับชุมชน 

เปนแหลงรวมผลงาน นักวิชาการ

และนักวิจัยท่ีเปนเลิศ 

มิติประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

พัฒนาหลักสตูรและการเรียนการ

สอนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตอบสนองตอความตองการของผูใช 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท้ังระบบ  

มีระบบการสื่อสารองคกรท่ี

มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบโครงสราง

และสิ่งแวดลอม 

พัฒนาระบบการบริหารการวิจัย 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ปรับปรุงกฎ ระเบียบใหเอ้ือตอการบริหาร

จัดการบนพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลง 

ระบบการบริหารสินทรัพยและองคความรู

เชิงพาณิชยเพ่ือนําไปสูการพ่ึงตนเอง 

ระบบบริการวิชากร การถายทอด

เทคโนโลยีท่ีตอบสนองความตองการของ

สังคมบนหลักการมสีวนรวม 

มิติการพัฒนาองคกรและการเรียนรู 

 

 

 

 

สรางความเขมแข็งใหกับทุน

มนุษย 

สรางความเขมแข็งใหกับทุนทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู 

การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย 

การสรางวัฒนธรรมการเรียนรู

การทํางานแบบมีสวนรวม 

การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพและ

ประเมินคุณภาพ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบการใหบริการตางๆ 

การพัฒนากลยุทธและ

กระบวนการจดัการความรู

ขององคกร 

พัฒนาระบบการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงและบริหารความเสี่ยง 
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3.3 ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  

การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติระดบัประเทศ 

ขอกําหนดเกี่ยวกับนโยบายดานการผลิตบัณฑิต โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
นโยบาย : ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ ท้ังดานภูมิปญญา 

คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพ สามารถนําองคความรูตอบสนองความตองการของสังคม  
สรางสรรคความเขมแข็ง สรางความสามารถในการแขงขัน และคุณภาพท่ีดีใหแก ชุมชน 
สังคม และประเทศ 

 

 การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ใน 5 ปขางหนา มีเปาหมายในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบท่ีพรอมทํางานในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ท้ังนี้ บัณฑิตตองมี
ความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหาในสภาพความเปนจริงและสามารถสรางองคความรูใหมท่ี
นําไปสูการสรางนวัตกรรม ผลิตภัณฑ และบริการใหมๆ รวมท้ังหาแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ได และ
พรอมทํางาน ในสังคม ชุมชนท่ีมีความแตกตางท้ังทางดานภาษาและวัฒนธรรม และความกาวหนาทาง
เทคโนโลย ี

แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดังกลาวขางตนและสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถรองรับการผลิตกําลังคนเพื่อรองรับความตองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ 
ตลาดแรงงานอาเซียน สังคมผูสูงอายุ ดังนั้น ทิศทางของการจัดการการศึกษาจึงเปน ดังนี ้  

1. พัฒนาหลักสูตรที่มีอยูใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต และเนนใหมีการฝกประสบการณใน

บริษัท/สถานประกอบการท่ีเปนคูความรวมมือกับมหาวิทยาลัย โดยการสงเสริมใหเกิดการออกแบบการเรียน
การสอนแบบกิจกรรมรวมหลักสูตร(Co-Curriculum) และเสริมหลักสูตร (Extra-Curriculum) โดยผานระบบ
การเรียนรวมกันในสถาบันอุดมศึกษา (Social Learning System) การมีสวนรวมของผูประกอบการหรือ
ภาคเอกชน และการสรางบรรยากาศ การจัดวางระบบ/กลไกพ้ืนฐานเก่ียวกับการปรับหลักสูตรหรือการ
ปรับเปลี่ยนกฎนโยบายท่ีเอ้ือตอการสรางระบบนิเวศนของกระบวนการพัฒนานักศึกษาใหเกิดการมีสวนรวม
ของผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดท่ีนําไปสูการสนับสนุนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง และมหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินการได 

2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร เนนการจัดการหลักสูตรที่มีความหลากหลายใหมีลักษณะการบูรณาการศาสตร
ตางๆ รวมกันเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะไมเฉพาะของนักศึกษาระบบปกติแตเปนหลักสูตรที่เปนความ
ตองการในการทํางานของคนทุกชวงวัย เชน วัยทํางาน วัยผูสูงอายุ เปนตน และพัฒนาหลักสูตรใหเปนสากล เพื่อเปน
หลักสูตรที่เปนความตองการในการพัฒนาประเทศ เชน หลักสูตรดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน หลักสูตร
ทางเมคคาทรอนิกส  พลังงาน การเกษตรยุคใหม เพื่อสรางความมั่นคงทางดานอาหาร พลังงานและน้ํา และหลักสูตร
ทางดานภาษา การออกแบบที่เปนการบูรณาการระหวางศาสตรเพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรม และสรางมูลคาเพิ่ม
ทางดานเศรษฐกิจตามแนวคิดของเศรษฐกิจสรางสรรค เปนตน 
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 3. การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เอ้ือตอการพัฒนานักศึกษาแบบองครวม  (Holistic Education) โดยมี
การบูรณาการพัฒนาทั้ง Soft Skills และ Hard Skills อยางสมดุล และสรางนักพัฒนานักศึกษามืออาชีพ เพื่อใหได
นักศึกษาที่มีคุณลักษณะ (Character) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอบสนองตอสังคม และมีความรูควบคูคุณธรรม โดย 

 
- การใชกลไกเครือขายสถาบันอุดมศึกษาและเครือขายบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับในการพัฒนา

นิสิตนักศึกษาใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  
- การทําใหเกิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ (Sharing of Knowledge) ในการพัฒนา

นิสิตนักศึกษา ตามแนวทางพัฒนานิสิตนักศึกษาแบบองครวม 
- การสงเสริมและสนับสนุนใหดําเนินงานโครงการที่สงเสริมการบูรณาการทักษะหลายๆ ดาน (Skill 

Integrated) ใหแกนิสิตนักศึกษา 
- การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการพัฒนานิสิต

นักศึกษาเพิ่มมากข้ึนรวมทั้งผลักดันใหกระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ
ความเปนพลเมืองโลก  

4. การเปดหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูที่มีงานทําหรือผูสูงอายุ โดยสามารถสะสมหนวยกิตเพื่อสามารถขอรับ
ปริญญาได 

5. การจัดการเรียนการสอนเปดชองทางการเรียนสําหรับผูเรียนที่มีความแตกตางกัน เชน นักศึกษาในระบบ
ปกติ ผูที่อยูในวัยทํางาน ผูสูงอายุ ผูพิการสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ 

6. การจัดกระบวนการเรียนการสอนเนนการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝน เรียนรูและ
ปฏิบัติงานในสภาพที่เปนจริงของสังคม การเปดโอกาสใหเรียนรูในสังคมและชุมชนที่แตกตาง เชน การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา การฝกงานในสถานประกอบการณทั้งในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศอาเซียน สราง
สิ่งแวดลอมในการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญ 

 
วิสัยทัศนดานการผลิตบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ ใหมีลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมน สังคมและประเทศชาติ 

พันธกิจ :   
 ดําเนินงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (พ.ศ. 2561-2565) ในสวนท่ี
เก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 
 1. มีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับ
มหาวิทยาลัยท่ีผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรองรับศตวรรษท่ี 21 การเขาสู
ประเทศไทย 4.0 และพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
 2. พัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย จํานวนอาจารยและนักศึกษาชาวตางชาติ การ
แลกเปลี่ยนดานวิชาการ และมุงสูความเปนนานาชาติในอนาคต 
 3. สรางบัณฑิตท่ีจบการศึกษาใหมีอัตลักษณ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีพ้ืนฐานดานการปฏิบัติ 
และสรางความผูกพันระหวางสถาบันกับศิษยเกา 
 4. สรางสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียนเพ่ือนําไปสูการเปน 
RMUTTO University 4.0 
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เปาประสงค : บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ เปนผูท่ีมีคุณธรรม มีจริยธรรมและพรอมใชงาน ตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต และทันตอสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง อยูรวมกับผูอ่ืนไดในสังคมอยางมีความสุข และพรอม
กาวเขาสูศตวรรษท่ี 21  ท่ีมุงเนน “คนดี เกง และแข็งแรง 

 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 

1. รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระท้ังในประเทศและตางประเทศภายใน
ระยะเวลา 1 ป คาเปาหมาย รอยละ 75 

2. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตท้ังทางดานความสามารถเชิงวิชาชีพ ทักษะปฏิบัติและ
คุณธรรม จริยธรรม รอยละ 80 ข้ึนไป 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร รายวิชาท่ีกําหนด(รูจริง) และ
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

1.1 หลักสูตรท่ีรวมมือกับคูความรวมมือ 3 แหง 
1.2 จํานวนรายวิชาท่ีสอน/ใชสื่อเปนภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 50 
1.3 หลักสูตรท่ีเปนนานาชาติหรือภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 

 1.4 จํานวนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูเรียนในวัย
ทํางาน และผูสูงอายุ 

 1.5 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีสนองตอบตอการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

 1.6 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับการ

เรียนรูตลอดชีวิตสูการเปลี่ยนแปลงใหทันตอพล
วัตรของสังคมไทยและสังคมโลก 

1.7 จํานวนอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาใหเปน Smart 
Teaching รอยละ 50 ในป 2565 

1.8 จํานวนรายวิชาท่ีพัฒนาไปสู e-Learning เปน
รอยละ 60 

3. พัฒนาระบบการรับเขาท่ีมีความหลากหลาย 1.9 นักเรียนท่ีมีคุณธรรมเขาศึกษาท่ี มทร.ตะวันออก 
ปละไมนอยกวา 10 คน  

 1.10 นักเรียนพิการท่ีเขาศึกษาท่ี มทร.ตะวันออก  
ปละไมนอยกวา 10 คน 

 1.11 จํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

4. พัฒนานักศึกษาอยางสรางสรรคใหเปนบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของสังคม 

1.12 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาชนบท
ไมนอยกวาปละ 200 คน 

 1.13 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมตอตานคอรัปชั่นไม
นอยกวาปละ 200 คน 

 1.14 นักศึกษาโดยเปนผูชวยนักวิจัยเขารวมโครงการ 
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Talent Mobility ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจํานวนปละไมนอยกวา 10 คน 

 1.15 นักศึกษาเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 100 คน 
ในป พ.ศ. 2562 

 1.16 มีหลักเกณฑการประเมินทักษะของนักศึกษา
และ Skill Transcript 

5. การพัฒนาการเปนผูประกอบการใหมใหนักศึกษา 1.17 นักศึกษา/ศิษยเกาเขารวมโครงการบมเพาะ
วิสาหกิจ ปละ 100 คน 

 1.18 โครงการรวมลงทุนกับภาคเอกชน ปละ 1 
โครงการ 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมในแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) ผูรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   

กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร รายวิชาท่ีกําหนด(รูจริง) และความตองการของผูใชบัณฑิต 

1.1 พิจารณาทบทวนและปรับปรงุหลักสูตรเดมิและสรางหลักสูตรใหมท่ีเปนความตองการของ
ประเทศ และเปนหลักสตูร Hands on (ดานเกษตรแผนใหมท่ีเปนการบูรณาการ ดานการเกษตร , 
การบริหารจัดการ , วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ,คอมพิวเตอร , ดานสังคมศาสตร และดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ) 

     1.1 หลักสูตรท่ีรวมมือกับคูความ
รวมมือ 3 แหง 
1.2 จํานวนรายวิชาท่ีสอน/ใช
สื่อเปนภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนเปน
รอยละ 50 

 

1.2 พัฒนาระบบความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ เพ่ือการ
กําหนดและจัดทํามาตรฐานหลักสตูร มาตรฐานศึกษา มาตรฐานสถานประกอบการ และมาตรฐาน
อาจารย/ครฝูก 

     1.3 หลักสตูรท่ีเปนนานาชาติ
หรือภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

1.4 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น
สําหรับผูเรียนในวัยทํางาน และ
ผูสูงอาย ุ

 

1.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป ใหสอดคลองกับเจตนารมณเพ่ือเสรมิสรางความเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ ท่ีเปนการผสมผสาน Liberal Arts Education กับ Education for Creativity 
เพ่ือสรางทักษะของคนยุคดิจิทัล (Digital Age Skills) (สถาบันจัดการการศึกษาท่ัวไป (General 
Education Institute)) 

     1.5 จํานวนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาท่ีสนองตอบตอการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

1.6 จํานวนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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1.4 สนับสนุนการพัฒนาการสอนท่ีใชสื่อภาษาอังกฤษ        

1.5 เพ่ิมหลักสตูรบัณฑิตศึกษาและจํานวนบัณฑณิศึกษาโดยเนนหลกัสูตรบูรณาการ        

1.6 จัดตั้งสถาบันจัดการการศึกษาท่ัวไป (General Education Institute)  โดยการรวมศูนยไวท่ี
สวนกลาง 

       

1.7 โครงการใหความรู แนวคดิ ทันสมัย การเปลีย่นแปลง แผนระดบัประเทศและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ นโยบายจากผูบริหารระดับสูงสูระดับสาขา(หลักสตูร) 

       

1.8 จัดใหมรีะบบทะเบียนหลักสตูรของมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลมุเน้ือหาสาระท่ีพึงมีของหลักสูตร
ตางๆ และใชประโยชนในการติดตามประเมินผล  

       

กลยุทธท่ี 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตสูการเปล่ียนแปลงใหทันตอพลวัตรของสังคมไทยและสังคมโลก 

2.1 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการเรยีนรูของนักศึกษา และคนทุกชวงวัย ใหมีทักษะ ความรู
ความสามารถ และการพัฒนาคณุภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัยดวย
กระบวนการเรียนรูใหมท่ีเปลี่ยนรปูแบบจากการสอนไปสูการเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน ดวยการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมของการเรียนรูเสมือน ท่ีผสมผสานกับการเรยีนรูออนไลนและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 

     1.7 จํานวนอาจารยท่ีไดรับการ
พัฒนาใหเปน Smart Teaching 

รอยละ 50 ในป 2565 

1.8 จํานวนรายวิชาท่ีพัฒนาไปสู 
e-Learning เปนรอยละ 60 

 

2.2 เตรียมความพรอมและสรางความเขาใจกับอาจารยผูสอนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
หองเรียน เพ่ือใชหองเรียนเปนแบบเรียนรูจริง 

       

2.3 พัฒนาสื่อการเรียนรูและบทเรยีนออนไลนท่ีสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และสามารถพัฒนาเปนรายวิชา 
ออนไลนท่ีรองรับการเรยีนรูตามอัธยาศัย (Massive Open Online 
Courses, MOOCs) 
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2.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมท้ังจัดระบบการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ (Infra-structure and facilities) 

       

2.5 ปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการใหสอดคลองกับกระบวนทัศน 
เก่ียวกับกระบวนการเรยีนรูใหม (New Learning Paradigms) 

       

2.6 สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับสถานศึกษา สถานประกอบการ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา (สนับสนุนสหกิจศึกษา) 

       

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการรับเขาท่ีมีความหลากหลาย 

3.1 สนับสนุนใหนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เปนคนดี เขาศึกษาตอ และไดรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาดวยการทําความดีใหกับสังคม 

     1.9 นักเรียนท่ีมีคุณธรรมเขา
ศึกษาท่ี มทร.ตะวันออก ปละไม
นอยกวา 10 คน 

 

3.2 ประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุกเพ่ือสรางแรงจูงใจใหนักเรียนดีเลือกเรียนท่ี มทร.ตะวันออก 
และสรางภาพลักษณท่ีดตีอผูปกครองเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกเรียน 

     1.10 นักเรียนพิการท่ีเขาศึกษา
ท่ี มทร.ตะวันออก ปละไมนอย
กวา 10 คน 

 

3.3 สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาท่ียากจน/นักศึกษาท่ีมีปญหาเรื่องการเงินโดยไมเปน
อุปสรรคตอการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

     1.11 จํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน  

3.4 จัดสรรโควตาสําหรับนักศึกษาตางภูมิภาคเขาศึกษาท่ี มทร.ตะวันออก        

3.5 จัดสรรโควตาสําหรับผูท่ีพิการเขาศึกษาในสาขาท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบกายภาพและ
สาธารณูปโภคท่ีเอ้ือใหผูพิการสามารถเขาถึงทรัพยากรการเรียนรูได และจัดตั้งศูนยดูแลนักศึกษาท่ี
พิการใหไดรับความสะดวกมากท่ีสดุ 

       

3.6 ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกในตางประเทศเพ่ือเชิญชวนใหนักศึกษามาศึกษาตอท่ี มทร.ตะ
วันออก 
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กลยุทธท่ี 4 พัฒนานักศึกษาอยางสรางสรรคใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคม 

4.1 จัดกิจกรรมเพ่ือเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย เผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนจริง
เก่ียวกับสถาบันฯ และพระราชกรณียกิจของพระองค ตลอดจนการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทยใหแกนักศึกษา บุคลากร 
และประชาชนท่ัวไป 

     1.12 นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
เพ่ือการพัฒนาชนบทไมนอยกวา
ปละ 200 คน 
1.13 นักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมตอตานคอรปัช่ันไมนอย
กวาปละ 200 คน 

 

4.2 พัฒนาระบบอาจารยท่ีดีประจาํคณะท่ีสามารถใหความชวยเหลือและ 
สนับสนุนใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา โดยการให 
คําแนะนาดานการเรียนและการทํากิจกรรม การปรับตัวเขากับสังคม 
มหาวิทยาลยั และการพัฒนาบุคลกิภาพ ท่ีจะสนับสนุนใหนักศึกษาเปนคน 
ดีและคนเกงของสังคม 

     1.14  นักศึกษาโดยเปน
ผูชวยนักวิจัยเขารวม
โครงการ Talent Mobility 
ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจํานวนปละไม
นอยกวา 10 คน 

 

4.3 สงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รูคา รูคณุธรรม 12 ประการ 
สามารถพัฒนานักศึกษาเปนนักกิจกรรมเพ่ือสังคม มีจติสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม มี
คุณธรรมและจรยิธรรม มีสุขภาวะท่ีดี 

     1.15 นักศึกษาเขารวมโครงการ
สหกิจศึกษา 80 คน ในป พ.ศ. 
2562 
1.16 มีหลักเกณฑการประเมิน
ทักษะของนักศึกษาและ Skill 
Transcript 

 

4.4  ดําเนินกิจกรรม Social Enterprise เพ่ือพัฒนานักศึกษาในการสรางจิตสํานึกความเขาใจใน
ความเปนพลเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังสรางเครือขายการตอตาน
คอรรัปช่ันในระดับมหาวิทยาลัย 

       

4.5 สนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัย และนักศึกษาสรางความรวมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม เพ่ือ        
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สรางเสริมประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษาทุกช้ันปผานโครงการสหกิจศึกษา 

4.6 การประเมินสมรรถนะ/ทักษะของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 อาทิ ทักษะ
ดานการสื่อสาร ทักษะดาน ICT ทักษะความเปนสากล มคีวามรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

เปนตน และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครบท้ัง 5 ดาน พรอมจัดทํา Skill Transcipt รับรอง
ทักษะของนักศึกษา 

       

4.6 สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับโครงการแกปญหาใหกับ 
ชุมชน ท่ีเปนโครงการความรวมมอืกับหนวยงานภายนอกเชน โครงการปด 
ทองหลังพระ โครงการแกจน โครงการพระดาบส เปนตน 

       

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนาการเปนผูประกอบการใหมใหนักศึกษา 

5.1 สรางจิตวิญญาณ และปลูกฝงการเปนผูประกอบการใหแกนักศกึษามีพ้ืนฐานแนวคิดการเปน
ผูนํา การทํางานรวมกับผูอ่ืน ความเปน Entrepreneurship และมแีนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม/
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย ไปเพ่ิมมลูคาเปนผลติภณัฑคณุภาพ 

     1.17 นักศึกษา/ศิษยเกาเขารวม
โครงการบมเพาะวิสาหกิจ ปละ 
100 คน 
1.18 โครงการรวมลงทุนกับ
ภาคเอกชน ปละ 1 โครงการ 

 

5.2  สนับสนุนนักศึกษา/ศิษยเกาท่ีมีศักยภาพและผลงานเขาสูโครงการบมเพาะธุรกิจ (Business 
Incubation) หรือการเตรียมความพรอมเปนผูประกอบการใหม สนับสนุนโอกาสใหเขาถึงแหลง
ลงทุนจากภายนอก หรือโครงการรวมลงทุนของมหาวิทยาลัย 

       

5.3 รวมกับสถานประกอบการ ภาครัฐ เชน กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ฯ และผูใช
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริม
ศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิต/ศิษยเกาใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ ตรงกับความ
ตองการของตลาดงานและประเทศกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย และผูใชบัณฑิต 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  

เปนองคกรที่มีศักยภาพดานการวิจัย และพัฒนาองคความรู 

ขอกําหนดเกี่ยวกับนโยบายดานการวิจัย โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
นโยบาย : สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย/นวัตกรรมท่ีมีศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ส่ิงประดิษฐ
และสรางนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาประเทศ สอดคลองกับเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EECi) และ Thailand 4.0 ตลอดจนปรับปรุงบทบาทหนาท่ีของ
หนวยงานสนับสนุนการวิจัยใหมีบทบาทหนาท่ีเดนชัดข้ึน 
 

 จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกเปนแหลงพัฒนาคน พัฒนาชาติ โดยสรางคนท่ีดีท่ีสุดใหประเทศเพ่ือนําไปสูการพัฒนาชาติ 
การพัฒนากาลังคนท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาองคความรู สรางความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือแกปญหาและ
พัฒนาภูมิภาคตะวันออก ใหประชาชนมีความเปนอยูท่ียั่งยืน ดวยการวิจัยท่ีเนนการเอาโจทยปญหาจากพ้ืนท่ี
จริงในภาคตะวันออก ไมวาเปนปญหาความยากจน ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาคุณภาพดานการศึกษา
ของประเทศมาเพ่ือพัฒนาหาองคความรู แนวทางการดําเนินงานและสรางนวัตกรรมใหมเพ่ือนาไปแกปญหาใน
ชุมชนและสังคม ขณะเดียวกันก็ยังตองสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัยกับสถาบันการศึกษาชั้นนํา ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและศักยภาพในการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหสูงข้ึน ไดรับการยอมรับ 
การอางอิง และการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ดังนั้น ทิศทางการวิจัยนอกจากจะยังคง
คุณภาพการสรางองคความรูใหมเพื่อการตีพิมพและการอางอิงในระดับนานาชาติแลว ยังเนนในดานตอไปนี้ 
1. การนําผลงานวิจัยไปใชในการแกไขปญหาของชุมชน และประเทศชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกใหเห็นเปน
รูปธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะในดานการแกไขปญหาทางการเกษตร อุตสาหกรรม การแกปญหาความยากจนและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. การวิจัยเพื่อสรางผลิตภัณฑใหม เชน การวิจัยทางดานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑเกษตรและอาหารปลอดภัย 
การวิจัยดานสุขภาพผูสูงวัย นวัตกรรมทางดานการศึกษา นวัตกรรมทางดานการจัดการน้ําและสิ่งแวดลอม และ
โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง พลังงาน เปนตน 
3. การนําผลงานวิจัยไปสรางนวัตกรรมใหมเพื่อประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมและตอยอดเชิงพาณิชย 
4. การนําเสนอผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพและการอางอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

วิสัยทัศนดานการวิจัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนแหลงสราง พัฒนาองค
ความรู และสรางนักวิจัยท่ีมีศักยภาพ สิ่งประดิษฐและสรางนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
และพัฒนาประเทศ สอดคลอง กับเขตนวัตกรรมระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก(EECi)  
และ Thailand 4.0 เพ่ือนําไปสูการพ่ึงตนเอง การเพ่ิมผลผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิม การมีความ
เปนอยูท่ีดี สังคมเขมแข็ง เพ่ือเสริมศักยภาพของทองถ่ินหรือประเทศ 
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พันธกิจ :   

1. สรางผลงานวิจัยระดับสาขาวิชาใหมีความโดดเดน 
2. เพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาและสรางองคความรูใหม รวมถึงการสรางเครือขายท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

3. พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยสูชุมชน สังคม และประเทศ 
4. พัฒนาและสงเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนและการแกปญหาสังคม 

เปาประสงค : ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพเปนท่ียอมรับระดับชาติและนานาชาติ สังคมไดรับองคความรู 
จากงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและชวยในการแกไขปญหาของชุมชนสังคม และประเทศ สอดคลองกับ 
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EECi) และ Thailand 4.0 

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 

1. จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในเชิงการแกปญหาเชิงพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2 ดาน  
2. จํานวนโครงการท่ีใชผลงานวิจัยไปแกปญหาเชิงพ้ืนท่ีท่ีสอดคลองกับเขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก(EECi) และ Thailand 4.0 อยางเปนรูปธรรม ท่ีเปนท่ียอมรับใน
ระดับประเทศไมนอยกวา 3 โครงการ 

3. จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ 
4. จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ท่ีเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 10 รายการ เม่ือสิ้นป พ.ศ. 2562 
5. จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและอางอิงในระดับนานาชาติ ในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล

SCOPUS/ISI มีสัดสวนมากกวา รอยละ 2 เม่ือสิ้นป พ.ศ. 2562 
6. รอยละของงานวิจัยท่ีเกิดนวัตกรรมและเกิดรายได 
7. รอยละของจํานวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ 
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ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยใหสมารถผลิตผลงานท่ี

มีคุณภาพและแกไขปญหาของสถาบัน เชิงพ้ืนท่ี 
ทองถ่ิน และประเทศ 

1.1 ผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสาร SCOPUS/ISI มี 
สัดสวนมากกวารอยละ 2 เม่ือสิ้นป พ.ศ.2562 

1.2 สัดสวนนักวิจัยตอจํานวนอาจารยท้ังหมดมากกวา
รอยละ 30 เม่ือสิ้นป พ.ศ. 2562 

 1.3 อาจารย/นักวิจัยท่ีเขารวมโครงการ Talent 
Mobility จํานวน 10 คน 

 1.4 อาจารยรุนใหมท่ีไปทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของประเทศ ปละ 5 คน 

 1.5 นักวิจัยท่ีเปน Visiting Professor และนักวิจัย
หลังปริญญาเอกไมนอยกวา 1 คน ตอป 

2. ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยและสราง
บรรยากาศการวิจัยท่ีเอ้ือตอการผลิตผลงานท่ีมี
คุณภาพ 

1.6 ทุนวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนเปนปละไมนอยกวา 10 ลาน
บาท 

3. นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางคุณคาใน
เชิงพาณิชยและการใชประโยชนเพ่ือสังคม 

1.7 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติปละไมนอย
กวา 1 ครั้ง 

 1.8 จํานวนงานผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนเพ่ือ
การแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี การใชประโยชนเชิงพาณิชย
และอุตสาหกรรม ไมนอยกวารอยละ 20 ของงานวิจัย
ท่ีผลิตได 
1.9 ทรัพยสินทางปญญาท่ียื่นขอจดทะเบียนไม 
นอยกวา 5 รายการเม่ือสิ้นป 2562 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมในแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เปนองคกรท่ีมีศักยภาพดานการวิจัย และพัฒนาองคความรู 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) ผูรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยใหสมารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพและแกไขปญหาของสถาบัน ทองถิ่น และประเทศ 

1.1 สนับสนุนความโดดเดนดานการวิจัยของแตละบุคคล โดยการ
สนับสนุนผานกลไกตางๆ ของท่ีมหาวิทยาลัยจดัไว 

     1.1 ผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
SCOPUS/ISI มี สัดสวนมากกวารอย
ละ 2 เม่ือสิ้นป พ.ศ.2562 

 

1.2 สนับสนุนการจดัตั้งกลุมวิจัย ทีมวิจัย ศูนยวิจัยเฉพาะทาง โดยเนนการ
ใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการบรหิารจดัการ เพ่ือ
บูรณาการศาสตรตางๆ ในการสรางองคความรูใหม 

     1.2 สัดสวนนักวิจัยตอจํานวนอาจารย
ท้ังหมดมากกวารอยละ 30 เม่ือสิ้นป 
พ.ศ. 2562 
1.3 อาจารย/นักวิจัยท่ีเขารวม
โครงการ Talent Mobility จํานวน 
10 คน 

 

1.3 สราง สรรหา สนับสนุน และคงไวซึ่งนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุน
อาจารยรุนใหม(คุณวุฒิปริญญาเอก) ไปทําวิจัยกับเครือขายมหาวิทยาลัย
ช้ันนํา 

     1.4 อาจารยรุนใหมท่ีไปทําวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ ปละ 
5 คน 

 

1.4 สนับสนุนใหคณาอาจารยและบุคลากรดานการวิจยั ไปทําวิจัยรวมกับ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจะเปดโอกาสใหอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมมีชองทางไดรับความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัย (Talent 
Mobility Project) 

     1.5 นักวิจัยท่ีเปน Visiting Professor 
และนักวิจัยหลังปริญญาเอกไมนอย
กวา 1 คน ตอป 
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1.5 สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับคณาจารย บัณฑิตศึกษาเพ่ือใหสามารถรับ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสตูรและทํา
วิจัยในสาขาท่ีอาจารยมีความเช่ียวชาญแบบรวมลงทุน 

       

1.6 สงเสริม และผลักดันใหเกิดงานวิจัยเชิงสรางสรรค นวัตกรรม และการ
นําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 

       

กลยุทธท่ี 2 ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยและสรางบรรยากาศการวิจัยท่ีเอ้ือตอการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 

2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาและผลติบัณฑตินักปฏิบัต ิ

     1.6 ทุนวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนเปนปละไมนอยกวา 
10 ลานบาท 

 

2.2 การเจรจากับหนวยงานภาครฐัและเอกชนในการพัฒนาความรวมมือ
ดานการวิจัย เพ่ือหาแหลงสนับสนุนทุนวิจัยและทรัพยากรการวิจัย ท่ีชวย
เสรมิสรางศักยภาพ พัฒนาคณุภาพ และมาตรฐานการวิจัยของ
มหาวิทยาลยั 

     1.7 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติป
ละไมนอยกวา 1 ครั้ง 

 

2.3 การเขารวมนิทรรศการ Thailand Research Expro ประจาํป รวมถึง
การนําเสนอผลงาน ประชุมวิชาการนานาชาต ิ

       

2.4 จัดทําแผนท่ีงานวิจัย (Research Mapping) และการสรางแผนท่ี
ความรู (Knowledge Mapping) ของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปกําหนดเปน
นโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

       

2.5 จัดทําวารสารวิจัย เชน วารสารวิจัยการวิจัย        

กลยุทธท่ี 3 นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางคุณคาในเชิงพาณิชยและการใชประโยชนเพ่ือสังคม 

3.1  สนับสนุน สงเสริม ผลักดันและพัฒนาการวิจยัท่ีสามารถนําไปตอยอด
เชิงพาณิชยหรือธุรกิจได ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม เพ่ือการ

     1.8 จํานวนงานผลงานวิจัยท่ีนําไปใช  
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เติบโตอยางยั่งยืนของประเทศ อาทิ การวิจัยเพ่ือพัฒนาและยกระดบั
ผลิตภณัฑ หรือการพัฒนาผลิตภณัฑใหม 

ประโยชนเพ่ือการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี 
การใชประโยชนเชิงพาณิชยและ
อุตสาหกรรม ไมนอยกวารอยละ 20 
ของงานวิจัยท่ีผลิตได 
 

3.2 การสนับสนุนใหมีกองทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สรางความเขมแข็งใหกับกกองทุนวิจัยสําหรับทุกคณะอยาง
ตอเน่ือง 

     1.9 ทรัพยสินทางปญญาท่ียื่นขอจด
ทะเบียนไมนอยกวา 5 รายการเม่ือสิ้น
ป 2562 

 

3.3 สนับสนุนการยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจากคณาจารย
และนักวิจัย การสงเสริมการใชประโยชนของทรัพยสินทางปญญาท่ีมีการ
จดทะเบียนคุมครอง การจดัสรรผลประโยชนและการปกปองสิทธิของผู
ประดิษฐคดิคน 

       

3.4 วิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีท่ีนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย นโยบาย
สาธารณะ 

       

3.5 วิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม ประเด็นรอนเรงดวน        
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  

พัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ขอกําหนดเกี่ยวกับนโยบายดานการบริการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
นโยบาย : พัฒนาระบบบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให
สอดคลองกับความตองการและมีบทบาทในการช้ีนําสังคมภาคตะวันออก ประเทศ และสรางรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย 

 

บนพื้นฐานของความหวงใยที่มีตอสังคมและชุมชนในภูมิภาคตะวันออก ชวยแกปญหาใหชุมชน เพื่อใหเกิด
ความเขมแข็งและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมถึงการสรางจิตวิญญาณของการมี“จิตอาสา” ใหแก
นักศึกษาผานกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการสรางแหลงการเรียนรูดานตางๆ เพื่อเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและสังคม
บนพื้นฐานของความรูทางวิชาการสูการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนําไปสูการชี้นําสังคมทางปญญาการ
พัฒนาสังคมฐานรากดวยความหวงใย ความใสใจ และการดูแลชุมชนและสังคมใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยมุงเนนในดาน
ตอไปนี ้

1. ใหบริการทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมทั้งใหความชวยเหลือทางดานวชิาการแกหนวยงานตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ปฏิรูปการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใหมีศูนยกลางการประสานงานและเกิดการบูรณาการ
รวมกันของคณะวิชา 

 
 
วิสัยทัศนดานบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนแหลงการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนองความตองการของ
ทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ อันจะนําไปสูการช้ีนําสังคมทางปญญา การพัฒนาท่ีย่ังยืน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากใหเขมแข็ง 

 

พันธกิจ :   
1. สงเสริมใหมีการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัยและสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนางานวิจัยให

เขมแข็งและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมถึงสรางความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

2. สรางเครือขายการใหบริการวิชาการกับองคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนให

เขมแขงอยางยั่งยืน 

3. ปฏิรูประบบการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนยกลางการประสานงานและเกิดการบูรณาการ

รวมกันของคณะตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

4. สรางแหลงเรียนรูดานตางๆ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและสังคม 

เปาประสงค : เปนผูนําดานบริการวิชาการดวยวัฒนธรรมองคกรท่ีเปนนักปฏิบัติดวยความหวงใย ใสใจและดูแล
สังคม 
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ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 

1. มีหนวยงานการใหบริการวิชาการท่ีชัดเจน  
2. จํานวนชุมชนท่ีไดรับการบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอยางบูรณาการ

สาขาวิชาตางๆ ไมนอยกวา 2 ชุมชนตอป 
3. ใหบริการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกหนวยงานตางๆ ท้ังในแงของการฝกอบรมและใหคําปรึกษาไม

นอยกวา ปละ 3 หนวยงาน 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. สรางความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตอ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม USR : 
University-Social Responsibility 

1.1 กิจกรรมรวมกับชุมชนปละไมนอยกวา 4 ชุมชน 
 

2. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรท่ีนําเสนอ
ทางเลือกท่ีดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

1.2 โครงการ พระราชดาริฯ ปละ 10 โครงการ 
1.3 นักศึกษาเขารวมโครงการเพื่อพัฒนาชนบท 
ปละ 200 คน 
1.4 มีชุมชนตนแบบทีไ่ดรับการบริการทางดานวชิาการ
จากมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 4 ชุมชน 
1.5 มีโครงการเตรียมความพรอมการดูแลผูสูงอาย ุไม
นอยกวา 2 โครงการ 
 

3. สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกเปนศูนยกลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญของภาคตะวันออก 

1.6 บุคลากรของ มทร. ตะวันออก ผานการอบรม ป
ละ 100 คน 
1.7 มีโครงการใหบริการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษยใหกับหนวยงานภายนอกไม 
นอยกวาปละ 10 หนวยงาน 
1.8 มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นสําหรับฝกอาชีพและการ
พัฒนาวิชาชีพรวมกับสถาบันอยางตอเนื่องไมนอยกวา

ปละ 5 หลักสูตร 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมในแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) ผูรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   

กลยุทธท่ี 1 สรางความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม USR : University-Social Responsibility 

1.1 ปลูกฝง “รหัสวัฒนธรรม มทร.ตะวันออก (RMUTTO Culture 
DNA)” และจติวิญญาณ มทร.ตะวันออก ใหแก นักศึกษา อาจารย 
บุคลากร และศิษยเกา ในการทํางานท่ี “อุทิศเพ่ือสังคม” อยางตอเน่ือง 

     1.1 กิจกรรมรวมกับชุมชนปละไมนอยกวา 
4 ชุมชน 
 

 

1.2 ดําเนินกิจกรรมเพ่ือดูแลชุมชนในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบขาง 
มหาวิทยาลยัอยางตอเน่ืองผานโครงการ/กิจกรรมตางๆ อาทิ กิจกรรมดาน
งานบุญและประเพณีของทองถ่ิน 

       

1.3 การใชทรัพยากรรวมกัน และแบงปนใหกับชุมชนและองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน เชน พ้ืนท่ีสาธารณะ หองสมุด สนามกีฬา และบริการอ่ืนๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

       

1.4 การรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการทํากิจกรรม  
การพัฒนาพ้ืนท่ี ชุมชน และสังคมโดยรอบดําเนินกิจกรรมสรางสรรค
เพ่ือใหเกิดสังคมท่ีอบอุน 

       

1.5 สนับสนุนนักศึกษา บุคลากร และคณาจารยใหมีบทบาทความ
รับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility, USR) ในการ
เสนอทางออกใหแกสังคม การพัฒนา แกปญหาและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมใหกับชุมชนในประเทศ 
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรท่ีนําเสนอทางเลือกท่ีดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

2.1 ปฏิรูประบบการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลยั โดยมีศูนยกลาง
การประสานงานและเกิดการบูรณาการรวมกันของคณะวิชาตางๆ อยางมี 
ประสิทธิภาพ 

     1.2 โครงการ พระราชดาริฯ ปละ 10 
โครงการ 
1.3 นักศึกษาเขารวมโครงการเพื่อพัฒนา
ชนบทปละ 200 คน 

 

2.2 ดําเนินโครงการพระราชดําริในพ้ืนท่ี ท่ีผสมผสานดวยภูมิปญญา
ทองถ่ินตาม "ศาสตรของพระราชวงศ" และ "ศาสตรของมหาวิทยาลัย" 
เพ่ือแกปญหา ยกระดับฐานะความเปนอยู สงเสริมอาชีพใหกับสังคมใน
ภาคตะวันออก 

     1.4 มีชุมชนตนแบบทีไ่ดรับการบริการ
ทางดานวชิาการจากมหาวิทยาลัยไมนอย
กวา 4 ชุมชน ในป 2565 

1.5 มีโครงการเตรียมความพรอมการ
ดูแลผูสูงอาย ุไมนอยกวา 2 โครงการ 

 

2.3 รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการทํากิจกรรม การพัฒนา
พ้ืนท่ี ชุมชน และสังคมโดยรอบดําเนินกิจกรรมสรางสรรคเพ่ือใหสังคม
เขมแข็งเกิดสังคมท่ีอบอุน และสามารถสรางรายได 

       

2.4 เตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย ใหกับชุมชน สังคม โดย
การใหความรู ความเขาใจในการปฏิบัติแกบุคลากร มทร.ตะวันออกและ
ประชาชน 

       

กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญของภาคตะวันออก 

3.1 ดําเนินโครงการบมเพาะธุรกิจ (Business Incubation)UBI หรอืการ
เตรียมความพรอมเปนผูประกอบการใหม สนับสนุนโอกาสใหเขาถึงแหลง
ลงทุนจากภายนอก หรือโครงการรวมลงทุนของมหาวิทยาลัย 

     1.6 บุคลากรของ มทร. ตะวันออก ผานการ
อบรม ปละ 100 คน 
1.7 มีโครงการใหบริการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษยใหกับหนวยงานภายนอกไม 
นอยกวาปละ 10 หนวยงาน 

 

3.2 จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย มทร.ตะวันออก ใหเปน
หนวยงานสําหรบัพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเปนศูนยการศึกษาตอเน่ืองท่ี

     1.8 มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นสําหรับฝก
อาชีพและการพัฒนาวิชาชีพรวมกับสถาบัน
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เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต อยางตอเน่ืองไมนอยกวาปละ 5 หลักสูตร 

3.3 จัดทําหลักสตูรอบรมและพัฒนา ท้ังระบบระยะสั้นและระยะยาวท่ีเปน 
“ศาสตรของมหาวิทยาลัย” สําหรบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยาง
ตอเน่ือง 

  

       

3.4 จัดทําหลักสตูรอบรมเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ในการสรางเสรมิ 
อาชีพท่ีมั่นคงและสามารถพ่ึงพาตนเองไดดวย “ศาสตรของมหาวิทยาลัย” 

       

3.5 รวมมือกับสภาวิชาชีพในสาขาตางๆ ดําเนินการอบรมและพัฒนา
วิชาชีพอยางตอเน่ือง (Continuing Professional Development, CPD) 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



67 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  

เปนองคกรดานการอนุรักษ พัฒนา ถายทอด ฟนฟู วัฒนธรรมประเพณี 
 

ขอกําหนดเกี่ยวกับนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 
นโยบาย : พัฒนา ถายทอด ฟนฟู และเรงรัด ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการ
อนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออก  

 

ภูมิภาคตะวันออกเปนภูมิภาคท่ีมีความโดดเดนทางดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีคุณคาท่ี
สามารถนําไปสรางศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได ดังนั้น วัฒนธรรมเหลานี้จึงจําเปนตองไดรับ
การอนุรักษ ตอยอด และจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศและกอใหการถายทอดไปยัง
อนุชนรุนหลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีในการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา อนุรักษ และจัดการความรูดานวัฒนธรรมเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ประเทศ รวมท้ังสรางแนวทางในการสรางและอนุรักษความรูทางดานวัฒนธรรมโดยการทําหนาท่ีเปน
ศูนยกลางดานอนุรักษ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการบูรณาการความรูทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เนนในดาน
ตอไปนี้ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมใหเปนแหลงอางอิงขอมูลท่ีสําคัญทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม และองคความรูท่ีเกิดจากงานวิจัย ดานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน สถาปตยกรรม 
กลุมชาติพันธุของภูมิภาคตะวันออก  

2. พัฒนางานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนา และเพ่ิมคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. สรางเครือขายความรวมมือดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 
วิสัยทัศนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปน

แหลงอนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของภาคตะวันออก เพ่ือสรางความเขมแข็งและเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน 

พันธกิจ :   

1. รวมอนุรักษ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและภาษา 

2. บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
3. พัฒนาและเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมในภาคตะวันออก 

เปาประสงค : รวมอนุรักษ สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหบุคลากรและนักศึกษามีบทบาทในการสงเสริมเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 
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1. จํานวนงานวจิัยดานศิลปะและวัฒนธรรมที่เพิ่มข้ึน และจํานวนบทความวิจัยทีไ่ดรับการตีพมิพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิรอยละ 2 จากฐานงานวิจัยทัง้หมดของมหาวิทยาลัย 
2. จํานวนโครงการที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูนําในการอนุรักษและประยุกตใชศิลปะและวฒันธรรมภาคตะวันออก ไม
นอยกวา 2 โครงการ 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. การอนุรักษ สืบสาน และสรางคุณคาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิภาคตะวันออก 

1.1 มีฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรม
ตะวันออก และใชเปนแหลงอางอิงได เพ่ิมข้ึนอยาง
นอย 1 ดานภายในป 2562 

 1.2 งานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม ปละไมนอย
กวา 2 โครงการ 
1.3 การประชุมวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม ป
ละไมนอยกวา 1 ครั้ง 
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แผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เปนองคกรดานการอนุรักษ พัฒนา ถายทอด ฟนฟู วัฒนธรรมประเพณี 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) ผูรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   

กลยุทธท่ี 1 การอนุรักษ สืบสาน และสรางคุณคาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่นของภาคตะวันออก 

1.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เชน 
กฐินมหาวิทยาลยั ประเพณสีงกรานต ประเพณีลอยกะทง ถวายเทียนพรรษา 

     1.1 มีฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมตะวันออกและ
ใชเปนแหลงอางอิงได เพ่ิมข้ึนอยางนอย 1 ดานภายในป 
2562 

 

1.2 สรางคานิยมใหเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย/วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินสรางเสริม
เอกลักษณความเปนไทย เชน การแตงกายดวยผาพ้ืนถ่ิน/ผาไทย การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย/ภาคตะวันออก เปนตน 

     1.2 งานวิจัยดานศลิปะและวัฒนธรรม ปละไมนอยกวา 2 
โครงการ 
1.3 การประชุมวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม ปละไม
นอยกวา 1 ครั้ง 

 

1.3 การทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ เพ่ือดํารงไวซึ่ง
เอกลักษณและความภาคภูมิใจของคนในชาติและเพ่ือเปน หลักฐานในการดําเนินชีวิต
ในสังคมยุคใหม โดยรักษา รวบรวม องคความรูดั้งเดิมดาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมพ้ืนบาน/ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย/ทองถ่ิน เทคโนโลยีพ้ืนบาน และ
สุนทรียศาสตร รวมท้ังภาพลักษณของเมืองและมหาวิทยาลัย ควรสาํรวจและจัดทํา
ทะเบียนบัญชี และทรัพยสินทางศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

       

1.4 พัฒนาระบบการบริหารจดัการดานศลิปวัฒนธรรม ใหมีความคลองตัว มี
ประสิทธิภาพใหเอ้ือตอกิจกรรมเชิงรุกและสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยเพ่ิมใหมี
สวนรวมขององคกรภายนอกและองคกรทองถ่ินและมุงใหมีระบบประสานกับคณะ/
หนวยงานในมหาวิทยาลัยตลอดจนปรับแกระเบียบท่ีเปนอุปสรรค จดัทําระบบขอมลู

       



70 
 

ทางวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมใหมีระบบเช่ือมโยงกับขอมูลของหนวยงานอ่ืน สรางหรือ
สงเสริมเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
หรือชุมชนในภาคตะวันออก 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  

สรางการบริหารและการจัดการองคกรที่ดี 

ขอกําหนดเกี่ยวกับนโยบายดานการบริหารและการจัดการองคกรท่ีดี โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 
นโยบาย : ปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ มีการจัดการท่ีมี 
ธรรมาภิบาล  

 

ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกใน 5 ป ขางหนา มุงเนนการบริหาร
แบบมีเปาหมายท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ คุมคา และมี 
ธรรมาภิบาลท้ังทางดานการบริหารงบประมาณ บุคลากรและการบริหารกระบวนงาน ท้ังนี้ในดานการบริหาร
บุคลากรเนนการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร ในสวนของกระบวนการทํางานเนนใหมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไมซับซอนโดยการปรับปรุงกฎระเบียบ การประสานความรวมมือท้ังจากหนวยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอก และนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเขามาปรับใชในกระบวนการทํางานทุก
ภารกิจ ในสวนของการบริหารงบประมาณเนนในเรื่องการบริหารงบประมาณอยางเปนระบบ โปรงใส 
ตรวจสอบได และการหารายไดเพ่ือพ่ึงตนเอง รวมถึงการปรับโครงสรางและระบบงานท่ีชัดเจนตรงตามภารกิจ 
โดยมีจุดเนน ดังตอไปนี้ 

1. ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมของทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหมีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมท้ังสงเสริมใหมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการ
ทํางาน 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีเอ้ือตอการจางผูเชี่ยวชาญ อาจารยชาวตางชาติและพัฒนา
บุคลากรใหเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีขีดสมรรถนะในดานการบริการวิชาการ การ
วิจัย 

3. พัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงรุกสูสาธารณะเพ่ือใหเกิดการรับรูท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
4. พัฒนา ปรับปรุงวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพ่ือใหมีผลิตภัณฑ

หรือบริการใหมๆ และสรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน 
 
วิสัยทัศนดานการบริหารและการจัดการองคกรท่ีดี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ความคลองตัวสามารถรองรับ
การเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว โดยยึดหลักการบริหารท่ีดี(Good Governance) 

พันธกิจ :   

1. ปรับโครงสรางองคกรและระบบบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ การเงิน และบัญชี 

4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพ้ืนฐานทาง ICT 

5. ปรับโครงสรางและการพัฒนาทรัพยากรทางกายภาพ 
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6. สรางการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบขอมูล การรายงาน และประเมินผล 
 
เปาประสงค : เปนองคกรท่ีมีการจัดการท่ีดี (Good Governance Organization) ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
มีระบบบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ีทันสมัยท่ีเชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและมีแนวทางวิธีการหารายไดเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 

1. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในกระบวนการทํางานในหนวยงานของมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอย
ละ 80 

2. กระบวนการทํางานในหนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในแตละภารกิจมี
ประสิทธิภาพ คือ มีความรวดเร็ว ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมนอยกวารอยละ 60 
3. อาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนเปน รอยละ 5 (Baseline ป 2559 เทียบป 2560 รอยละ 1.00) 
และอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมเปนรอยละ 15 (Baseline ป 2559 เทียบป 2560 รอยละ 12.06) 
ภายในป 2562 
4. มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงและผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศเขามาทํางานในมหาวิทยาลัยปละ 5 คน 
5. มีการพัฒนาวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือมีรายได 
6. มีรายไดจากการลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา
รอยละ 5  
7. ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพจากทุกหนวยงาน อยูในระดับดีมาก 

 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรท่ีดีมีธรรมาภิ
บาล 

5.1 มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Business 
Process Redesign, BPR) ในทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะโดยใหสามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานแตละภารกิจลดลงไมนอยกวารอยละ 60 
โดยใชระบบ IT ทําไดแลวเสร็จภายในป 2562 

 5.2 มีการปรับปรุง ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศของ 
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยไดแลวเสร็จท้ังหมดภายในป 2561 

 5.3 มีรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถสะทอนผลการปฏิบัติงานครบทุกหนวยงาน 

 5.4 มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ท่ีมีความ
ม่ันคง และปลอดภัย ใหมีประสิทธิภาพท้ังดาน 
Securirity , Cloudplatform ท่ีเชื่อมโยงฐานขอมูลทุก
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ดานของ มทร.ตอ. เพ่ือใชในการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจของผูบริหาร  

 5.5 มีการนําวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีนําสมัยท้ังดาน 
ICT และพัฒนาประสิทธิภาพของโครงขาย ICT 
โดยเฉพาะระบบ Wifi ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการ 

 5.6 มีระบบ CCTV ท่ีสมบูรณเปนระบบเดียวกัน
ครอบคลุมพ้ืนท่ีหลักของมหาวิทยาลัย 

 5.7 อุบัติเหตุท่ีลดลงรอยละ 20 ตอป 
 5.8 มีการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของ

มหาวิทยาลัยใหสมบูรณและพัฒนาพ้ืนท่ีและ
สิ่งแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูและการพักอาศัยท่ีนํา
สมัยนาอยูนาเรียน 

 5.9 มีการพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด 
(Clean Energy)ท่ีเปนรูปธรรม 

 5.10 มีการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดวยศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและทองถ่ิน 

 5.11 มีการดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนําในการสราง
บัณฑิตนักปฏิบัติของประเทศ 

5.12 มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ียืดหยุนสามารถ
รับเขาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงและอาจารยตางชาติได 
5.13 มีระบบการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
สะทอนผลการปฏิบัติงาน 

 5.14 มีบุคลากรท่ีไดรับการเตรียมใหเปนผูบริหารรุน
ใหมท่ีจะรับผิดชอบมหาวิทยาลัยในอนาคตอยางนอย 
50 คน 

 5.15 มีโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนให
คณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการทุกระดับ (ผศ. , 
รศ. , ศ.)ไมนอยกวาปละ 2 โครงการและอาจารยเขา
รวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 20 ตอป 

 5.16 มีทุนสนับสนุนใหคณาจารยไปศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกปละไมนอยกวา 10 ลานบาท 

 5.17 มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยท้ังในและ
ตางประเทศ ท่ีสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพในตางประเทศ ไมนอยกวาปละ 3 
มหาวิทยาลัย 

3. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม
และไดมาตรฐาน 

5.18 มีระบบการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
สะทอนผลการปฏิบัติงาน 
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 5.19 มีระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ 
 5.20 ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพจาก

หนวยงานตางๆ อยูในระดับดี-ดีมาก 
4. การสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี และการสื่อสาร

องคกรท่ีดี โดยเนนความสามัคคี มองประโยชน
สวนรวมเปนท่ีตั้ง  

5.21 ความสําเร็จของกิจกรรมของประชาคม มทร.ตะ
วันออกมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 80 

5.22 ความสําเร็จของการสื่อสารองคกรท่ีเขาใจและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใตความสะดวก รวดเร็ว 
กระชับ และมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจของ
บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมากกวารอยละ 80 

5. จัดหารายไดจากการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 

5.23 รายไดจากการบริหารจัดการทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ตอป 

 5.24 รายไดจากการระดมทุนของศิษยเกามากกวา 1 
ลานบาทตอป 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษยเกาสัมพันธ 5.25 ขอมูลศิษยเกาท่ีรวบรวมไดคิดเปนรอยละ 70 
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แผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 สรางการบริหารและการจัดการองคกรท่ีดี 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) ผูรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565   

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรท่ีดีมีธรรมาภิบาล 

1.1 ทบทวนการจัดโครงสรางองคกรท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานท่ีเอ้ือตอการลดความซ้าํซอนการรวมกลุมใหมคีวามเขมแข็ง 
ยืดหยุนสงเสริมการทํางานเปนทีมและเครือขาย สอดรับกับการดําเนินงาน
ใหมๆ และสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการสรางบัณฑิตนัก
ปฏิบัติระดับประเทศ 

     5.1 มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
(Business Process Redesign, BPR) ใน
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะโดยให
สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานแตละ
ภารกิจลดลงไมนอยกวารอยละ 60 โดยใช
ระบบ IT ทําไดแลวเสร็จภายในป 2562  

 

1.2 การปรบัปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพ่ือปองกันมิใหเกิดวิกฤตศรัทธาขององคกร 

     5.2 มีการปรับปรุง ระเบียบ/ขอบังคับ/
ประกาศของพ.ร.บ.มหาวิทยาลยัไดแลวเสร็จ
ท้ังหมดภายในป 2561 

 

1.3 สรางระบบและกลไกการมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวนรวมในการปฏบัิติงาน 
ในองคกร นักศึกษา ศิษยเกา และภาคสวนภายนอกมหาวิทยาลัยในการ 
บริหารจดัการ (Participation Management) การบริหารจัดการท่ีดี 
และมีธรรมาภิบาลใหกาวขามวิกฤตไปได 

     5.3 มีรายงานการบรหิารความเสีย่งครบทุก
หนวยงาน 

5.4 มีการนําวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
นําสมัยท้ังดาน ICT และพัฒนา 

 

1.4 ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหม (Business Process 
Redesign, BPR) ของทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลยัใหมีระยะเวลาใน 
การดําเนินงานท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พรอมท้ัง 
สงเสริมใหบุคลากรนําเอาหลักการบริหารจดัการท่ียั่งยืนมาประยุกตใชใน 
แตละกระบวนการ เชน พัฒนาระบบการงบประมาณ การเงินและบัญชี 

     ประสิทธิภาพท้ังดาน Securirity , 
Cloudplatform ท่ีเช่ือมโยงฐานขอมูลทุก
ดานของ มทร.ตอ. เพ่ือใชในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจของผูบริหาร 
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1.5 สรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี เสริมสรางระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
ปลูกฝงคานิยม ความซื่อสัตยสุจรติ และจติสํานึกในการรักษาศักดิศ์รีของ
ความเปนขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีพระราชทานจากใน
หลวงรัชกาลท่ี 9 โดยมองถึงประโยชนของประเทศ ของสวนรวมกอน
ประโยชนสวนตน 

     5.5 มีการนําวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีนํา
สมัยท้ังดาน ICT และพัฒนาประสทิธิภาพ
ของโครงขาย ICT โดยเฉพาะระบบ Wifi ให
ครอบคลมุพ้ืนท่ีใหบริการ 

 

1.6 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลมุภารกิจหลักและสถานการณ 
การเปลีย่นแปลงท่ีกระทบตอคณะ/มหาวิทยาลัย พรอมท้ังมีการจัดการ 
ความเสีย่งอยางเปนรูปธรรม 

     5.6 มีระบบ CCTV ท่ีสมบูรณเปนระบบ
เดียวกันครอบคลุมพ้ืนท่ีหลักของ มทร.ตอ.
5.7 อุบัติเหตุท่ีลดลงรอยละ 20 ตอป 

 

1.7 เพ่ิมชองทางในการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีมสีวนรวมในการ 
ปฏิบัติงานในองคกร บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และผูมสีวนไดสวนเสีย 
จากทุกภาคสวนภายนอกมหาวิทยาลัย 

     5.8 มีการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณและพัฒนาพ้ืนท่ี
และสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูและการ
พักอาศัยท่ีนําสมัยนาอยูนาเรยีน 

 

1.8 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ท่ีมีความมั่นคง และปลอดภัย ใหมี
ประสิทธิภาพท้ังดาน Securirity , Cloudplatform ท่ีเช่ือมโยงฐานขอมูล
ทุกดานของ มทร.ตอ. เพ่ือใชในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของ
ผูบริหาร พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีนําสมยัท้ังดาน ICT หรือระบบ 
Digital หรือแอพลิเคช่ันตางๆ หรอืมัลติมเีดียท่ีประยุกตใชไดกับ Mobile , 
Tablet และระบบปฏิบัติการทุกชนิด และพัฒนาประสิทธิภาพของ
โครงขาย ICT โดยเฉพาะระบบ Wifi ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการ 

     5.9 มีการพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงาน
สะอาด (Clean Energy)ท่ีเปนรูปธรรม 
5.10 มีการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดวย
ศาสตรของมหาวิทยาลยัและทองถ่ิน 
5.11 มีการดาํเนินการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 

1.9 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณและพัฒนา
พ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูและการพักอาศัยท่ีนําสมัย 

       

1.10 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยสถานท่ี และทรัพยสินรวมท้ังท่ี
พักอาศัยของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีดีและท่ัวถึง 
โดยเฉพาะจุดลอแหลมและมีความเสี่ยง 

       

1.11 พัฒนาและสงเสริมการใชพลงังานสะอาด (Clean Energy)        
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1.12 พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดวยศาสตรของมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน        

1.13 การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) 

       

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีสนับสนุนการขับเคล่ือนไปสูมหาวิทยาลัยช้ันนําในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติของประเทศ 

2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถจูงใจใหอาจารยท่ีมีความรู 
ความสามารถท้ังชาวไทยและตางประเทศมาทํางานท่ีมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการรักษาอาจารยและบุคลากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญใหมีกําลงัใจท่ี 
จะทํางานดวยความทุมเทใหกับมหาวิทยาลัยไปตอเน่ือง 

     5.12 มีระบบการบรหิารงานบุคคลท่ียืดหยุน
สามารถรับเขาบุคลากรท่ีมีความสมรรถนะ
สูงและอาจารยตางชาติได 

 

2.2 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรท่ีสอดคลองกับ
บทบาทในหนาท่ีของแตละตําแหนงและสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย พรอมท้ังเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลใหแกบุคลากรท่ี
มีสมรรถนะดีเดนในแตละดาน 

     5.13 มีระบบการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถสะทอนผลการปฏิบัติงาน 

 

2.3 พัฒนาทักษะดานการบริหารใหแกผูบริหารรุนใหม ผูบรหิาร
ระดับกลางท่ีมีศักยภาพและไดรับการยอมรับจากประชาคมและสงเสริมให
ผูบริหารเขารวมโครงการกับมหาวิทยาลัยคูความรวมมือท้ังในประเทศและ 
ตางประเทศ 

     5.14 มีบุคลากรท่ีไดรับการเตรียมใหเปน
ผูบริหารรุนใหมท่ีจะรับผิดชอบมหาวิทยาลัย
ในอนาคตอยางนอย 50 คน 

 

2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตัวเองเขาสูตําแหนงทาง 
วิชาการและเขาศึกษาตอระดับปรญิญาเอก รวมท้ังการเขียนตําราโดยการ 
จัดสรรทุนสนับสนุนและสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
เพ่ือสรางชองทางการศึกษาตอของคณาจารยและการทําวิจัยรวมกัน 

     5.15 มีโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริม
สนับสนุนใหคณาจารยเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการทุกระดับ (ผศ. , รศ. , ศ.)ไมนอย
กวาปละ 2 โครงการและอาจารยเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 20 ตอป 

 

2.5 สงเสริมการจัดการความรูในองคกร สรางวัฒนธรรมการแลกเปลีย่น 
ความรู ประสบการณ และสรางเครือขายบุคลากรสมัพันธระหวาง 
หนวยงานภายในสําหรับแตละภารกิจ 

     5.16 มีทุนสนับสนุนใหคณาจารยไปศึกษา
ตอระดับปริญญาเอกปละไมนอยกวา 10 
ลานบาท 

 

2.6 พัฒนาศักยภาพของคณาจารยและบุคลากรท้ังดานวิชาการ ดานการ 
วิจัย ดานบริการวิชาการ ตลอดจนการปลูกฝงการเปนพลเมืองจิตอาสา 

     5.17 มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยท้ังใน
และตางประเทศ ท่ีสนับสนุนใหอาจารยไป
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อยางตอเน่ือง ศึกษาและพัฒนาศักยภาพในตางประเทศ 
ไมนอยกวาปละ 3 มหาวิทยาลัย 

2.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการ      5.18 มีระบบการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถสะทอนผลการปฏิบัติงาน 

 

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน 

3.1 พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานดาน 
ประกันคุณภาพ และมีขอมลูท่ีเพียงพอในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการฯ กําหนดแนวทาง การใหความเห็น
และขอเสนอแนะ การตรวจสอบ การทบทวน และจัดทํารายงานคณุภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยั 

     5.19 มีระบบสารสนเทศดานการประกัน
คุณภาพ 
5.20 ผลการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพจากหนวยงานตางๆ อยูในระดับด-ี 
ดีมาก 

 

3.2 สรางวัฒนธรรมการประกันคณุภาพตามแนวทางของ มทร. ตอ. 
(RMUTTO Ways) ท่ีสรางการรับรูและคานิยมของการประกันคณุภาพ 
การสรางมาตรฐานการทํางานใหแกบุคลากร และการประเมินเพ่ือพัฒนา
องคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

       

3.3 บูรณาการระบบการประกันคณุภาพและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปสูงานประจํา ดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
หนวยงานท่ีมีผลการประเมินคุณภาพอยูในเกณฑต่ํา เพ่ือใหระบบคณุภาพ
ของหนวยงานไดรบัการยอมรับตอไป 

       

3.4 กําหนดมาตรการในการทํางานโดยนาเอากระบวนการ PDCA เพ่ือเปน 
กลไกเช่ือมโยงการประกันคณุภาพ การประเมินผล และการนํากลับไป 
ปรับปรุงงานประจําอยางเปนระบบ 

       

3.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูปฏิบัติงานดานการประกันคณุภาพ
อยางตอเน่ือง สงเสรมิการวิจยัและถอดบทเรียนดานการประกันคณุภาพ 
เพ่ือพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรยีนรู 

       

3.6 จัดใหมเีวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคณุภาพ (งาน Show & 
Share) การคัดเลือก Best Practice และเชิดชูเกียรติใหแกบุคลากร/ 
หนวยงานท่ีประสบความสําเรจ็ในการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพ 
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3.7 สนับสนุนใหหลักสูตรท่ีมีความพรอมเขาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐานจากหนวยงานสากล เชน 

• AACSB, (Association to Advance Collegiate Schools of 
Business), หนวยงานท่ีรับรองมาตรฐานการศึกษาดานบริหารธุรกิจ 
ระดับโลก เปนตน 

       

กลยุทธท่ี 4 การสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี และการสื่อสารองคกรท่ีดี โดยเนนความสามัคคี มองประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ัง 

4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารไปยังชุมชนท้ังภายในและภายนอก 
พรอมสรางวัฒนธรรมการสื่อสารสองทาง การสนทนาแลกเปลีย่นหรอืการ 
พูดคุยนอกรอบขามหนวยงาน ขามองคกรใหมากข้ึน 

     5.21 ความสําเร็จของกิจกรรมชุมชนมีความ
พึงพอใจมากกวารอยละ 80 

 

4.2 จัดทําแผนการดาํเนินงานดานชุมชนสัมพันธ ใหสอดคลองกับกรอบ
และนโยบายของ มทร.ตอ. ฝกอบรมและสมัมนา ระดมความคิดเห็นจาก
ทุกๆ ภาคสวนท่ีเก่ียวของ และผูปฏิบัติงาน มทร.ตอ. และดําเนินงานดาน
ชุมชนสัมพันธอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของสังคม 

     5.22 ความสําเร็จของการสื่อสารองคกรท่ี
เขาใจและเปนไปในทิศทางเดยีวกัน ภายใต
ความสะดวก รวดเร็ว กระชับ และมี
ประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจของบุคลากร 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมากกวารอยละ 
80 

 

4.3 สงเสริมและพัฒนากลไกและกระบวนการประชาสมัพันธภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

       

4.4 สงเสริมและดําเนินการเพ่ือนําผลงานของมหาวิทยาลัยสูการแกไข
ปญหาสังคม และการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ และการสรางความเขมแขง
ตอชุมชน 

       

4.5 สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการเพ่ือสงเสริมความสามัคคี เชิดชูคนดี
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลในชุมชน/ทองถ่ิน 

       

4.6 มีกลไกรวบรวมขอมูล และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลยัท่ี
ครอบคลมุครบถวน ทันสมยั โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลท่ีแสดงผลงานของ
มหาวิทยาลยัและมีกลไก การรายงานผลเปนรายไตรมาส หรือรายป หรือ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
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กลยุทธท่ี 5 จัดหารายไดจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 

5.1 พัฒนาระบบและองคกรท่ีดูแลการบริหารจดัการทรัพยสินในรปูแบบ
ตางๆ และมีกลไกเชิงนโยบายท่ีควบคุมและกําหนดทิศทางการจดัการ
ทรัพยสินท่ีดี ใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มผีลติภณัฑหรือบริการ
ใหมๆ และสรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

     5.23 รายไดจากการบริหารจดัการทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 
5 ตอป 

 

5.2 การจดัหารายไดจากการดําเนินงานดานการศึกษาตอเน่ือง การเรียนรู 
ตลอดชีวิต ผานหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรการเรียนรูแบบปกต/ิหลกัสูตร 
ระยะสั้นใหกับประชากรทุกชวงวัย 

     5.24 รายไดจากการระดมทุนของศิษยเกา
มากกวา 1 ลานบาทตอป 

 

5.3 การจดัหารายไดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา
ไปพัฒนาสูเชิงพาณิชย (Entrepreneurial University) 

       

5.4 การจดัหาผลประโยชนจากทรพัยสินและคุณคาของมหาวิทยาลยั เชน 
พ้ืนท่ีวางภายในมหาวิทยาลยั สินคาท่ีระลึกของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
เปนตน 

       

5.5 การลดรายจายจากการปรับลดข้ันตอนการดาํเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพการจดัซื้อวัสด/ุครุภณัฑผานโครงการรวมซื้อกระจายสงใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

       

5.6 การจดัหารายไดจากการระดมทุนจากศิษยเกา ประชาชนท่ัวไป 
องคกรภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมท่ีสําคัญ 

       

กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษยเกาสัมพันธ 

6.1 การปรบัปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของสมาคมศิษยเกาสมัพันธ 
ในการดําเนินภารกิจดานการรับสมัครสมาชิกรวมกับสมาคมศิษยเกา มทร.
ตอ. ปรับปรุงเว็บไซตท่ีสามารถสื่อสารไดสองทาง ปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลศิษยเกาท่ีมีประสิทธิภาพ 

     5.25 ขอมูลศิษยเกาท่ีรวบรวมไดคดิเปนรอย
ละ 70 

 

6.2 สรางความเขมแข็งใหเครือขายศิษยเกาของมหาวิทยาลัย/คณะในการ 
ดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกัน และจัดกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธและ 
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ความรักในสถาบันของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาอยางตอเน่ือง 
6.3 รวมมือกับสมาคมศิษยเกา ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวิชาการใน 
ทุกภูมิภาคท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงการสนับสนุนโอกาสให 
ศิษยเกาเขามามีสวนรวมในการคดัเลือกนักเรียนในภมูิภาคไดเขาศกึษาตอ 
ในมหาวิทยาลัย 

       

6.4 จัดกิจกรรมระหวางศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบัน เพ่ือการสราง 
ความสัมพันธท่ีใกลชิด พัฒนาศักยภาพและวิชาชีพของนักศึกษาปจจุบัน 
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สวนท่ี 4 

กลยุทธการขับเคล่ือนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 แผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 เปนแผนท่ีใช
เพ่ือผลักดัน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายหลักของมหาวิทยาลัย และการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีพึงประสงค พัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพสามารถถายทอดองคความรูเพ่ือนําไปแกไข
ปญหาใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมท้ังไดรับการยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจน
การขับเคลื่อนใหเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีความหวงใยและใส
ใจสังคม โดยไดกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม รวมท้ังสิ้น 5 ประเด็น 
ยุทธศาสตร 18 กลยุทธ ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนกลยุทธฯ สูการปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยไดมีการสรางความชัดเจนของแผนกลยุทธฯ และการบริหารจัดการแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ โดย
สรางความรับรู ความเขาใจ ตระหนักถึงภารกิจ และความรับผิดชอบรวมกันของทุกภาคสวนในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การบริหารจัดการแผนกลยุทธ สูการปฏิบัติ  
มีแนวทางดังนี ้
4.1 การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

1. การรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการนําแผนยุทธศาสตรฯ รับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ประกอบดวย 

• กลุมผูบริหารคณะ สาขาวิชา สถาบัน สํานัก หนวยงาน 

• กลุมผูอํานวยการ/เลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก 

• กลุมสภาคณาจารยและขาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจาง  

• กลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 

• กลุมนักศึกษา 

• กลุมวิทยาเขตและเขตพ้ืนท่ี 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออกและท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็น
เสนอแนะ ในการนําเอาขอคิดเห็นตางๆ ไปปรับปรุงใหแผนกลยุทธฯ มีความสมบูรณ สามารถนําไปปฏิบัติได 
และไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 

 
2. การเช่ือมโยงจากยุทธศาสตรสูการจัดทําโครงการและแผนงบประมาณ 

ในการนาแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ ผูท่ีไดรับมอบหมายจะตองไปจัดทํารายละเอียดของโครงการ
พรอมงบประมาณ และบรรจุเขาแผนปฏิบัติราชการประจําปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดซ่ึงงบประมาณใน
การดําเนินมาจากงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได การสนับสนุนของหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน มูลนิธิ/บุคคล กองทุน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้ไดนํากลยุทธท่ีมีกวา 18 กลยุทธ  
มาจัดทําเปน มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตางๆ โดยไดถายทอด มอบหมาย 
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3. การถายทอดเปาประสงคและตัวช้ีวัดจากระดับมหาวิทยาลัยสูระดับหนวยงาน 
เพ่ือใหการดําเนินงานของท้ังมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน จึงจะไดมีการ

ถายทอดเปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสูคณะ สถาบัน สํานัก 
หนวยงาน กอง/สํานักงาน หรือสาขาวิชาตางๆ ซ่ึงไดมีการจัดกิจกรรมการถายทอดแผนกลยุทธสูการปฏิบัติฯ 
จํานวน 4 ครั้ง รวม 30 คณะ/หนวยงาน เพ่ือสื่อสาร สรางความเขาใจ และถายทอดตัวชี้วัดท่ีสําคัญโดยให
คณะ/หนวยงาน พิจารณาตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญเพ่ือนําไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานระดับ
คณะหรือเทียบเทา และคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางคณะหรือเทียบเทากับหนวยงานภายในของ
องคกร โดยการกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายท่ีสําคัญใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย อีกท้ังยังเปนกลไกเพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ไดสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

การส่ือสารและถายทอดยุทธศาสตรสูประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เพ่ือใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดตระหนักและรับรูถึงยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย จึงจะจัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรและ
นักศึกษาไดรับรูและเขาใจ ท้ังในการทําประชาสัมพันธและการสื่อสารผานชองทางตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผูมีสวนไดสวน 

เสียภายนอก 

ผูมีสวนไดสวน 

เสียภายนอก 

ผูมีสวนไดสวน 

เสียภายนอก 

• การรับฟงความ

คิดเห็นจากภาค

สวนตางๆ 

แผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

      ราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 

สภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

คณะ/หนวยงาน 

การติดตามและ

ประเมินผล 

• ผูบริหาร มทร.ตะวันออก สรุป 

รวบรวมความคิดเห็น 

• จัดทําแผนกลยุทธการบริหารฯ 

• ใหความเห็นชอบแผนกล

ยุทธการบริหาร

• จัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

• ทบทวน/ปรับแผน 

• ทบทวน/ปรับ

• ถายโอนตัวช้ีวัด 

• จัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

• ประเมินผลการดําเนินงานของ

คณะ/หนวยงาน 

• ประเมินผลผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนการดําเนินงานการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
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แผนท่ีนําทาง (Roadmap) กระบวนการแปลงแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2565 สูการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการขับเคล่ือน ป 2565 ป 2564 ป 2563 ป 2562 ป 2561 

การถายทอดและสรางความเขาใจ

กับคณะ หนวยงานและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

การจัดทําแผนของคณะ สถาบัน 

สํานัก หนวยงาน ใหสอดคลอง

เปนไปตามเปาหมายของแผนปฏบัิติ

การ และแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

การติดตามประเมินผล 

การจัดประชุมชี้แจงคณะ หนวยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกเขตพ้ืนท่ี 

การประชาสัมพันธ เผยแพรและสรางความเขาใจผานสื่อตางๆ (แผนพับ ขาวสาร CD website ฯลฯ) 

      การติดตามประเมินผลภาพรวม   

ของแผนฯ และปรับปรุงการติดตาม 

      ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานในทุกระดับรวมกับ

เครือขาย ทบทวนและปรับปรุงวิธีการดําเนินการขับเคลื่อน 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

คณะ สถาบัน สํานกั หนวยงาน ลงสู

ระดับปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมาย

ของแผนปฏิบัติการและแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และ

แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร 

ของคณะ  หนวยงาน 

สรางการรับรูและความเขาใจรวมกันกับสวนงาน 

ท่ีเก่ียวของในการติดตามประเมินผล 

คณะ สถาบัน สํานัก หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทําแผนของคณะ สถาบัน สํานัก หนวยงานใหสอดคลองเปนไปตามเปาหมาย 

ของแผนปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  

 

- รวมหารือ กับสวนท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก หนวยงาน ลงสูระดับปฏิบัติใหเปนไปตาม

เปาหมายของแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร ของคณะ  

สถาบัน สํานัก หนวยงาน 

- เสริมสรางศักยภาพบุคลกรงานของคณะ สถาบัน สํานัก หนวยงานสรางการรับรูและความเขาใจรวมกันกับสวนงาน 

ท่ีเก่ียวของในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 

- ทบทวนและปรับปรุงวิธีการดําเนินการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 
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4.2 โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 โครงการสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Flagship) 

การจัดการเรียนการสอน 

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการใหความรูสําหรับคนทุกชวงวัย 

2. โครงการรับนักศึกษาขยายโอกาส เชน กลุมบุตรหลานหลากอาชีพและผูประกอบการท่ีสัมพันธกับหลักสูตร 

3. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตสําหรับผูสูงวัย 

4. โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี การสรางมูลคาเพ่ิมดานผลผลิตและการบริการ และทักษะการเปนผูประกอบการแกประชาชนวัยทํางานและผูสูงวัย 

5. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู สื่อ และการวัดผล ประเมินผลผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

6. โครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ ตํารา สิ่งพิมพ สื่อวีดิทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ผานการรับรองมาตรฐาน 

7. สรางสถาบันจัดการการศึกษาท่ัวไป (General Education Institute) 

8. งานสหกิจความรวมมือระหวางประเทศ ท่ีเขมแข็ง สูการปฏิบัติงาน มีแนวทางท่ีชัดเจนในภาพรวมมหาวิทยาลัย 

9. หลักสูตรสมรรถนะ Wil 

10. โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา Duo-Degree 

11. จัดใหมีระบบทะเบียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาสาระท่ีพึงมีของหลักสูตรตางๆ และใชประโยชนในการติดตามประเมินผล 

12. พัฒนาหองเรียนรู (Smart Classroom)/พัฒนาหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน ใหสอดคลองกับกระบวนทัศนเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูใหม 

13. จัดทํา/จัดหา ซอฟแวรสําหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน 

14. พัฒนาสื่อการเรียนรูและบทเรียนออนไลนท่ีสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

15. บํารุงรักษาหองเรียน ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

16. จัดทําแผนแมบทการใชทรัพยากร และครุภัณฑการเรียนการสอน 

17. โครงการสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานประกอบการ และภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

18. ศูนย Learning Center (สํานักหอสมุด) 
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19. เปดโอกาสรับนักศึกษาตางชาติ ได 2 ปริญญา 

20. การตลาดเชิงรุก นักศึกษาตางชาติ กีฬานํา วัฒนธรรมตาม การศึกษาเกิด เชน กีฬา วัฒนธรรมเสวนา โครงการความรวมมือดานกีฬาและวัฒนธรรม 

วิจัย 

1. โครงการศูนยวิจัยเฉพาะทางท่ีมีแผนงานชัดเจน/นโยบายทิศทางท่ีชัดเจนทางการวิจัยภาพมหาวิทยาลัย 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในเรื่องความม่ันคงทางอาหาร และอาหารผูสูงวัย 

3. วิจัยเกิดนวัตกรรมและเกิดรายได (ตนไมวิจัย) 

4. การถายทอดองคความรูความเชี่ยวชาญสูรุนตอรุน 

5. การวิจัยท่ีเนนการนําไปสูการสรางประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ 

6. การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม ประเด็นรอนเรงดวนของสังคม/ภูมิภาคในพ้ืนท่ี และประเทศหรือท่ัวโลก 

7. การวิจัยความตองการของคนในภูมิภาคตะวันออก(การทองเท่ียว-สถานท่ีทองเท่ียว/สุขภาพ/อาหารการกิน/การใชชีวิตท่ีมีความสุขของคนในภูมิภาค) 

บริการวิชาการ 

1. แยกหนวยงานการบริการวิชาการออกจากงานวิจัย 

2. สรางหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

4. โครงการทูบีนัมเบอรวัน 

5. โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกชวงวัย 

6. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

7. โครงการสรางชุมชนตนแบบในการพัฒนาอยางยั่งยืนดวยการบูรณาการสหสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

8. โครงการบมเพาะธุรกิจ (Business Incubation) หรือการเตรียมความพรอมเปนผูประกอบการใหม สนับสนุนโอกาสใหเขาถึงแหลงลงทุนจากภายนอก หรือโครงการรวม

ลงทุนของมหาวิทยาลัย 

9. โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับประชาชนท่ัวไป ท่ีสนใจ เชน คนขับแท็กซ่ี เกษตรกรท่ีเปดศูนยเรียนรูทางการเกษตร ผูนําเท่ียว แมคา ฯ 
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ดานการอนุรักษ พัฒนา ถายทอด ฟนฟู วัฒนธรรมประเพณี 

1. โครงการสรางคานิยมใหเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย/วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินสรางเสริมเอกลักษณความเปนไทย เชน การแตงกายดวยผาพ้ืนถ่ิน/ผาไทย การแสดง

ศิลปวัฒนธรรมไทย/ภาคตะวันออก เปนตน 

2. โครงการอนุรักษประเพณีภาคตะวันออก 

  สรางการบริหารและการจัดการองคกรที่ดี 

1. โครงการสราง/ถายทอด/เผยแพรความรูความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  

บัญชี ตนทุน การเบิกจายงบประมาณท่ีเปนรูปแบบเดียวกัน ใหกับบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัยไดเขาใจและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน (เรงดวน)  

2. การปรับปรุงระบบงานคลังและพัสดุ (เรงดวน)แกไขจัดทําระเบียบการเงินการคลังใหถูกตองเรงดวน 

3. โครงการสรางมาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ บัญชี ตนทุน ท่ีเปนรูปแบบเดียวกัน (รวมศูนย) (เรงดวน) 

4. ระบบรายงานการเงิน (Financial report) ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงานระดับกิจกรรมหลัก ท่ีแสดงถึงฐานะทางการเงินขององคกรและประสิทธิภาพของ

รายการบริหาร 

5. มีระบบและกลไกการบริหารงาน งบประมาณและการทําบัญชีท่ีสามารถติดตามตรวจสอบ 

6. มีตัวเลขคาใชจายในการผลิตบัณฑิตและดําเนินกิจกรรมหลักใด ๆ ของมหาวิทยาลัย 

7. พัฒนาระบบบัญชีรายชื่อบุคคลและองคกรเพ่ือการติดตอ(Mailing List) จําแนกตามประเภทและกลุมเปาหมาย 

8. ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและผลลัพธตามนโยบายของรัฐบาล (Performance Based Budgeting) 

9. โครงการใหความรู แนวคิด ทันสมัย การเปลี่ยนแปลง แผนระดับประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ นโยบายจากผูบริหารระดับสูงสูระดับสาขา(หลักสูตร) 

10. การบริหารจัดการ(แชร)ทรัพยากรรวมกัน 

11. ปรับปรุงระบบหนวยงานใหถูกตองตามบริบท เชน สํานักหองสมุด ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยวิจัย ศูนยบริการวิชาการ ศูนยบมเพาะธุรกิจ 

12. โครงการสรางกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี 

13. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกมิติ 
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14. จัดทําผังพ้ืนท่ีบริเวณโซนการศึกษาโซนท่ีพักอาศัย โซนการเรียนรู โซนการกีฬา โซนสาธารณะสถานพักผอนหยอนใจ เพ่ือใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และมี

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

15. พัฒนาและปรับปรุงหอพักใหมีบรรยากาศของการเรียนรู มีความปลอดภัย เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพ หลอหลอมนักศึกษาใหมีบุคลิกภาพ และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

16. จัดทําแผนพัฒนาสภาพแวดลอม และกรอบงบประมาณในการพัฒนาสภาพแวดลอม 

17. ปรับปรุงภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยและเขตพ้ืนท่ี 

18. พัฒนาพ้ืนท่ีการกีฬาของมหาวิทยาลัย (Sport Park) 

19. พัฒนาหอสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีชีวิต (Living Library) 

20. โครงการพัฒนาการเกษตรและงานฟารมของมหาวิทยาลัย (Agro Park) 

21. โครงการหองเรียนอนุรักษพลังงาน 

22. โครงการจัดตั้งแหลงเรียนรูในเรื่องภัยพิบัติ และพลังงานทางเลือก 

23. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

24. โครงการรักษโลก รักษพลังงาน 

25. โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

26. โครงการสงเสริมกิจกรรมการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

27. โครงการใหทุนการเขียนตํารา 

28. โครงการสนับสนุนการเขาสูตําแหนงรองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

29. โครงการใหทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

30. โครงการสรางผูบริหารท่ีเปนงานในทุกระดับการบริหารตามสายงานและการเติบโตตามลําดับข้ันการบริหาร (ผูบริหารท่ีไดรับการยอมรับจากประชาคม) 

31. การสรางคนใหเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองท้ังมหาวิทยาลัย 

32. โครงการ RMUTTO UNIVERSITY 4.0 ภายใตแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ท่ีสงจังหวัดชลบรุี 



89 
 

33. อ่ืนๆ ท่ีทันตอการเปลี่ยนนวัตกรรมใหมตามกระแสโลกาภิวัฒน หรือสิ่งท่ีผูปฏิบัติเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

 

4.3 ประมาณการรายรับ-รายจายประมาณตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

กรอบวงเงินงบประมาณท่ีใชในแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565  

ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ รวมงบประมาณ
ทังหมด 

รอยละของ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

งบประมาณแผนดิน 823,636,400 906,000,100 996,600,000 1,096,260,200 1,205,886,000 5,028,382,500 77.32 
งบบุคลากร 139,662,200 153,628,400 168,991,200 185,890,400 204,479,400 852,651,700 13.11 
งบดําเนินงาน 101,200,200 111,320,200 122,452,200 134,697,500 148,167,200 617,837,300 9.50 
งบลงทุน 223,958,600 246,354,500 270,989,900 298,088,900 327,897,800 1,367,289,600 21.02 
งบเงินอุดหนุน 286,243,700 314,868,100 346,354,900 380,990,400 419,089,400 1,747,546,400 26.87 
งบรายจายอ่ืน 72,571,700 79,828,900 87,811,800 96,593,000 106,252,200 443,057,500 6.81 
งบประมาณเงินรายได 241,624,800 265,787,300 292,366,000 321,602,600 35,3762,900 1,475,143,600 22.68 
งบบุคลากร 73,689,400 81,058,300 89,164,200 98,080,600 107,888,700 449,881,200 6.92 
งบดําเนินงาน 96,478,700 106,126,600 116,739,200 128,413,100 141,254,500 589,012,100 9.06 
งบลงทุน 23,219,000 25,540,900 28,095,000 30,904,500 33,994,900 141,754,300 2.18 
งบเงินอุดหนุน 26,053,600 28,659,000 31,524,900 34,677,300 38,145,100 159,059,900 2.45 
งบรายจายอ่ืน 22,184,100 24,402,500 26,842,800 29,527,000 32,479,700 135,436,100 2.08 
รวมงบประมาณท้ังหมด 1,065,261,200 1,171,787,400 1,288,966,000 1,471,862,800 1,559,648,900 6,503,526,300 100 
หมายเหตุ : ไมรวมงบประมาณเงินรายไดกลางป 
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4.4 แผนภูมิแสดงประมาณการรายไดและรายจายงบประมาณตามยุทธศาสตร 
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สวนท่ี 5  

การติดตามประเมินผล 

5.1 การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลจะมีการดําเนินการอยางตอเนื่องท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจายงบประมาณ โดยแบงชวงระยะเวลาในการติดตามออกเปนรายไตรมาส คือ 
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สําหรับการดําเนินงานจะมีการนําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเขาสูระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูบริหารไดมีระบบในการติดตามขอมูลความคืบหนาในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
อยางตอเนื่อง โดยผูบริหารของมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานตามโครงการ 
และการบรรลุคาเปาหมายของตัวชี้วัด เพ่ือใชเปนขอมูลในการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
รวมท้ังเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตางๆ ท่ี
เกิดข้ึน โดยยังคงมีเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรฯ เปนหลัก พรอมท้ังสรางตัวชี้วัดการพัฒนาท่ีสามารถ
นําไปใชกํากับการดําเนินงานตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1. แนวทางการติดตามประเมินผล ประกอบดวย แนวทางการประเมินแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดย

วิเคราะหถึงการบรรลุเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธเชิง

สาเหตุและผลผลิตไปสูผลลัพธและผลกระทบ ดวยขอมูลเชิงประจักษท่ีเชื่อถือได และหลักการมีสวนรวม โดย

ความรวมมือระหวางหนวยงานและภาคสวนตางๆ ของสังคม พรอมท้ังกําหนดใหมีการจัดทํารายงานผลเสนอ

ตอผูบริหาร เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย  ท้ังรายเดือน รายไตรมาส 

รายป กลางแผน และปลายแผน 

2. หนวยงานดําเนินการติดตามและประเมินผล ใหคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบหลักดําเนินการ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการติดตาม และ

ประเมินผล ดังนี้ 

 (1) ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 

 - ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนท่ีสําคัญ 

 - ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร 

 - ติดตามและประเมินผลภาพรวม 

 (2) กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 

 - การติดตามและประเมินผลรายป 

 - การติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนฯ 

 - การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ 

 โดยจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวม ท่ีบรรลุผลตามเปาหมายของแผน  

การประเมินผลกระทบจากการขับเคลื่อนแผนฯ และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลพรอมท้ังจัดทํา
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รายงานเสนอตอคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสูการ

ปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการดําเนินงาน ตอไป  

 (3) กลไกการติดตามและประเมินผล ใหคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย เปนกลไกประสานการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ภายใตการ กํากับ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 

1. กําหนดแนวทาง/กรอบการติดตามประเมินผล  

-   แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ  

-   กําหนดประเด็นและตัวชี้วัดการประเมิน (กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ)  

-   แหลงขอมูล ฯลฯ 

2. รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการประเมินผลท้ังขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ 

3. วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานผลการประเมินสรุปผลภาพรวม พรอมขอเสนอแนะ 

4. นําเสนอผลการประเมินฯ ผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

5. ปรับปรุงผลการประเมินกอนเสนอใหคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ 

6. นําเสนอผลการประเมินฯ ผานคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย เสนอตอผูบริหาร นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 5  

การติดตามประเมินผล 

5.1 การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลจะมีการดําเนินการอยางตอเนื่องท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจายงบประมาณ โดยแบงชวงระยะเวลาในการติดตามออกเปนรายไตรมาส คือ 
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สําหรับการดําเนินงานจะมีการนําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเขาสูระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูบริหารไดมีระบบในการติดตามขอมูลความคืบหนาในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
อยางตอเนื่อง โดยผูบริหารของมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานตามโครงการ 
และการบรรลุคาเปาหมายของตัวชี้วัด เพ่ือใชเปนขอมูลในการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
รวมท้ังเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตางๆ ท่ี
เกิดข้ึน โดยยังคงมีเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรฯ เปนหลัก พรอมท้ังสรางตัวชี้วัดการพัฒนาท่ีสามารถ
นําไปใชกํากับการดําเนินงานตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1. แนวทางการติดตามประเมินผล ประกอบดวย แนวทางการประเมินแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดย

วิเคราะหถึงการบรรลุเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธเชิง

สาเหตุและผลผลิตไปสูผลลัพธและผลกระทบ ดวยขอมูลเชิงประจักษท่ีเชื่อถือได และหลักการมีสวนรวม โดย

ความรวมมือระหวางหนวยงานและภาคสวนตางๆ ของสังคม พรอมท้ังกําหนดใหมีการจัดทํารายงานผลเสนอ

ตอผูบริหาร เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย  ท้ังรายเดือน รายไตรมาส 

รายป กลางแผน และปลายแผน 

2. หนวยงานดําเนินการติดตามและประเมินผล ใหคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบหลักดําเนินการ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการติดตาม และ

ประเมินผล ดังนี้ 

 (1) ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 

 - ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนท่ีสําคัญ 

 - ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร 

 - ติดตามและประเมินผลภาพรวม 

 (2) กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 

 - การติดตามและประเมินผลรายป 

 - การติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนฯ 

 - การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ 

 โดยจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวม ท่ีบรรลุผลตามเปาหมายของแผน  

การประเมินผลกระทบจากการขับเคลื่อนแผนฯ และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลพรอมท้ังจัดทํา
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รายงานเสนอตอคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสูการ

ปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการดําเนินงาน ตอไป  

 (3) กลไกการติดตามและประเมินผล ใหคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย เปนกลไกประสานการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ภายใตการ กํากับ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 

1. กําหนดแนวทาง/กรอบการติดตามประเมินผล  

-   แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสําคัญไปสูการปฏิบัติ  

-   กําหนดประเด็นและตัวชี้วัดการประเมิน (กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ)  

-   แหลงขอมูล ฯลฯ 

2. รวบรวมขอมูลภายใตกรอบการประเมินผลท้ังขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ 

3. วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานผลการประเมินสรุปผลภาพรวม พรอมขอเสนอแนะ 

4. นําเสนอผลการประเมินฯ ผูบริหารระดับหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

5. ปรับปรุงผลการประเมินกอนเสนอใหคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ 

6. นําเสนอผลการประเมินฯ ผานคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย เสนอตอผูบริหาร นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 





























2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 ผูกํากับ หนวยงานที่เกี่ยวของ

60 65 70 75 75 1.1.1 หลักสูตรที่รวมมือกับคูความ

รวมมือ 3 แหง (จํานวนหลักสูตร) ในป 

2565

จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการหรือ

มีการทําบันทึกขอตกลง(MOU)รวมกับ

สถานประกอบการอยางนอย 3 แหง

     -        -   1 2 3 พิจารณาทบทวนภาพรวมหลักสูตรในระดับ

มหาวิทยาลัย

รอง/ผช.ฯ
ฝายวิชาการ

คณะ สถาบัน สวท. 

1.1.2 รอยละของรายวิชาที่สอน/ใชสื่อ
เปนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50

 ในป 2565 (ของจํานวนรายวิชา

ทั้งหมดที่มีอยู)

รอยละของจํานวนรายวิชาที่ใชสื่อเปน
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

10 20 30 40 50 การใชสื่อเปนภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอน

รอง/ผช.ฯ

ฝายวิชาการ
คณะ สถาบัน สวท. 

<70 <75 >80 >80 >80 1.1.3 หลักสูตรที่เปนนานาชาติหรือ
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ในป 2565

จํานวนหลักสูตรนานาชาติหรือ
ภาษาอังกฤษที่เปดการเรียนการสอนใน

     -        -        -        -   1 หลักสูตรนานาชาติที่เปดการเรียนการสอนใน
ปการศึกษา......

รอง/ผช.ฯ
ฝายวิชาการ

คณะ สถาบัน สวท. 

1.1.4 จํานวนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับ

ผูเรียนในวัยทํางาน และผูสูงอายุ

จํานวนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูเรียน

ในวัยทํางาน และผูสูงอายุ

5 5 5 6 7 หลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูเรียนในวัยทํางาน 

และผูสูงอายุ
รอง/ผช.ฯ
ฝายวิชาการ

คณะ สถาบัน สวท. 

1.1.5 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่
สนองตอบตอการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
เปดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นในป

การศึกษา

5 5 5 5 5 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนและสนองตอบตอการ

พัฒนาประเทศ

รอง/ผช.ฯ

ฝายวิชาการ
คณะ สถาบัน สวท. 

1.1.6 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

เพิ่มขึ้น

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่

เพิ่มขึ้นในปการศึกษา

ปเกา-

ปใหม

ปเกา-

ปใหม

ปเกา-

ปใหม

ปเกา-

ปใหม

ปเกา-

ปใหม

กํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

รอง/ผช.ฯ

ฝายวิชาการ
คณะ สถาบัน สวท. 

1.2.1 จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนา
ใหเปน Smart Teaching รอยละ 50 

ในป 2565

รอยละของผูสอนที่ไดรับการพัฒนาให
เปนครูยุคใหมที่ทั้งเกงทั้งดีมีลักษณะ

คิดกวาง มองไกลใฝรูสูงาน และมี

วิญญาณครูมีสมรรถภาพที่สามารถ

ตอบสนองความตองการที่หลากหลาย

ของผูเรียนได

10 20 30 40 50  - ใหความสําคัญกับการพัฒนาอาจารยใหม
และอาจารยที่มีอยูเดิม ใหมีความรูและทักษะ

ในดานการสอน เนื่องจากอาจารยใน

มหาวิทยาลัยสวนใหญไมไดจบดานการสอน

มาโดยตรง

 - จัดการศึกษาที่ตรงตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรและเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต 

 - นักศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาครบทุก

ดานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

 - นักศึกษาทุกคนไดรับการเสริมสราง

ประสบการณ วิชาการและวิชาชีพ 

 - จัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาที่มีคุณภาพ 

ไมซ้ําซอน

 - ปลูก/สรางจิตสํานึกสาธารณะและอยู

รวมกับสังคมอยางมีความสุข

รอง/ผช.ฯ

ฝายวิชาการ
คณะ สถาบัน สวท. 

1.2.2 จํานวนรายวิชาที่พัฒนาไปสู 
e-Learning เปนรอยละ 60

รอยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ e-Learning

60 60 60 60 60 การจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning 
หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน

รอง/ผช.ฯ

ฝายวิชาการ
คณะ สถาบัน สวท. 

1.3 พัฒนาระบบการรับเขาที่มี
ความหลากหลาย

1.3.1  นักเรียนที่มีคุณธรรมเขาศึกษาที่
 มทร.ตะวันออก ปละไมนอยกวา 10 คน

จํานวนนักเรียนที่มีคุณธรรมเขาศึกษาที่
 มทร.ตะวันออก ปละไมนอยกวา 10 

คน (โควตาเด็กดี)

10 10 10 10 10 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ในศตวรรษที่ 21 ใหความสําคัญกับ

การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตใหรูจริงยึดมั่น ใน

คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิต

สาธารณะ และเห็นประโยชนของสวนรวม

เปนสําคัญ โดยใหอาจารยสอดแทรกเรื่อง

เหลานี้ในแตละคาบการสอนอยางสม่ําเสมอ

รอง/ผช.ฯ

ฝายวิชาการ
คณะ สถาบัน สวท. 

1.3.2 นักเรียนพิการที่เขาศึกษาที่ 
มทร.ตะวันออก ปละไมนอยกวา 10 คน

จํานวนนักเรียนพิการที่เขาศึกษาที่ มท
ร.ตะวันออก ปละไมนอยกวา 10 คน

10 10 10 10 10 การใหโอกาสสําหรับผูพิการในการเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัย

รอง/ผช.ฯ
ฝายวิชาการ

คณะ สถาบัน สวท. 

รางแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ .ศ. 2561-2565 (ผูชวยศาสตราจารยอารมย ตัตตะวะศาสตร)

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยชั้นนําในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมาย 

กลยุทธ ตัวชี้วัด
เปาหมาย 

พันธกิจ

1.2 การพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนสําหรับการเรียนรูตลอด

ชีวิตสูการเปลี่ยนแปลงใหทันตอ

พลวัตรของสังคมไทยและสังคมโลก

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ใหตรงตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร รายวิชาที่กําหนด และ

ความตองการของผูใชบัณฑิต

1.1 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระทั้งใน

ประเทศและตางประเทศภายใน

ระยะเวลา 1 ป

1. พัฒนา

และ

ถายทอด

ความรู

เพื่อผลิต

บัณฑิตนัก

ปฏิบัติให

มี

คุณลักษณะ

ที่พึง

ประสงค 

และเปน 

พลเมืองที่

มีคุณคา

ของ

ประเทศ

นิยาม มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

บัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ/ภาคนอกเวลา/ภาคพิเศษ ที่ไดงานทําหรือ

มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน

ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อ

เทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น

สูตรคํานวณ

ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตทั้งทางดาน

ความสามารถเชิงวิชาชีพ ทักษะปฏิบัติและคุณธรรม 

จริยธรรมไมนอยกวารอยละ 80

1.2 รอยละความพึงพอใจของ

นายจางที่มีตอบัณฑิตไมนอยกวา

รอยละ 80 โดยการหลอหลอมทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้ง การบูร

ณาการการเรียนรูที่เนนการลงมือปฏิบัติ

 มีการสะทอนความคิด/ทบทวน

ไตรตรอง(Reflection) การสรางผูเรียน

ใหสามารถกํากับการเรียนรูของตนได 

(Self-directed learners) และมี

ความคิดสรางสรรคที่ผูเรียนสามารถนํา

องคความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและ

ในการสรางรายไดหลายชองทาง 

รวมทั้งการเรียนรูดานวิชาชีพและ

ทักษะชีวิต การสอดแทรกการปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม และการมีจิต

สาธารณะเขาไปในทุกสาระวิชาและใน

ทุกกิจกรรม

1. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ

เปนผูที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม

และพรอมใชงาน ตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต และ

ทันตอสังคมที่เปลี่ยนแปลง อยู

รวมกับผูอื่นไดในสังคมอยางมี

ความสุข และพรอมกาวเขาสู

ศตวรรษที่ 21  ที่มุงเนน “คนดี

 เกง และแข็งแรง

1. การผลิตบัณฑิต

และพัฒนานักศึกษาให

เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ

ระดับประเทศ

นิยาม

  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรอื 
  ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  
   จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด  

X 100 



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 ผูกํากับ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเด็นยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ
เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
กลยุทธ ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
พันธกิจ นิยาม มาตรการ/กิจกรรม/โครงการนิยาม

1.3.3 รอยละของจํานวนนักศึกษา

เพิ่มขึ้น 

 รอยละของจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นใน

ปการศึกษา

ปเกา-

ปใหม

ปเกา-

ปใหม

ปเกา-

ปใหม

ปเกา-

ปใหม

ปเกา-

ปใหม

แสวงหาวิธีการ/กระบวนการ/แผนงาน/การ

ประชาสัมพันธ/การจูงใจ/การคนหากลุม

ผูเรียนหรือลูกคาหลักของหลักสูตร เพื่อสราง

ปฏิสัมพันธที่ดีตั้งแตระดับมหาวิทยาลัยและ

คณะ สถาบัน เชน การเขาไปรวมกิจกรรม

ตาง ๆ การใหความรวมมือทางวิชาการ การ

ลงพื้นที่เพื่อแนะแนวตั้งแตคณบดี หรือรองที่

ไดรับมอบหมาย อาจารยและนักศึกษา เชน 

สถาบันอาชีวศึกษา โรงเรียนมัธยมหลัก ๆ 

ตามที่รุนพี่เขามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่มองวา

เปนกลุมลูกคาหลักของแตละสาขาวิชา ที่จะ

นําไปสูการไดผูเรียนที่เปนไปตามเกณฑที่

กําหนด

รอง/ผช.ฯ
ฝายวิชาการ

คณะ สถาบัน สวท. 

1.4.1 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาชนบทไมนอยกวาปละ 200 

คน

จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาชนบทไมนอยกวาปละ 200 

คน

>200 >200 >200 >200 >200 สงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษา พัฒนานักศึกษาใหไดเรียนรูฝกฝน

หรือปฏิบัติโดยใชกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

ประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

รอง/ผช.ฯ 

ฝายกิจการ

นักศึกษา

คณะ สถาบัน 
กองพัฒนานักศึกษา

1.4.2 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตอตานคอรัปชั่นไมนอยกวาปละ 200 

คน

จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตอตานคอรัปชั่นไมนอยกวาปละ 200 

คน

>200 >200 >200 >200 >200 การสงเสริมกิจกรรมสําหรับผูเรียนในการ
ตอตานการคอรัปชั่น

รอง/ผช.ฯ 

ฝายกิจการ

นักศึกษา

คณะ สถาบัน 
กองพัฒนานักศึกษา

1.4.3 นักศึกษาเปนผูชวยวิจัยเขารวม

โครงการ Talent Mobility จํานวนป

ละไมนอยกวา 10 คน ในป 2564

จํานวนนักศึกษาหรือผูชวยนักวิจัยที่ได

เขารวมโครงการ (Talent Mobility) 

สงเสริมบุคลากร/นักวิจัยของหนวยงาน
รัฐไปทํางานกับบริษัทเอกชนใน

-   -   1 3 5 การสงเสริมนักศึกษาหรือผูชวยนักวิจัยที่ได

เขารวมโครงการ (Talent Mobility)

รอง/ผช.ฯ 
ฝายกิจการ

นักศึกษา

คณะ สถาบัน สวท.

กองพัฒนานักศึกษา

1.4.4 นักศึกษาเขารวมโครงการ
สหกิจศึกษา 100 คน ในป พ.ศ. 2563

จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการสห
กิจศึกษาในปการศึกษา พ.ศ. 2562

-   -   100 100 100 การสงผูเรียนไปสหกิจศึกษา รอง/ผช.ฯ 

ฝายกิจการ

นักศึกษา

คณะ สถาบัน
กองพัฒนานักศึกษา

1.4.5 มีหลักเกณฑการประเมินทักษะ
ของนักศึกษาและ Skill Transcript 
(Transcript กิจกรรมเสริมหลักสูตร)

Transcript กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ของมหาวิทยลัย/คณะ/สถาบัน

     -   มี มี มี มี Transcript กิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษา

รอง/ผช.ฯ 

ฝายกิจการ

นักศึกษา

กองพัฒนา
นักศึกษา/สวท.
คณะ สถาบัน

1.5.1 นักศึกษา/ศิษยเกาเขารวม

โครงการบมเพาะวิสาหกิจ ปละ 100 คน

จํานวนนักศึกษา/ศิษยเกาเขารวม

โครงการบมเพาะวิสาหกิจ ปละ 100 คน

>100 >100 >120 >150 >180 จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา(ดานการใชชีวิตใน

สังคมที่ชัดเจนสอดคลองกับประเพณี

วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี ใหสามารถ

ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข

รอง/ผช.ฯ
ฝายกิจการ

นักศึกษา

คณะ สถาบัน สนง.

ศูนยบมเพาะ

วิสาหกิจ(UBI)

1.5.2 โครงการรวมลงทุนกับภาคเอกชน

 ปละ 1 โครงการ ในป 2564

จํานวนโครงการที่หนวยงานรวมลงทุน

กับภาคเอกชน

     -        -        -   1 1 ใหความสําคัญกับการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให

คิดเปน ทําเปน ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม

 มีระเบียบวินัย และเห็นประโยชนของ

สวนรวมเปนสําคัญ โดยใหอาจารยสอดแทรก

เรื่องเหลานี้ในแตละคาบการสอนอยาง

สม่ําเสมอ

รอง/ผช.ฯ
ฝายกิจการ

นักศึกษา

คณะ สถาบัน สนง.

ศูนยบมเพาะ

วิสาหกิจ(UBI)

1.4 พัฒนานักศึกษาอยาง

สรางสรรคใหเปนบัณฑิตที่พึง

ประสงคของสังคม

1.5 การพัฒนาการเปน

ผูประกอบการใหมใหนักศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ
เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
กลยุทธ ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
พันธกิจ นิยาม มาตรการ/กิจกรรม/โครงการนิยาม

2.1 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงการแกปญหาเชิง

พื้นที่ไมนอยกวา 2 ดาน

จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในเชิงการ

แกปญหาเชิงพื้นที่

2 3 4 5 6 2.1.1 ผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสาร 

SCOPUS/ISI มี สัดสวนมากกวารอยละ

 2 เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2562

จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรบน

ฐานขอมูลบรรณานุกรมที่รวบรวม

บทคัดยอและการอางอิงจาก

วารสารวิชาการ (SCOPUS)

>1 >2 >2 >3 >4 งานวิจัยที่นําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน

ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และงานวิจัย

สถาบัน ,  การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

R2R (Routine to Research) โดยการตี

กรอบบังคับโจทยวิจัยและสรางกลุมงานวิจัย

ใหเกิดขึ้น 4-5 กลุม หรือ 10 กลุม (มอง

ผลลัพธเปนตัวตั้ง คือ ทําวิจัยเพื่อให

มหาวิทยาลัยสามารถกาวไปขางหนาได

อยางไร นักศึกษา สังคม ชุมชน บริษัท 

ทองถิ่น ประเทศ ไดอะไรจากงานวิจัย

รอง/ผช.ฯ
ฝายวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

2.2 จํานวนโครงการที่ใช

ผลงานวิจัยไปแกปญหาเชิงพื้นที่

อยางเปนรูปธรรม ที่เปนที่ยอมรับ

ในระดับประเทศไมนอยกวา 3 

โครงการ

จํานวนโครงการที่ใชผลงานวิจัยไปแกปญหาเชิงพื้นที่

อยางเปนรูปธรรม ที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ

< 3 < 3 > 3 > 3 > 3 2.1.2 สัดสวนนักวิจัยตอจํานวนอาจารย

ทั้งหมดมากกวารอยละ 30 เมื่อสิ้นป 

พ.ศ. 2564

รอยละของผูสอนที่ทํางานวิจัยเทียบกับ

ผูสอนที่ยังไมไดทํางานวิจัย
<20 >22 >25 >28 >30 จัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง โดยการตีกรอบ

บังคับโจทยวิจัยและสรางกลุมงานวิจัยให

เกิดขึ้น 4-5 กลุม หรือ 10 กลุม (มองผลลัพธ

เปนตัวตั้ง คือ ทําวิจัยเพื่อใหมหาวิทยาลัย

สามารถกาวไปขางหนาไดอยางไร นักศึกษา 

สังคม ชุมชน บริษัท ทองถิ่น ประเทศ ได

อะไรจากงานวิจัย

รอง/ผช.ฯ
ฝายวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

2.3 จํานวนครัวเรือนและจํานวน

ประชากรที่ไดรับประโยชนจาก

โครงการ

จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรที่ไดรับ

ประโยชนจากโครงการวิจัย

5/10. 8/20. 10/30. 15/45. 20/60. 2.1.3 อาจารย/นักวิจัยที่เขารวม

โครงการ Talent Mobility จํานวน 10

 คน ในป 2565

จํานวนอาจารยหรือนักวิจัยที่ไดเขารวม

โครงการ (Talent Mobility) สงเสริม

บุคลากร/นักวิจัยของหนวยงานรัฐไป

ทํางานกับบริษัทเอกชนในตําแหนงที่

ขาดแคลน โดยนักวิจัยจะไดสัมผัสกับ

การปฏิบัติจริงและไดพบปญหา ซึ่งอาจ

พัฒนาไปเปนโจทยวิจัยในอนาคตได

 -  - 3 6 10 สงเสริมใหอาจารยหรือนักวิจัยไดเขารวม

โครงการ (Talent Mobility) เพื่อไปทํางาน

กับบริษัทเอกชนในตําแหนงที่ขาดแคลน โดย

นักวิจัยจะไดสัมผัสกับการปฏิบัติจริงและได

พบปญหา ซึ่งอาจพัฒนาไปเปนโจทยวิจัยใน

อนาคตได

รอง/ผช.ฯ
ฝายวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา คณะ สถาบัน

2.4 จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
และลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 

10 รายการ เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2562

จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น <10 >10 >10 >10 >10 2.1.4 อาจารยรุนใหมที่ไปทําวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ ปละ 5

 คน  ในป 2565

จํานวนอาจารยรุนใหมที่ไปทําวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ ปละ 5

 คน ในป 2565

-   1 2 3 4 สงเสริมใหอาจารยรุนใหมที่ไปทําวิจัยรวมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ

รอง/ผช.ฯ

ฝายวิจัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  คณะ 

สถาบัน

2.5 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพและอางอิงในระดับ

นานาชาติ ในวารสารที่อยูใน

ฐานขอมูลSCOPUS/ISI มีสัดสวน

มากกวา รอยละ 2 เมื่อสิ้นป พ.ศ. 

2562

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและอางอิงใน
ระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยูในฐานขอมูล

SCOPUS/ISI

<2 >2 >2 >2 >2 2.1.5 นักวิจัยที่เปน Visiting Professor
 และนักวิจัยหลังปริญญาเอกไมนอยกวา

 1 คน ตอป ในป 2563

จํานวนของนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ
ในศิลปะวิทยาการเฉพาะดาน หรือ

ผูสอนผูมีความชํานาญระดับสูง

 -  - 1 1 2 สนับสนุนการทํางานวิจัยรวมกันระหวาง
อาจารยกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

รอง/ผช.ฯ

ฝายวิจัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

2.6 รอยละของงานวิจัยที่เกิด
นวัตกรรมและเกิดรายได

รอยละของงานวิจัยที่เกิดนวัตกรรมและเกิดรายได 1 1.2 1.6 1.8 2 2.2.1 ทุนวิจัยที่เพิ่มขึ้นเปนปละไมนอย
กวา 10 ลานบาท ในป 2564

การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
ทํางานวิจัยที่ตอบสนองตอนโยบายการ

วิจัยของประเทศและหนวยงานภายนอก

เพื่อใหไดจํานวนเงินวิจัยที่เพิ่มขึ้น

 -  - 5 10 >10 งานวิจัยที่นําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน
ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และงานวิจัย

สถาบัน ,  การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

R2R (Routine to Research)

รอง/ผช.ฯ 

ฝายวิจัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2.2.2 การประชุมวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติปละไมนอยกวา 1 ครั้ง 

(จํานวนอาจารยที่เขานําเสนอผลงาน)

จํานวนอาจารยที่เขานําเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1 1 1 1 1 สรางกลไกการใชทรัพยากรรวมกันในการทํา

วิจัยโดยเฉพาะการทําวิจัยในกลุมคณะ

ทางดานวิทยาศาสตร ที่ตองใชอุปกรณเฉพาะ

ทางที่มีราคาคอนขางสูง

รอง/ผช.ฯ
ฝายวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

2.3.1 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนเพื่อการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ 

การใชประโยชนเชิงพาณิชยและ

อุตสาหกรรม ไมนอยกวารอยละ 20 

ของงานวิจัยที่ผลิตได ในป 2564

จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

เพื่อการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ การใช

ประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม 

ไมนอยกวารอยละ 20 ของงานวิจัยที่

ผลิตได ในป 2564

>5 >10 >15 >20 >20 สนับสนุน สงเสริม ผลักดันงานวิจัยที่สามารถ

นําไปตอยอดเชิงพาณิชยหรือธุรกิจได

รอง/ผช.ฯ
ฝายวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

2.3.2 ทรัพยสินทางปญญาที่ยื่นขอจด
ทะเบียนไมนอยกวา 5 รายการเมื่อสิ้นป

 2562

จํานวนของผลงานนวัตกรรมที่ยื่นขอจด
ทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญาไม

นอยกวา 5 ผลงานเมื่อสิ้นป 2562

5 >5 >5 >5 >5 สงเสริมใหสรางและนําผลงานนวัตกรรมที่มี
ยื่นขอจดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา

รอง/ผช.ฯ

ฝายวิจัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

2. ศึกษา 

วิจัย และ

สรางสรรค

ผลงาน

ทาง

วิชาการ

และ

วิชาชีพที่

สราง

คุณคา 

และนําผล

ไปใชให

เกิด

ประโยชน

 สรางองค

ความรู

และ

นวัตกรรม

ในการ

พัฒนา

ประเทศ

2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ

เปนที่ยอมรับระดับชาติและ

นานาชาติ สังคมไดรับองค

ความรูจากงานวิจัยที่มีคุณภาพ

และชวยในการแกไขปญหาของ

ชุมชนสังคม และประเทศ

สอดคลองกับเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (EECi) และ 

Thailand 4.0

2.1 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให

สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

และแกไขปญหาของสถาบัน เชิง

พื้นที่ ทองถิ่น และประเทศ

2.2 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ดานการวิจัยและสรางบรรยากาศ

การวิจัยที่เอื้อตอการผลิตผลงานที่

มีคุณภาพ

2.7 รอยละของจํานวนผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการ

ตีพิมพในระดับนานาชาติ

2.3 นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู

การสรางคุณคาในเชิงพาณิชยและ

การใชประโยชนเพื่อสังคม

รอยละของจํานวนผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการตีพิมพในระดับ

นานาชาติ

2. เปนองคกรที่มี

ศักยภาพดานการวิจัย

 และพัฒนาองคความรู



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 ผูกํากับ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเด็นยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ
เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
กลยุทธ ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
พันธกิจ นิยาม มาตรการ/กิจกรรม/โครงการนิยาม

3. เปนผูนําดานบริการวิชาการ

ดวยวัฒนธรรมองคกรที่เปนนัก

ปฏิบัติดวยความหวงใย ใสใจ

และดูแลสังคม

3.1 จํานวนหนวยงานการ

ใหบริการวิชาการที่ชัดเจน (คณะ/

สถาบัน)

หนวยงานการใหบริการวิชาการที่ชัดเจนเมื่อมี

ผูใชบริการวิชาการมาติดตอสามารถใหขอมูลและ

ประสานงานไดอยางคลองตัวของคณะ/สถาบัน

 -  - มี มี มี 3.1 สรางความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัยตอชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดลอม USR : 

University-Social 
R ibilit

3.1.1  กิจกรรมรวมกับชุมชนปละไม

นอยกวา 4 ชุมชน

จํานวนกิจกรรมรวมกับชุมชนปละไม

นอยกวา 4 ชุมชน

>4 >4 >4 >4 >4 สงเสริมการสรางความรับผิดชอบตอชุมชน 

สังคมและสิ่งแวดลอม

รอง/ผช.ฯ
ฝายบริการ

วิชาการ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

3.2 จํานวนชุมชนที่ไดรับการ

บริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออกอยางบูรณา

การสาขาวิชาตางๆ ไมนอยกวา 2 

ชุมชนตอป

จํานวนชุมชนที่ไดรับการบริการวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการสาขาวิชาตางๆ

>2 >2 >2 >2 >2 3.2.1 โครงการพระราชดาริฯ ปละ 10 

โครงการ

จํานวนโครงการพระราชดําริฯ ปละ 10

 โครงการ

10 10 10 >10 >10 ใหสถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) แยกงาน

การบริการวิชาการใหชัดเจนในการดําเนินงาน

รอง/ผช.ฯ 
ฝายบริการ

วิชาการ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

3.3 จํานวนการใหบริการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแกหนวยงานตางๆ

 ทั้งในแงของการฝกอบรมและให

คําปรึกษาไมนอยกวา ปละ 3 

หนวยงาน

การใหบริการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกหนวยงาน
ตางๆ ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งในแงของการ

ฝกอบรมและใหคําปรึกษาที่มีตอหนวยงานภายนอก

>3 >3 >3 >3 >3 3.2.2 จํานวนโครงการที่มีนักศึกษามี
สวนรวมในการใหบริการวิชาการ

จํานวนโครงการที่มีนักศึกษามีสวนรวม
ในการใหบริการวิชาการ

5 5 5 5 5 จัดตั้ง UBI (ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ) เพื่อ
ใหบริการในการสงเสริมและสนับสนุนแก

ผูประกอบการรายใหมใหสามารถดําเนิน

ธุรกิจตามที่วางไวไดและเปนผูประกอบการที่

มั่นคงตอไป

รอง/ผช.ฯ

ฝายบริการ

วิชาการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

3.2.3 มีชุมชนตนแบบที่ไดรับการ
บริการทางดานวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยไมนอยกวา 4 ชุมชน ในป 

2565

จํานวนชุมชนตนแบบที่ไดรับการ
บริการทางดานวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยไมนอยกวา 4 ชุมชน ในป 

2565

2 2 >3 >3 >4 อบรมเกษตรกรและประชาชนในการ
เสริมสรางอาชีพที่มั่นคงและสามารถพึ่งพา

ตนเอง และสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนระดับฐาน

รากทั้ง ดานการผลิต การแปรรูป การตลาด

และแหลงทุนหมุนเวียน รวมทั้งสนับสนุนการ

รวมกลุมอาชีพ เพื่อนําไปสูการสราง/พัฒนา

ผลิตภัณฑและบริการที่สองคลองกับ

ศักยภาพภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

เชน พัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑให

ไดมาตรฐานมีเอกลักษณเฉพาะและเปนที่

ยอมรับของผูบริโภค

รอง/ผช.ฯ 

ฝายบริการ

วิชาการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

3.2.4 มีโครงการเตรียมความพรอมการ
ดูแลผูสูงอายุ ไมนอยกวา 2 โครงการ 
ในป 2563

จํานวนโครงการเตรียมความพรอมการ
ดูแลผูสูงอายุ ไมนอยกวา 2 โครงการ 
ในป 2563

 -  - >2 >3 >4 ดําเนินโครงการพระราชดําริในพื้นที่ดวยภูมิ
ปญญาทองถิ่นตามศาสตรของพระราชวงศ
และศาสตรของมหาวิทยาลัย

รอง/ผช.ฯ 

ฝายบริการ

วิชาการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะ 
สถาบัน สํานัก กอง

3.3.1 บุคลากรของ มทร. ตะวันออก 
ผานการอบรม ปละ 100 คน

จํานวนบุคลากรของ มทร. ตะวันออก 
ผานการอบรม ปละ 100 คน (การ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร)

100 100 100 100 >100 การใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อนํากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย

รอง/ผช.ฯ 

ฝายบริการ

วิชาการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

3.3.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่
หนวยงานภายนอกขอความรวมมือ

ใหบริการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกับ

หนวยงานภายนอกไมนอยกวาปละ 10 

หนวยงาน ในป 2564

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
หนวยงานภายนอกขอความรวมมือ

ใหบริการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกับ

หนวยงานภายนอกไมนอยกวาปละ 10 

หนวยงาน ในป 2564

-   -   -   10 10 สงเสริมการนําองคความรูที่มีของ
มหาวิทยาลัยผานเครือขายความรวมมือใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกับหนวยงาน

ภายนอกของมหาวิทยาลัย

รอง/ผช.ฯ 

ฝายบริการ

วิชาการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

3.3.3 มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นสําหรับ

ฝกอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพรวมกับ

สถาบันอยางตอเนื่องไมนอยกวาปละ 5

 หลักสูตร ในป 2564

จํานวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นสําหรับ

ฝกอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพรวมกับ

สถาบันอยางตอเนื่องไมนอยกวาปละ 5

 หลักสูตร ในป 2564

-   -   -   5 5 สรางหลักสูตรอบรมระยะสั้นสําหรับฝกอาชีพ

และการพัฒนาวิชาชีพ

รอง/ผช.ฯ 
ฝายบริการ

วิชาการ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

3.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน

องคกรที่นําเสนอทางเลือกที่ดี 

และมีความรับผิดชอบตอสังคม

3.3 สนับสนุนใหมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปนศูนยกลางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของภาค

ตะวันออก

3. นําองค

ความรูทั้ง

ศาสตร

และศิลป

ใหบริการ

ทาง

วิชาการ

แกสังคม 

เพื่อ

เสริมสราง

 ความ

เขมแข็ง 

ของ

คุณภาพ

ชีวิต และ

เกิดการ

พัฒนาแก

สังคม

3. พัฒนาการบริการ

วิชาการเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 ผูกํากับ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเด็นยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ
เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
กลยุทธ ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
พันธกิจ นิยาม มาตรการ/กิจกรรม/โครงการนิยาม

4. เปนองคกรดาน

การอนุรักษ พัฒนา 

ถายทอด ฟนฟู 

วัฒนธรรมประเพณี

4. รวมอนุรักษ สงเสริมและ

สรางจิตสํานึกใหบุคลากรและ

นักศึกษามีบทบาทในการ

สงเสริมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น

4.1 จํานวนงานวิจัยดานศิลปะและ

วัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น และจํานวน

บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพรทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ รอยละ 2 จากฐาน

งานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

จํานวนงานวิจัยและจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม

2 2 2 2 2 4.1 การอนุรักษ สืบสาน และ

สรางคุณคาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ไทยและภูมิภาคตะวันออก

4.1.1 มีฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับ

ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกและ ใช

เปนแหลงอางอิงได เพิ่มขึ้นอยางนอย 1 

ดานภายในป 2562

จํานวนของฐานขอมูลดาน

ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกและ ใช

เปนแหลงอางอิงได เพิ่มขึ้นอยางนอย 1

ดานภายในป 2562

1 1 1 1 1 สอดแทรกกิจกรรม/โครงการเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษ พัฒนา ถายทอด ฟนฟู วัฒนธรรม

ประเพณี

รอง/ผช.ฯ 
สํานักงาน

อธิการบดี

สนง.ศิลปวัฒนธรรม

คณะ สถาบัน สํานัก

 กอง

>2 >2 >2 >2 >2 4.1.2 งานวิจัยดานศิลปะและ
วัฒนธรรมปละไมนอยกวา 2 โครงการ 

ในป 2565

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยดานศิลปะ
และวัฒนธรรมปละไมนอยกวา

2 โครงการ ในป 2565

 -  -  -  - 2 การเขาถึงศิลปวัฒนธรรมโดยการทํางานวิจัย
ดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานศิลป

และวัฒนธรรมของไทยและพื้นที่ใหคงอยูคูคน

ไทย

รอง/ผช.ฯ 

สํานักงาน

อธิการบดี

สนง.ศิลปวัฒนธรรม
คณะ สถาบัน สํานัก

 กอง

4.1.3 การประชุมวิชาการดานศิลปะ
และวัฒนธรรม ปละไมนอยกวา 1 ครั้ง 

ในป 2565

มีหนวยงานหรือบุคลากรเขารวมการ
ประชุมวิชาการดานศิลปะและ

วัฒนธรรม ปละไมนอยกวา 1 ครั้ง ในป

 2565

 -  -  -  - 1 การนําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่มี
ความโดดเดนนําเสนอตอการประชุมวิชาการ

ดานศิลปวัฒนธรรม

รอง/ผช.ฯ 

สํานักงาน

อธิการบดี

สนง.ศิลปวัฒนธรรม
คณะ สถาบัน สํานัก

 กอง

5. สรางการบริหาร
และการจัดการ

องคกรที่ดี

<60 >70 >80 >80 >80 5.1.1 มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
(Business Process Redesign,BPR) 

ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ

โดยใหสามารถลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานแตละภารกิจ ลดลงไมนอย

กวารอยละ 60 ทําไดแลวเสร็จภายในป

 2562

การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
(Business Process Redesign,BPR) 

ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ

โดยใหสามารถลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานแตละภารกิจลดลงไมนอย

กวารอยละ 60 ทําไดแลวเสร็จภายในป

 2562

<50 <60 <65 <70 >80 ปรับปรุงและจัดระบบโครงสรางองคกร ลด
ความซ้ําซอนและสรางความชัดเจนในการ

ดําเนินงานของหนวยงานระดับตาง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับภารกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปในสถานการณปจจุบัน 

รณรงคใหมีการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง

ทิศทางและเปาหมายในองครวมที่องคกร

ตองการบรรลุ สรางระบบการสรรหา การ

ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรูความสามารถและ

การประเมินผลงานที่สะทอนประสิทธิภาพ

การทํางานตามหลักธรรมาภิบาล

รอง/ผช.ฯ

ฝาย

บริหาร

และแผน

สํานักงานอธิการบดี
 คณะ สถาบัน 

สํานัก กอง

5.1.2 มีการปรับปรุง ระเบียบ/
ขอบังคับ/ประกาศของ พ.ร.บ.

มหาวิทยาลัยไดแลวเสร็จทั้งหมด

ภายในปงบประมาณ (จํานวน)

จํานวนของระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ
ของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยไดแลวเสร็จ

ทั้งหมดภายในปงบประมาณที่ไดรับ

การปรับปรุง

5 5 5 5 5 ปรับปรุงระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศของ 
พ.ร.บ. ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให

คลองตัวเหมาะสมกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ในสถานการณปจจุบัน

สํานักงาน

อธิการบดี

กองบริหารงาน
บุคคล(งานนิติการ)

 คณะ สถาบัน 

สํานัก กอง

5.2 รอยละของกระบวนการ

ทํางานในหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออกในแตละภารกิจที่มี

ประสิทธิภาพ คือ มีความรวดเร็ว 

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ไมนอยกวารอยละ 60

กระบวนการทํางานในหนวยงานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในแตละภารกิจมี

ประสิทธิภาพ คือ มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมนอยกวารอยละ 60

<50 >60 >60 >60 >60 5.1.3 มีรายงานการบริหารความเสี่ยงที่

มีประสิทธิภาพสามารถสะทอนผลการ

ปฏิบัติงานครบทุกหนวยงาน (รอยละ)

ผลในภาพรวมของการรายงานการ

บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

สามารถสะทอนผลการปฏิบัติงานครบ

ทุกหนวยงาน

80 80 80 80 80 วางมาตรการปองกันความเสี่ยงที่ทําใหเกิด

ความเสียหายตอมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุม

ทุกประเด็น

รอง/ผช.ฯ
ฝาย

บริหาร

และแผน

สนง.ประกัน

คุณภาพ คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

5.3 อาจารยดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 5 

(Baseline ป 2559 เทียบป 2560

 รอยละ 1.00) และอาจารยที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มเปนรอยละ

 15 (Baseline ป 2559 เทียบป 

2560 รอยละ 12.06) ภายในป 

2562

จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น  

และอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้น

1/12. 1/15. 1/15. 1/15. 1/15. 5.1.4 มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดาน ICT ที่มีความมั่นคง และปลอดภัย 

ใหมีประสิทธิภาพทั้งดาน Security, 

Cloud platform ที่เชื่อมโยง

ฐานขอมูลทุกดานของ มทร.ตอ. เพื่อใช

ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ

ของผูบริหาร (รอยละ)

ผลในภาพรวมของการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดาน ICT ที่มีความมั่นคง

และปลอดภัย ใหมีประสิทธิภาพทั้งดาน

 Securirity , Cloudplatform ที่

เชื่อมโยงฐานขอมูลทุกดานของ มทร.ตะ

วันออก เพื่อใชในการบริหารจัดการ

และการตัดสินใจของผูบริหาร ที่เกิดใน

ปงบประมาณ

<30 <40 <50 >60 >70  - จัดทําแผนแมบทการใชทรัพยากร และ

ครุภัณฑการเรียนการสอน

 - จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

สามารถรองรับการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

การบริหารจัดการ จัดทําฐานขอมูลดานตาง ๆ

 เพื่อประโยชนในการวางแผน การบํารุงรักษา

 และการใชประโยชน จัดใหมีการบริหาร

ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ จัดใหมี

ระบบการใชประโยชนสารสนเทศในองคกร

รอง/ผช.ฯ
ฝาย

บริหาร

และแผน

สวส. คณะ สถาบัน

สํานัก กอง

5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

องคกรที่ดีมีธรรมาภิบาล

4.2 จํานวนโครงการที่ไดรับการ

ยอมรับวาเปนผูนําในการอนุรักษ

และประยุกตใชศิลปะและ

วัฒนธรรมของภาคตะวันออก 

ไมนอยกวา 2 โครงการ

5.1 รอยละของการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาใชใน

กระบวนการทํางานในหนวยงาน

ของมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอย

ละ 80

จํานวนโครงการที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูนําในการ

อนุรักษและประยุกตใชศิลปะและวัฒนธรรมของภาค

ตะวันออก

 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชใน

กระบวนการทํางานในหนวยงานของมหาวิทยาลัยไม

นอยกวารอยละ 80

4. เปน

แหลงสราง

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธ

รรมและ

ภูมิปญญา

ของภาค

ตะวันออก

5. พัฒนา

ระบบการ

บริหาร

และการ

จัดการ

องคกร

โดยยึด

หลักของ

วิธีการ

บริหาร

จัดการที่ดี

5. เปนองคกรที่มีการจัดการที่ดี

 (Good Governance 

Organization) ที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม มีระบบบริหาร

จัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ

 มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มี

คุณภาพ มีเทคโนโลยีและ

สารสนเทศที่ทันสมัยที่

เชื่อมโยงทุกภารกิจของ

มหาวิทยาลัยและมีแนวทาง

วิธีการหารายไดเพื่อการ

พึ่งตนเอง



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 ผูกํากับ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเด็นยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ
เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
กลยุทธ ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
พันธกิจ นิยาม มาตรการ/กิจกรรม/โครงการนิยาม

5.4 จํานวนบุคลากรที่มีสมรรถนะ

สูงและผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ

เขามาทํางานในมหาวิทยาลัยปละ 

5 คน

จํานวนบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและผูเชี่ยวชาญชาว

ตางประเทศเขามาทํางานในมหาวิทยาลัย

5 5 5 5 5 5.1.5 มีการนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่นําสมัยทั้งดาน ICT และ

พัฒนาประสิทธิภาพของโครงขาย ICT 

โดยเฉพาะระบบ Wifi ใหครอบคลุม

พื้นที่ใหบริการ  (รอยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรและนักศึกษา)

ผลของการประเมินรอยละความพึง

พอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีตอ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นําสมัยทั้ง

ดาน ICT หรือระบบ Digital หรือแอพลิ

เคชั่นตางๆ หรือมัลติมีเดียที่ประยุกตใช

ไดกับ Mobile , Tablet และ

ระบบปฏิบัติการทุกชนิด ที่ไดรับการ

พัฒนาประสิทธิภาพของโครงขาย ICT 

โดยเฉพาะระบบ Wifi ใหครอบคลุมพื้นที่

<30 <40 <50 >60 >70 พัฒนาผลิตภัณฑและบริการดิจิทัลดานตาง ๆ 

เชน Internet of Tings(IOT) , Atomation ,

 Arttificial Interlligence , Bic Data การ

ทดลองการใชงานนวัตกรรมดานตาง ๆ กอน

ใชงานจริง และการประหยัดพลังงานดวย

เทคโนโลยี Sensor และการเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตในรูปแบบ IOT ที่ทันสมัย เกิด

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในเขตพื้นที่

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

รอง/ผช.ฯ
ฝาย

บริหาร

และแผน

สวส. คณะ สถาบัน

สํานัก กอง

5.5 จํานวนการพัฒนาวิสาหกิจ

ของมหาวิทยาลัยเพื่อมีรายได

วิสาหกิจของมหาวิทยาลัย หมายถึง การประกอบ

กิจการเชิงพาณิชยเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย 

และการขนสง ของมหาวิทยาลัยที่มุงประกอบการ

เพื่อการพึ่งพาตนเองโดยนําวัตถุดิบทรัพยากรและภูมิ

ปญญา รวมทั้งงานวิจัยตนแบบมาสรางสรรคผลผลิต

เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการ

เรียนรูของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดรายได

มี มี มี มี มี 5.1.6 มีระบบ CCTV ที่สมบูรณเปน

ระบบเดียวกันครอบคลุมพื้นที่หลักของ

 มทร.ตอ.

ผลในภาพรวมของจํานวนการติดตั้ง

ระบบกลองวงจรปดหรือ CCTV ที่

สมบูรณเปนระบบเดียวกันครอบคลุม

พื้นที่หลักของ มทร.ตะวันออก

<50 >70 >80 >90 >100 การติดตั้งระบบกลองวงจรปดหรือ CCTV ที่

ครอบคลุมพื้นที่ใชงานหลักหรืออาจเกิดความ

เสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและ

นักศึกษาของ มทร.ตะวันออก

รอง/ผช.ฯ
ฝาย

บริหาร

และแผน

สอ. กองกลาง งาน

ออกแบบ สวส. 

สนง.วิทยาเขต คณะ

 สถาบัน สํานัก

5.6 จํานวนรายไดจากการลงทุน 
การบริหารจัดการทรัพยากร 

ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญา

เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5

การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสิน
ทางปญญาของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดรายได

<5 >5 >5 >5 >5 5.1.7 อุบัติเหตุที่ลดลงรอยละ 20 ตอป ผลในภาพรวมของจํานวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นของบุคลากรและนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยที่ลดลงเมื่อเทียบกับปที่

ผานมา

20 20 20 20 20 การกําหนดมาตรการ/ระบบความปลอดภัย 
หรือการใหความรูความเขาใจในการปองกัน

อุบัติเหตุแกนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย

รอง/ผช.ฯ

ฝาย

บริหาร

และแผน

สอ. กองกลาง สนง.
วิทยาเขต คณะ

สถาบัน สํานัก

5.7 ผลการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพจากทุกหนวยงาน 

อยูในระดับดีมาก

<4.5
1

<4.5
1

>4.5
1

>4.5
1

>4.5
1

5.1.8 มีการพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณ

และพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดลอมใหเปน

แหลงเรียนรูและการพักอาศัยที่นําสมัย

นาอยูนาเรียน  (รอยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรและนักศึกษา)

ผลรวมของการประเมินรอยละความพึง
พอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอ

ระบบโครงสรางพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัย และพัฒนาพื้นที่และ

สิ่งแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูและการ

พักอาศัยที่นําสมัยนาอยูนาเรียน

<30 >40 >50 >60 >70  - จัดทําผังแมบทดานกายภาพในการบริหาร
จัดการ การใชพื้นที่ที่ชัดเจน การวางผัง

แมบทการใชทรัพยากรที่มีอยูรวมกันใหเต็ม

ประสิทธิภาพ

 - สรางบรรยากาศที่เอื้อตอความสุขในการ

ดําเนินชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และ

ประชาชน สามารถอยูในมหาวิทยาลัยโดยไม

รูสึกเบื่อ/ใหรูสึกเหมือนอยูในแหลงทองเที่ยว

พักผอนหยอนใจ เชน การปรับปรุงเขา

สุวรรณหงสเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

และพืชสมุนไพรของทองถิ่น(นําตนไมที่มีดอก

หลากสีสันที่แตกตางกันตามฤดูกาลปลูกบน

เขา) เปนจุดชมวิวและสถานที่พักผอนของ

บุคลากร

นักศึกษา และประชาชน และเปนการ

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหสังคมไดรูจัก

รอง/ผช.ฯ

ฝาย

บริหาร

และแผน

สอ. กองกลาง งาน
ออกแบบ สวส. 

สนง.วิทยาเขต คณะ

 สถาบัน สํานัก

 

ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพจากทุก
หนวยงาน อยูในระดับดีมาก 

  - ระดับ 1.00– 1.50  เทากับรอยละ 20 - 30  

ตองปรับปรุงเรงดวน

  - ระดับ 1.51– 2.50  เทากับรอยละ 30.2-50   

ตองปรับปรุง

  - ระดับ 2.51– 3.50  เทากับรอยละ 50.2 - 70  

พอใช   

  - ระดับ 3.51 – 4.50  เทากับรอยละ 70.2 -90    ดี

  - ระดับ 4.51-5.00   เทากับรอยละ 90.2 – 100 ดี

มาก



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 ผูกํากับ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเด็นยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ
เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
กลยุทธ ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
พันธกิจ นิยาม มาตรการ/กิจกรรม/โครงการนิยาม

5.1.9 มีการพัฒนาและสงเสริมการใช

พลังงานสะอาด (Clean Energy) ที่

เปนรูปธรรม (จํานวนชิ้นงานหรือ

กิจกรรม)

จํานวนชิ้นงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่

มีการพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงาน

สะอาด (Clean Energy) ที่เปนรูปธรรม

1 1 1 2 3 จัดทําแผนการประหยัดพลังงานและสราง

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน โดย

ปรับปรุงกายภาพของมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอ

การจัดการเรียนการสอน เชน การสราง

บรรยากาศการเรียนรู ทํากิจกรรม ตาง ๆ  

อาคาร หองเรียน วัสดุอุปกรณที่พรอมใชงาน 

เพียงพอและทันสมัย อาหารการกินที่สะอาด 

ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน 

สามารถอยูในมหาวิทยาลัยโดยไมรูสึกเบื่อ/ให

รูสึกเหมือนบานหลังที่ 2 ของบุคลากร 

นักศึกษา และประชาชน

รอง/ผช.ฯ
ฝาย

บริหาร

และแผน

สอ. กองกลาง งาน

ออกแบบ สนง.

วิทยาเขต คณะ 

สถาบัน สํานัก

5.1.10 มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคดวยศาสตรของมหาวิทยาลัย

และทองถิ่น (จํานวนชิ้นงานหรือ

กิจกรรม)  ในป 2564

จํานวนชิ้นงานหรือโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดวย

ศาสตรของมหาวิทยาลัยและทองถิ่นใน

ป 2564

 -  - 1 2 3 สรางฟารมครบวงจร/บริษัทจําลอง/บริษัท
ตนแบบ หองปฏิบัติการ หองสมุด แหลง

คนควาที่ทันสมัย ระบบสาธารณูปโภคที่ดีมี

ระบบสํารองไวรองรับการใชงาน เชน ไฟดับ 

น้ําไมไหล ระบบอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่

รอง/ผช.ฯ

ฝาย

บริหาร

และแผน

สนง.ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ(UBI) คณะ

 สถาบัน สํานัก กอง

5.1.11 มีการดําเนินการเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

(จํานวนโครงการ/กิจกรรม)

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีการ
ดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อ

รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 - มี มี มี มี จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม รองรับ
แผนยุทธศาสตร 20 ป , 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 , แผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564), 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 

2 (พ.ศ. 2551-2565) ,

จัดทําแผนรองรับเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก EECi , 

ดึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งการเรียน

การสอน การวิจัย 

การสรางนวัตกรรมในดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

ดานโลจิสติกส และเมคคาทรอนิกส เพื่อ

ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขต EECi

รอง/ผช.ฯ

ฝาย

บริหาร

และแผน

คณะ สถาบัน สํานัก
 กอง

5.2.1  มีระบบการบริหารงานบุคคลที่

ยืดหยุนสามารถรับเขาบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูงและอาจารยตางชาติได

ระบบการบริหารงานบุคคลที่ยืดหยุน

สามารถรับเขาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

และอาจารยตางชาติได

มี มี มี มี มี  - สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมในการ

ทํางานที่ดี 

 - วางมาตรการปองกันระบบการสรรหา

แบบพวกพองที่ทําใหเกิดความเสียหายตอ

มหาวิทยาลัย 

 - ผลักดันการเปนองคกรที่มีความผาสุกในการ

ปฏิบัติงานเปนทีมพรอมกับการทํางานที่มี

คุณภาพสูง  โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ระดับตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการเปน

ผูบริหารที่ดีมีจิตสํานึกรักองคกรเปนที่ตั้ง

 - แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) พัฒนาระบบ

มาตรฐานของแตละงาน แตละระบบตาม

ลักษณะงานประเภทตาง ๆ รวมทั้งจัดใหมี

วิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน(standard 

operating procedure) คูมือการรับบริการ

ของระบบงานตาง ๆ ในลักษณะที่งาย และ

สะดวกตอผูใชบริการและการติดตาม

ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

รอง/ผช.ฯ
ฝาย

บริหาร

และแผน

สอ.กบ. คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

5.2 พัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน

ไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนําในการ

สรางบัณฑิตนักปฏิบัติของประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ
เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
กลยุทธ ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
พันธกิจ นิยาม มาตรการ/กิจกรรม/โครงการนิยาม

5.2.2 มีระบบการประเมินที่มี

ประสิทธิภาพสามารถสะทอนผลการ

ปฏิบัติงาน

ระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ

สามารถสะทอนผลการปฏิบัติงาน

มี มี มี มี มี พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให

สอดคลองกับกลยุทธและยุทธศาสตรที่

กําหนดไวอยางเปนระบบ(Competency 

based Managemant) มีจิตสํานึกและ

ความสามารถในการทํางานและมีจิตสํานึกใน

การบริการตอผูใชบริการ และพัฒนา

กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ลด

ขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปน และสราง

นวัตกรรมใหมในการทํางาน

รอง/ผช.ฯ
ฝาย

บริหาร

และแผน

สอ.กบ. คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

5.2.3 มีบุคลากรที่ไดรับการเตรียมให
เปนผูบริหารรุนใหมที่จะรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยในอนาคตอยางนอย 50 

คน (5 ป)

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการเตรียมให
เปนผูบริหารรุนใหมที่จะรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยในอนาคต

 - 15 20 30 50 จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติที่เหมาะสมใน
การเปนผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

และสงเสริมหรือสนับสนุนใหไดรับการอบรม

หรือพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพรอมในการ

บริหาร

รอง/ผช.ฯ

ฝาย

บริหาร

และแผน

สอ. กบ. คณะ
สถาบัน สํานัก กอง

 สนง.วข.

5.2.4 มีโครงการและกิจกรรมที่สงเสริม
สนับสนุนใหคณาจารยเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการทุกระดับ (ผศ. , รศ. , ศ.)

ไมนอยกวาปละ 2 โครงการและอาจารย

เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 20 

ตอป

จํานวนโครงการและกิจกรรมที่สงเสริม
สนับสนุนใหคณาจารยเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการทุกระดับ (ผศ. , รศ. , ศ.)

ไมนอยกวาปละ 2 โครงการและอาจารย

เขารวมกิจกรรม

 2/20  2/20  2/20  2/20  2/20 ประชุมระหวางหนวยงานหรือสวนงานที่
เกี่ยวของ สรางกลุมงานเพื่อสะดวกในการ

ประสานงานในเวลาอันจํากัด , จัดทําคูมือใน

การเบิกจายงบประมาณโดยอิงระเบียบ

กระทรวงการคลัง เพื่อใหทุกคนมีความรูความ

เขาใจในทิศทางเดียวกัน ลดความลาชาและ

ลดความผิดพลาดการเบิกจายงบประมาณใน

การดําเนินงาน

รอง/ผช.ฯ

ฝาย

บริหาร

และแผน

สํานักงานอธิการบดี
 กองคลัง คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

 สวนงานคลังแตละ

เขตพื้นที่

5.2.5 มีทุนสนับสนุนใหคณาจารยไป

ศึกษาตอระดับปริญญาเอกปละไมนอย

กวา 10 ลานบาท

จํานวนเงินที่สนับสนุนทุนใหคณาจารย

ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก

10 10 10 10 10 การสงเสริมและสนับสนุนทุนใหคณาจารยไป

ศึกษาตอระดับปริญญาเอก

รอง/ผช.ฯ
ฝาย

บริหาร

และแผน

คณะ สถาบัน สํานัก

 กอง สํานักงาน

บริหารรายไดและ

ทรัพยสิน

5.2.6 มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้ง

ในและตางประเทศ ที่สนับสนุนให

อาจารยไปศึกษาและพัฒนาศักยภาพใน

ตางประเทศ ไมนอยกวาปละ 3 

มหาวิทยาลัย

จํานวนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้ง

ในและตางประเทศ ที่สนับสนุนให

อาจารยไปศึกษาและพัฒนาศักยภาพใน

ตางประเทศ

3 3 3 3 3  - พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให

สอดคลองกับกลยุทธและยุทธศาสตรที่

กําหนดไวอยางเปนระบบ(Competency 

based Managemant) มีจิตสํานึกและ

ความสามารถในการทํางานและมีจิตสํานึกใน

การบริการตอผูใชบริการ และพัฒนา

กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ลด

ขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปน และสราง

นวัตกรรมใหมในการทํางาน

 - จัดใหมีผูชวยงานดานวิชาการและดานวิจัย

ใหแกอาจารย เพื่อใหอาจารยสามารถสราง

ผลงานไดเต็มที่ตามศักยภาพ และเปนการ

สงเสริมใหมีบรรยากาศทางวิชาการ

รอง/ผช.ฯ
ฝาย

บริหาร

และแผน

สํานักงานอธิการบดี

 กบ. คณะ สถาบัน

 สํานัก กอง

5.3.1 มีระบบการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพสามารถสะทอนผลการ

ปฏิบัติงาน

ระบบการประเมินการประกันคุณภาพ
ที่มีประสิทธิภาพสามารถสะทอนผล

การปฏิบัติงาน

>60 >70 >75 >80 >85  - สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่สะทอนประสิทธิภาพของผลงานเชิง

ประจักษในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลใหแก 

ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา

 - ผลักดันการเปนองคกรที่มีความผาสุกใน

การปฏิบัติงาน พรอมกับการมีการทํางานที่มี

คุณภาพสูง โดยการพัฒนาคุณภาพและ

ศักยภาพของบุคลากรใหทํางานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รอง/ผช.ฯ

ฝาย

บริหาร

และแผน

สอ. กบ. คณะ 
สถาบัน สํานัก กอง

 

5.3 การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพที่เหมาะสมและได

มาตรฐาน



2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 ผูกํากับ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเด็นยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ
เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
กลยุทธ ตัวชี้วัด

เปาหมาย 
พันธกิจ นิยาม มาตรการ/กิจกรรม/โครงการนิยาม

5.3.2 มีระบบสารสนเทศดานการ

ประกันคุณภาพ

ระบบสารสนเทศดานการประกัน

คุณภาพที่นํามาใชในการบริหารจัดการ
1 1 1 1 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการประกัน

คุณภาพที่นํามาใชในการบริหารจัดการใหเกิด

ความคลองตัว

รอง/ผช.ฯ
ฝาย

บริหาร

และแผน

สนง.ประกัน

คุณภาพ สวส. คณะ

 สถาบัน สํานัก กอง

5.3.3 ผลการตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพจากหนวยงานตางๆ อยูใน

ระดับดี-ดีมาก

ผลคะแนนการตรวจประเมินการ

ประกันคุณภาพ

  ระดับ 1.00– 1.50  เทากับรอยละ 20

 - 30  ตองปรับปรุงเรงดวน

  ระดับ 1.51– 2.50  เทากับรอยละ 

30.2-50   ตองปรับปรุง

  ระดับ 2.51– 3.50  เทากับรอยละ 

50.2 - 70  พอใช   

  ระดับ 3.51 – 4.50  เทากับรอยละ 

70.2 -90    ดี

  ระดับ 4.51-5.00   เทากับรอยละ 

90.2 – 100 ดีมาก

>70.2 >75.2 >80.2 >85.2 >90.2 กระตุนและสรางวัฒนธรรมการทํางานประจํา

กับงานประกันเพื่อใหเปนงานปกติหรือเปน

งานประจําที่ตองทํา และพัฒนาหรือกํากับ

ติดตามใหเกิดผลคะแนนในการตรวจประเมิน

การประกันคุณภาพ ที่อยูในระดับดีขึ้นไป

รอง/ผช.ฯ
ฝาย

บริหาร

และแผน

สนง.ประกัน

คุณภาพ สวส. คณะ

 สถาบัน สํานัก กอง

5.4.1 ความสําเร็จของกิจกรรมของ
ประชาคม มทร.ตะวันออกมีความพึง

พอใจมากกวารอยละ 80

ผลการประเมินรอยละความสําเร็จของ
การเขารวมกิจกรรมของประชาคม มท

ร.ตะวันออก

<70 >80 >80 >80 >80 ผลักดันการเปนองคกรที่มีความผาสุกในการ
ปฏิบัติงาน พรอมกับการมีการทํางานที่มี

คุณภาพสูง โดยการสรางจิตสํานึกรักองคกร

ใหบุคลากรรวมใจกันทํางานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตองมีการสราง

คานิยมใหมในลักษณะของ “รวมใจสราง มท

ร.ตะวันออกลุคใหมดวยมือเรา”

รอง/ผช.ฯ

ฝาย

บริหาร

และแผน

สอ. คณะ สถาบัน 
สํานัก กอง

5.4.2 ความสําเร็จของการสื่อสาร

องคกรที่เขาใจและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน ภายใตความสะดวก รวดเร็ว 

กระชับ และมีประสิทธิภาพ มีความพึง

พอใจของบุคลากร และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมากกวารอยละ 80 ในป 

2563

ผลการประเมินรอยละความสําเร็จของ

การสื่อสารองคกรที่เขาใจและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ภายใตความสะดวก 

รวดเร็ว กระชับ และมีประสิทธิภาพ มี

ความพึงพอใจของบุคลากร และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

<60 >70 >80 >80 >80  - ใหความสําคัญกับการสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัยใหรับรูขอมูลขาวสารและเขาใจ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน

 - สรางความโดดเดนและประชาสัมพันธ

หลักสูตรใหเปนที่รูจัก ปรับปรุงเนื้อหาสาระ

และขาวที่จะเผยแพรแกบุคลากร/หนวยงาน 

ในรูปแบบหลากหลาย  ครอบคลุม และ

นาสนใจ และสงเสริมกิจกรรมเฉพาะดานที่มี

สวนสรางความสัมพันธกับชุมชน และ

เสริมสรางภาพลักษณ เชน ทีมกีฬา วงดนตรี 

การแสดงศิลปวัฒนธรรม

รอง/ผช.ฯ
ฝาย

บริหาร

และแผน

สอ. กองกลาง งาน

ประชาสัมพันธ

คณะ สถาบัน สํานัก

 กอง

5.5.1 รายไดจากการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นไม

นอยกวารอยละ 5 ตอป

รอยละของรายไดจากการบริหาร
จัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่

เพิ่มขึ้น

<5 >5 >5 >5 >5 การบริหารจัดการทรัพยสินและทรัพยากรที่มี
กอใหเกิดรายได

รอง/ผช.ฯ

ฝาย

บริหาร

และแผน

สนง.บริหาร
ทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชน คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

5.5.2 รายไดจากการระดมทุนของศิษย
เกามากกวา 1 ลานบาทตอป ในป 2563

จํานวนรายไดจากการระดมทุนของศิษย
เกาในปงบประมาณ

 -  - >1 >1 >1 การใหความสําคัญกับศิษยเกาที่มีศักยภาพ
เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการเขามาชวย

ขับเคลื่อการพัฒนมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ

รอง/ผช.ฯ

ฝาย

บริหาร

และแผน

สนง.บริหาร
ทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชน คณะ 

สถาบัน สํานัก กอง

พัฒนานักศึกษา

5.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ศิษยเกาสัมพันธ

5.6.1 ขอมูลศิษยเกาที่รวบรวมไดคิด

เปนรอยละ 70

รอยละขอมูลศิษยเกาที่รวบรวมได 45 50 60 70 75 การรวบรวมขอมูลศิษยเกาและการให

ความสําคัญเพื่อใหเกิดความผูกพันธตอกัน

และนําไปสุการใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ

 ตามศักยภาพของศิษยเกาของมหาวิทยาลัย

รอง/ผช.ฯ 
ฝายกิจการ

นักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

คณะ สถาบัน สํานัก

5.5 จัดหารายไดจากการบริหาร
จัดการทรัพยากร ทรัพยสิน 

ทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัย

 

5.4 การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี
 และการสื่อสารองคกรที่ดี โดย

เนนความสามัคคี มองประโยชน

สวนรวมเปนที่ตั้ง
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