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1 
ส่วนที่ 1 

บทสรปุผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนสถาบนัอุดมศึกษาสายวิชาชีพ ไดรับการสถาปนาข้ึนโดยพระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2518 ในนาม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตอมาไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมพระราชทานนาม“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่  15 กันยายน พ.ศ.2531 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเปนนิติบุคคลมีฐานะเปนกรมในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบในฐานะหัวหนาสวนราชการเชนเดียวกับอธิบดีกรมตาง ๆ และไดเปลี่ยนแปลงสถานะเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก (Rajamangala University of Technology Tawan-ok) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่  19 มกราคม พ.ศ.2548 
ประกอบด้วยวิทยาเขต 4 แหง คือ วิทยาเขตบางพระ ซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตอุเทนถวาย 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็นเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์  โดยมี
สํานักงานวิทยาเขตเป็นหน่วยงานที่เป็นโครงการจัดต้ังภายใน มีผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต , หัวหน้างาน , หัวหน้าแผนกงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการที่มีภารกิจในการให้
การสนับสนุนช่วยให้คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะศิลปศาสตร์ สามารถดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน , งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ , งาน
บริการวิชาการ และงานทํานุบํารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย  

แผนกลยุทธ์สํานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ , พันธกิจ , ประเด็นยุทธศาสตร์ , เป้าประสงค์ของตัวบ่งช้ี ซึ่งใน
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีรายละเอียดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ , ตัวบ่งช้ี ,ค่าเป้าหมายตัวบ่งช้ี , กลยุทธ์ , โครงการ , กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีศักยภาพและประสิทธภิาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์หลัก  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการให้มีคุณภาพบนพื้นฐานเครื่องมือทางการบรหิารและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสมภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ์   1. นําหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารสํานักงานวิทยาเขตฯ ให้ครบทุ กมิติ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง   

ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ 
     2. พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

    3. บริหารความเสี่ยงทีม่ีประสทิธิภาพที่สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
    4. ส่งเสรมิและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เป็นงานประจํา 

    5. ปรับปรุงกระบวนการทํางานด้วยหลักธรรมาภิบาล  
6. การปรับโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการทุกมิติที่พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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    7. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับการพัฒนา/ขยายการให้บริหารในด้านต่างๆ 
    8. จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพ 

9. จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และเช่ือมโยงในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง บุคลากร กายภาพ 
การติดตามผลการดําเนินงาน การวางแผน และฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร 

    10. ถ่ายทอด/แปลงแผนสู่การปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานของสํานักงานวิทยาเขตฯ 
    11. การหารายได้และการบริหารทรัพย์สินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 

12. จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาในทุกระดับ 
13. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ และโครงสร้างพื้นฐานให้คุ้มค่ารวมถึงการประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

    14. พัฒนาระบบสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและเท่าเทียม 
    15. ยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
    16. พัฒนาช่องทาง/ระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก   

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 เป้าประสงค์หลัก ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาศักยภาพ ทักษะของนกัศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ

ทันต่อสังคมที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
  กลยุทธ์ 1. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้สําหรับผู้เรียน 
   2. พัฒนาระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
 เป้าประสงค์หลัก ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาให้มีบทบาทในการสืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

   กลยุทธ์  1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และความเป็นไทย 
 
 
 



 

 

3 
ส่วนที่ 2  

ข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 
 

1. ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เดิมช่ือว่า “โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก” ต่อมาในปี พ.ศ.2517 กองทัพบกได้มอบกิจการและทรัพย์สินทั้งหมดของโรงเรียน

ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสังกัดกรมอาชีวศึกษา และเพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงกองทัพบก กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขอพระราชทานนามจอมพลสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเป็นช่ือวิทยาลัย โดยใช้ช่ือว่า “วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ” ต่อมาได้โอนไปสังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
และเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2531 วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ เปลี่ยนเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ” ตามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ที่ได้รับพระมหากรณุาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั โปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือใหม่ให้ จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2548 และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ปรับเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประกอบด้วย 
หน่วยงานภายในดังนี้ คือ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขต และวิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษภูวนารถ เปิดสอนระดับปริญญา
ตรี และระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

2. สถำนท่ีตั้ง 
 ตั้งอยู่เลขที่ 58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 

3. หน่วยงำนภำยในส ำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 
 สํานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกวิทยาเขต และ

ประสานงานระหว่างวิทยาเขตกับมหาวิทยาลยั รวมทั้งเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการศึกษา ในการบริหารงานสํานักงานวิทยาเขตฯ ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 
8 หน่วยงาน ดังนี้    

1. งานบริหารงานทั่วไป    2. งานบริหารงานบุคคล     3. งานคลัง  
4. งานนโยบายและแผน     5. งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   6. งานวิทยบริการและงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. งานพัฒนานักศึกษา     8. งานกิจการพิเศษ 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
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โครงสร้ำงของส ำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ส ำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 

 

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

 

งำนนโยบำย 
และแผน 

 

งำนคลัง 
งำนส่งเสริม

วิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

งำนวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

 

งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

 
งำนกิจกำรพิเศษ 

แผนกประชุม 
และพิธีการ 

 
 

แผนกสารบรรณ 

แผนกอาคาร
สถานท่ี 

แผนกรักษาความ
ปลอดภัย 

แผนกการเงิน 
และเบิกจ่าย 

 

แผนกบัญชี 

 

แผนกพัสดุ 
แผนกประกัน

คุณภาพ 

 

แผนกนโยบาย 

 

แผนกงบประมาณ 

 

แผนกทะเบียนและ
สถิตินักศึกษา 

แผนกประมวลผล
และระเบียน

นักศึกษา 

 

แผนกส่งเสริม
บริการวิชาการ 

 

แผนกเอกสาร 
การพิมพ์ 

 

แผนกห้องสมุด 

แผนกโสต 
ทัศนศึกษา 

แผนกระบบ
เครือข่าย 

แผนกกิจการ
นักศึกษา 

แผนกกีฬา 
และนันทนาการ 

แผนกแนะแนว
การศึกษา 
และอาชีพ 

แผนกบริการ 
และสวัสดิการ

นักศึกษา 

แผนก
ประชาสัมพันธ์ 

แผนก
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนกบริหารงาน
บุคคล 

 
 
 
 

แผนกยานพาหนะ 

แผนกทะเบียน
ประวัติและ

บําเหน็จความชอบ 

แผนกระบบ
สารสนเทศ 



6 
4. อัตรำก ำลัง 
  สํานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถมีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 79 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 4 คน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 7 คน พนักงานราชการ 7 คน 
ลูกจ้างประจํา 9 คน และลูกจ้างช่ัวคราว จานวน 53 คน แยกตามหน่วยงานดังตาราง (คน) 
 

หน่วยงำน ข้ำรำชกำร 
พนักงำนใน

สถำบันอุดมศึกษำ 
พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว รวม 

งานบรหิารงานทั่วไป 1   7 8 16 
งานบรหิารงานบุคคล  1   2 3 
งานคลัง 2 2 3  10 17 
งานนโยบายและแผน  1 1  2 4 
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 1 1 1 9 13 
งานวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  2   11 13 
งานพัฒนานักศึกษา   1 1 7 9 
งานกิจการพเิศษ   1  3 4 
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5. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2542 ในช่วงที่ยังเป็นสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล มีการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพด้วยกิจกรม 5ส ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO9000 : 1994 และปรับเป็น ISO9000 : 2000 ใน พ.ศ.2546 และ
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพทุกคณะ ทุกวิทยาเขต และทุกหน่วยงานในสถาบัน เมื่อ พ.ศ.2548 ได้รับการสถาปนาข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานของสถา นศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จําแนกออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

สํานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้ให้ความสําคัญและติดตามผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพโดยประกาศเป็นนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2548 เพื่อให้การดําเนินการในเรื่องนี้เปน็ไปอย่างสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกันทัง้มหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
จึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาของสํานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถฉบับนี้ข้ึน หลังจากผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานสํานักงานวิทยาเขตแล้ว
สํานักงานวิทยาเขตฯ จะได้ผลักดันแผนกลยุทธ์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการบริหารคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 
6. มำตรฐำนและเอกสำร ข้อมูลท่ีใช้ส ำหรับจัดท ำแผนกลยุทธ์ของส ำนักงำนวิทยำเขต มีดังน้ี 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580  
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 
4. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
6. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565 
7. ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
8. (ร่าง)แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563-2565  

 9. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
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ส่วนที่ 3 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (Swot Analysis) 
 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ด าเนินการประชุมโดยคณะกรรมการทบทวนจัดท าแผนกลยุทธ์     
ของส านักงานวิทยาเขต เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานการบริหารจัดการของส านักงานวิทยาเขต 
จากการวิเคราะห์พบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี ้

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. บุคลากรมีความกระตื้อรือร้นในการพัฒนาเรียนรู้และทักษะในการปฏิบัติ 
2. บุคลากรมีความเสียสละ และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. บุคลากรมีความเข้าใจ และมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ยุคสังคมดิจิตอล 
4. มีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของส านักงานวิทยาเขตฯ 
5. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

1. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะเฉพาะในสายงาน 
2. บุคลากรขาดทักษะการติดต่อสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศ 
3. ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
4. การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยยังไม่ทั่วถึง/การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
5. การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน 
6. ไม่มีระบบการจัดหารายได ้ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. โยบายรัฐบาลเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) เอื้อต่อการน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่ดีข้ึน 
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการของส านักงาน
วิทยาเขต 
3. มีหลักสูตรการอบรม/โครงการภายนอกที่รองรับในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย 
4. ท าเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก 
5. มีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและติดตามการใช้เงินของส านักงานวิทยาเขต 
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

1. อัตราค่าตอบแทนบุคลากรของหน่วยงานภายนอกสูงกว่า 
2. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะได้ไม่
ครบถ้วนและไม่ทั่วถึงในแต่ละปี 
3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง 
4. ระเบียบการเบิกจ่ายไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน (ขาดความคล่องตัว ความ
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์) 
5. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ 

 



 

 

9 
ส่วนที่ 4 

กลยุทธก์ารพัฒนาส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
การบริหารจัดการที่ดี น าไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ  

 ปณิธาน (Pledge) 
  มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
 พันธกิจ (Missions) 

1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะนักศึกษา 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

 ค่านิยมองค์กร (Core values)    
  1. ร่วมมือ (Cooperate) - C 
  2. ความส าเร็จ (Performance) - P  
  3. การสื่อสาร (Communication) - C 
 อัตลักษณ์ (Identity)  

  “บริการที่มีคุณภาพ” 
 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  “ให้การบริการอย่างมืออาชีพ” 
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 สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) 
  2. การบริการที่ดี (Service Orientation) 
  3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
  4. จริยธรรม (Integrity) 
  5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์หลัก พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ บนพ้ืนฐานเครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสม ภายใต้            

หลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์ ระดับคะแนนการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด (ITA) 

 กลยุทธ์/วิธีการ 1. น าหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารส านักงานวิทยาเขตฯ ให้ครบทุกมิติ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง           
ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ 

    2. พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
  3. บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เป็นงานประจ า 
  5. ปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  6. การปรับโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เพ่ิมสภาพคล่องในการบริหารจัดการทุกมิติที่พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  7. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับการพัฒนา/ขยายการให้บริหารในด้านต่างๆ 
  8. จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานอินเตอร์เน็ตเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพ 
  9. จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และเชื่อมโยงในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง บุคลากร กายภาพ      

การติดตามผลการด าเนินงาน การวางแผน และฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร 
  10. ถ่ายทอด/แปลงแผนสู่การปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานของส านักงานวิทยาเขตฯ 
  11. การหารายได้และการบริหารทรัพย์สินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 
  12. จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาใน

ทุกระดับ 
  13. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ และโครงสร้างพ้ืนฐานให้คุ้มค่ารวมถึงการประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
  14. พัฒนาระบบสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและเท่าเทียม 
  15. ยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
  16. พัฒนาช่องทาง/ระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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 แผนงาน/โครงการ 1. โครงการ/กิจกรรมการสร้างจิตส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความโปร่งใสและมีจริยธรรม (มหาวิทยาลัย) 
  2. แผนการก ากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ (ติดตามการเบิกจ่ายทุกเดือน) 
  3. โครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
  4. โครงการ/กิจกรรมการประกันคุณภาพ 
  5. โครงการ/กิจกรรม พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
  6. โครงการ/กิจกรรม พัฒนา/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อเพ่ิมสภาพคล่องพร้อมปรับตัวในการบริหารจัดการทุกมิติ (มหาวิทยาลัย) 
  7. กิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
  8. กิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 
  9. กิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  10. กิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจของระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
  11. โครงการ/กิจกรรมทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของส านักงานวิทยาเขตฯ 
  12. แผนการก ากับติดตามการประเมินผลและรายงานของแผนกลยุทธ์ส านักงานวิทยาเขตฯ (ทุกไตรมาส) 
  13. แผนงานการจัดหารายได้ 
  14. แผนการก ากับติดตามการประเมินผลและรายงานของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ทุกไตรมาส) 
  15. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตฯ 
  16. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงอาคาร โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนา/ขยายการให้บริการในด้านต่างๆ 
  17. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสวัสดิการด้านต่างๆ 
  18. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพัน/สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
  19. ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาสมรรถนะ 
  20. แผนงาน/กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
  21. แผนงานการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข้อมูล 
 ตัวช้ีวัดระดับแผนงาน/โครงการ 1. ร้อยละของคะแนนที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสและมีจริยธรรม (ป.ป.ช.) (NACC Integrity Awards) 
 2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  3. ร้อยละของความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักงานวิทยาเขตฯ 
  4. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของส านักงานวิทยาเขตฯ 
 5. จ านวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากข้ึน 
  6. ร้อยละความส าเร็จในการปรับโครงสร้างบริหารใหม่ที่สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ 
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  7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
  8. ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในการท างาน การจัดการศึกษา การวิจัย และระบบอ่ืนๆ อยู่ในระดับดี-ดีมาก 

9. ร้อยละการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

  10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารที่ใช้ระบบอยู่ในระดับดีและดีมาก 
  11. ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์ส านักงานวิทยาเขตฯ 
  12. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ส านักงานวิทยาเขตฯ ที่บรรลุเป้าหมายด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  13. ร้อยละงบประมาณรายรับของส านักงานวิทยาเขตฯ จากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่ใช่จากการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 
  14. ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
  15. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตฯ 

16. ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ . (ห้องบรรยาย/
ห้องปฏิบัติการ) 

  17. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อสวัสดิการของวิทยาเขตฯ 
  18. ระดับความผูกพันและความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน 

19. ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติ งานเพ่ือรองรับหน้าที่ภารกิจในปัจจุบัน      
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน 
20. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ   
ไปสู่การแข่งขันภายนอกเพ่ิมข้ึน 

  21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานประชาสัมพันธ์ (ส านักงานวิทยาเขต) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

เป้าประสงค์หลัก  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ทักษะของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและทันต่อ
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 กลยุทธ์/วิธีการ  1. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
   2. พัฒนาระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา   
 แผนงาน/โครงการ   1. แผนงานจัดหา/ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

    2. แผนงานพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาการใช้ชีวิต / ระบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก 
   3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติในด้านต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัดระดับแผนงาน/โครงการ  1. ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบการให้ค าปรึกษาและข้อมูลข่าวสาร (ส านักงานวิทยาเขต) 

3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย (ส านักงานวิทยา
เขต) 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
เป้าประสงค์หลัก ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาให้มีบทบาทในการสืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์ จ านวนโครงการที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้น าในการสืบสานและประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์/วิธีการ 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
แผนงาน/โครงการ 1. โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม/ปลูกฝังจิตส านึกในการท านุบ ารุงศาสนา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย  

2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่แสดงผลงานทางด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยใน
รูปแบบนิทรรศการ เว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์   

ตัวช้ีวัดระดับแผนงาน/โครงการ 1. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้าง
โอกาสและมูลค่าเพ่ิม 
2. จ านวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย        
ต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดของความเช่ือมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เป้าหมายการให้บริการ
ส านักงานวิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ

เป้าหมาย
การให้บริการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

แผนงาน

ผลผลิต
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยา
เขต

จักรพงษภูวนารถ

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพบนพื้นฐำนเครื่องมือทำงกำรบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมภำยใต้หลัก ธรรมำภิบำล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ ทักษะของนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตและทันต่อสังคมที่มีกำร

เปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมบุคลำกรและนักศึกษำให้มีบทบำทในกำรสืบสำนท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีศักยภำพและประสิทธิภำพด้วยหลักธรรมำภิบำล
2. พัฒนำศักยภำพและทักษะของนักศึกษำเพ่ือให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสืบสำนท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ

เป็นหน่วยงำนที่มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่คล่องตัวกระชับ รวดเร็ว

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ 

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต

1. เพ่ือผลิตก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของประเทศ
2. เพื่อผลิตก ำลังคนด้ำนสังคมศำสตร์ที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของประเทศ

3. ปลูกฝังค่ำนิยมให้นักศึกษำและชุมชนในกำรอนุรักษ์ ท ำนุ บ ำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย



แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ พ.ศ. 2561 - 2565 (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563)

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะนกัศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานท านบุ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพด้วยหลัก ธรร

มาภิบาล

2. พัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษา
เพื่อให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

เป้าประสงค์

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
บนพื้นฐานเคร่ืองมือทางการบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและทัน

ต่อสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาให้มีบทบาทใน
การสืบสานท านบุ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี

กลยุทธ/์วิธีการ

1. น าหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหาร
ส านักงานวิทยาเขตฯ ให้ครบทุกมิติ เช่น ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง           
ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ
2. พัฒนาระบบการบริหารการเงินและ
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ
3. บริหารความเสี่ยงที่มีประสทิธิภาพที่สามารถ
สะท้อนผลการปฏิบัติงาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานให้เป็นงานประจ า
5. ปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยหลักธรร
มาภิบาล
6. การปรับโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ให้เพ่ิมสภาพคล่องในการบริหาร
จัดการทุกมิติท่ีพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
7. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการ
บริหารจัดการเพ่ือรองรับการพัฒนา/ขยายการ
ให้บริหารในด้านต่างๆ
8. จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรา้งพ้ืนฐาน
อินเตอร์เน็ตเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจดัการและ
การบริการให้มีประสิทธิภาพ
9. จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้และเชื่อมโยงในการบรหิาร
จัดการ การเงิน การคลัง บุคลากร กายภาพ      
การติดตามผลการด าเนินงาน การวางแผน และ
ฐานข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร
10. ถ่ายทอด/แปลงแผนสู่การปฏบิัติไปยังทุก
หน่วยงานของส านักงานวิทยาเขตฯ
11. การหารายได้และการบรหิารทรพัย์สินให้
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
12. จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงสภาพภูมทัิศน์ทาง
กายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในทุก
ระดับ
13. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ 
และโครงสร้างพ้ืนฐานให้คุ้มค่ารวมถึงการ
ประหยัดพลังงานและมีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน
14. พัฒนาระบบสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและเท่า
เทียม
15. ยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
16. พัฒนาช่องทาง/ระบบการสื่อสาร

1. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์บรรยากาศ
การเรียนรู้ส าหรับผูเ้รยีน
2. พัฒนาระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือ

1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารงุศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และความเป็น
ไทย
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามเป้าประสงค์ พ.ศ. 2561 - 2565 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

 

พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

เป้าประสงค์ 
ส านักงานวิทยาเขต 
จักรพงษภูวนารถ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1. สนับสนุนระบบการบริหาร
จั ด ก า ร ใ ห้ มี ศั ก ย ภ า พ 
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

1.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จั ด ก า ร ให้ มี ศั ก ย ภ าพ แ ล ะ
ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมา  
ภิบาล 

1.1.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ บนพ้ืนฐาน
เครื่องมือทางการบริหารและ
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ที่
เหมาะสมภายใต้หลักธรรมา   
ภิบาล และทันต่อสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปล 

1.1.1.1 ระดับคะแนนการ
ประเมินความโปร่งใสและ
ความรับผิด (ITA) 

85 90 95 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
นักศึกษา 

2.1 พัฒนาศักยภาพและทักษะ
ของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติ 

2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ ทักษะของ
นั กศึ กษาให้ เป็ นบัณ ฑิ ตที่ มี
คุณภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้ ใช้ บัณ ฑิ ตและทั นต่ อ
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

2.1 .1 .1 ร้อยละความพึ ง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

80 85 90 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สืบสานท านุ บ ารุ งศาส นา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สื บ ส าน ท า นุ บ า รุ ง ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

3.1 .1 ส่ งเสริมบุ คลากรและ
นักศึกษาให้มีบทบาทในการสืบ
ส า น ท า นุ บ า รุ ง ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
 

3.1.1.1 จ านวนโครงการที่
ได้รับการยอมรับเป็นผู้น าใน
การสืบสานและประยุกต์ใช้
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3 3 3 



18 
แผนงาน/โครงการ ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายตามกลยุทธ์/วิธีการ พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบในการ

รวบรวมและรายงาน
ผลตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 

1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ บนพื้นฐาน
เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1.1.1. ระดับคะแนนการประเมินความโปรง่ใสและความ
รับผิด (ITA) 

85 90 95 งานบริหารบุคคล 

 

กลยุทธ์/วิธีการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2563 2564 2565 

S.1.1 น าหลักธรรมภิบาลมาใช้
ในการบริหารส านักงานวิทยาเขต
ฯ ให้ครบทุกมิติ เช่น ด้านการ
บริหารจดัการ ด้านการเงินการ
คลัง ด้านบุคลากร และด้าน
กายภาพ 

S.1.1.1 โครงการ/กิจกรรมการ
สร้างจิตส านึกต่อการปฏิบตัิ
หน้าท่ีเพื่อความโปร่งใสและมี
จริยธรรม (มหาวิทยาลัย) 

S1.1.1.1 ร้อยละของคะแนนท่ี
มหาวิทยาลยัเข้าร่วมการประเมิน
ความโปร่งใสและมีจริยธรรม (ป.ป.ช.) 
(NACC Integrity Awards) 

85 90 95 งานบริหารบุคคล หน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน

วิทยาเขตฯ 

S.1.2 พัฒนาระบบการบริหาร
การเงินและงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 

S.1.2.1 แผนการก ากับติดตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
(ติดตามการเบิกจา่ยทุกเดือน) 

S.1.2.1.1 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินเมื่อเทยีบกับ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 

95 95 95 แผนกการเงิน หน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน

วิทยาเขตฯ 
S1.3 บริหารความเสี่ยงท่ีมี
ประสิทธิภาพที่สามารถสะท้อน
ผลการปฏิบตัิงาน 

S1.3.1 โครงการ/กิจ
กรรมการบริหารความเสีย่งและ
การควบคุมภายใน 

S1.3.1.1 ร้อยละของความส าเร็จใน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของส านักงานวิทยาเขตฯ 

80 80 80 แผนกประกัน
คุณภาพ 

หน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน

วิทยาเขตฯ 
S1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของ
หน่วยงานให้เป็นงานประจ า 

S1.4.1 โครงการ/กิจกรรมการ
ประกันคณุภาพ 

S1.4.1.1 คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพของส านักงานวิทยาเขตฯ 

3.51 3.70 3.90 แผนกประกัน
คุณภาพ 

หน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน

วิทยาเขตฯ 
S1.5 ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

S1.5.1 โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 

S1.5.1.1 จ านวนของกระบวนการที่
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น 

1 1 1 แผนกประกัน
คุณภาพ 

หน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน

วิทยาเขตฯ 
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กลยุทธ์/วิธีการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2563 2564 2565 

S1.6 การปรับโครงสร้างองค์กร 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ให้เพิ่ม
สภาพคล่องในการบริหาร
จัดการทุกมติิที่พร้อมปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

S1.6.1 โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนา/ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ เพ่ือเพิ่มสภาพคล่อง
พร้อมปรับตัวในการบริหาร
จัดการทุกมติิ (มหาวิทยาลัย) 

S1.6.1.1 ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ปรับโครงสร้างบรหิารใหม่ที่สอดคล้อง
รองรับกับยุทธศาสตร ์

80 85 90 งานนโยบายและ
แผน 

หน่วยงานใน
สังกัด

ส านักงาน
วิทยาเขตฯ 

S1.7 พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการบริหารจัดการ
เพื่อรองรับการพัฒนา/ขยายการ
ให้บริหารในด้านต่างๆ 

S1.7.1 กิจกรรมประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
มีต่อการให้บริการ 

S1.7.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อการให้บริการ 

80 85 90 หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานวิทยาเขตฯ 

นักศึกษา / 
บุคลากร 

S1.8 จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานอินเตอรเ์น็ต
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

S1.8.1 กิจกรรมประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้
อินเตอร์เนต็ 

S1.8.1.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
ใช้อินเตอร์เน็ตในการท างาน การ
จัดการศึกษา การวิจัย และระบบอื่นๆ 
อยู่ในระดับดี-ดีมาก 

80 85 90 งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษา / 
บุคลากร 

S1.8.2 กิจกรรมประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

S1.8.2.1 ร้อยละการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการลดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงานและผูร้ับบริการมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลยั 

85 90 95 งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บุคลากร / 
บุคคลภายนอก 

S1.9 จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้และเชื่อมโยงในการบริหาร
จัดการ การเงิน การคลัง 
บุคลากร กายภาพ การติดตาม
ผลการด าเนินงาน การวางแผน 
และฐานข้อมลูที่ใช้ในการ
ตัดสินใจในการบริหาร 

S1.9.1 กิจกรรมประเมินผล
ความพึงพอใจของระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บรหิาร 

S1.9.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้บริหารที่ใช้ระบบอยู่ในระดับดีและดี
มาก 

85 90 95 งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้บริหาร 
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กลยุทธ์/วิธีการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2563 2564 2565 

S1.10 ถ่ายทอด/แปลงแผนสู่
การปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงาน
ของส านักงานวิทยาเขตฯ 

S1.10.1 โครงการ/กิจกรรม
ทบทวนและปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ของส านักงานวิทยาเขตฯ 
 

S1.10.1.1 ร้อยละของหน่วยงาน
ภายในมีการจัดท าแผนพัฒนา
หน่วยงานท่ีสอดรับกับแผนกล
ยุทธ์ส านักงานวิทยาเขตฯ 

100 100 100 งานนโยบายและ
แผน 

หน่วยงานใน
สังกัด

ส านักงาน
วิทยาเขตฯ 

S1.10.2 แผนการก ากับติดตาม
การประเมินผลและรายงานของ
แผนกลยุทธ์ส านักงานวิทยาเขต
ฯ (ทุกไตรมาส) 

S1.10.2.1 ร้อยละความส าเร็จ
ของตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์
ส านักงานวิทยาเขตฯ ที่บรรลุ
เป้าหมายด าเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาล 

75 80 85 งานนโยบายและ
แผน 

หน่วยงานใน
สังกัด

ส านักงาน
วิทยาเขตฯ 

S1.11 การหารายได้และการ
บริหารทรัพย์สินให้คุม้ค่าและ
เกิดประโยชน์ 
 

S1.11.1 แผนงานการจัดหา
รายได ้

S1.11.1.1 ร้อยละงบประมาณ
รายรับของส านักงานวิทยาเขตฯ 
จากการบริหารจดัการทรัพยส์ินท่ี
ไม่ใช่จากการจดัการศึกษาเพิ่มขึ้น 

10 20 30 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

บุคคลภายนอก 

S1.11.2 แผนการก ากับติดตาม
การประเมินผลและรายงานของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ทุก
ไตรมาส) 

S1.11.2.1 ร้อยละความส าเร็จใน
การปฏิบัตติามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

70 75 80 แผนกการเงิน หน่วยงานใน
สังกัด

ส านักงาน
วิทยาเขตฯ 

S1.12 จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน์ทางกายภาพและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาในทุกระดับ 

S1.12.1 แผนงานพัฒนา/
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรยีน
การสอน สภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตฯ 
 

S1.12.1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนท่ัวไปที่มีต่อสภาพภมูิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยา
เขตฯ 

60/60/60 65/65/65 70/70/70 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

นักศึกษา / 
บุคลากร / 

บุคคลภายนอก 

S1.13 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้อาคารสถานท่ี และ
โครงสร้างพื้นฐานให้คุ้มค่า
รวมถึงการประหยัดพลังงาน
และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

S1.13.1 แผนงานพัฒนา/
ปรับปรุงอาคาร โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา/
ขยายการให้บริการในด้านต่างๆ  

S1.13.1.1 ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
อาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ห้อง
บรรยาย/ห้องปฏิบตัิการ) 

60/60/60 65/65/65 70/70/70 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

นักศึกษา / 
บุคลากร 
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กลยุทธ์/วิธีการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2563 2564 2565 

S1.14 พัฒนาระบบสวัสดิการ
ต่างๆ ให้กับบุคลากรทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม
และเท่าเทียม 

S1.14.1 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาสวัสดิการด้าน
ต่างๆ 

S1.14.1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรทุกระดับต่อ
สวัสดิการของวิทยาเขตฯ 

60 65 70 งานบริหารงาน
บุคคล 

บุคลากร 

S1.14.2 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพัน/
สร้างความจงรักภักดตี่อสถาบัน 

S1.14.2.1 ระดับความผูกพัน
และความจงรักภักดีของบุคลากร
ที่มีต่อสถาบัน 

4 4 4 งานบริหารงาน
บุคคล 

บุคลากร 

S1.15 ยกระดับขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

S1.15.1 ส่งเสริมบุคลากรเข้า
ร่วมการอบรมการพัฒนา
สมรรถนะ 

S1.15.1.1 ร้อยละของบุคลากร
ทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะพร้อมรับการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับหนา้ที่
ภารกิจในปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความ
พร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน 

10 10 20 งานบริหารงาน
บุคคล 

บุคลากร 

 S1.15.2 แผนงาน/กิจกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

S1.15.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมือ
อาชีพ สามารถตอบสนองต่อ
ความเปลีย่นแปลงของ
สถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การ
แข่งขันภายนอกเพิ่มขึ้น 

10 10 20 งานบริหารงาน
บุคคล 

บุคลากร 

S1.16 พัฒนาช่องทาง/ระบบ
การสื่อสารประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

S1.16.1 แผนงานการพัฒนา
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ี
เผยแพร่ข้อมลู 

S1.16.1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการงาน
ประชาสมัพันธ์ (ส านักงานวิทยา
เขต) 

80 85 90 แผนก
ประชาสมัพันธ์ 

นักศึกษา / 
บุคลากร / 

บุคคลภายนอก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบในการ

รวบรวมและรายงาน
ผลตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ทักษะของ
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและทันต่อสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

2.1.1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 80 85 90 งานพัฒนานักศึกษา 

 

กลยุทธ์/วิธีการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2563 2564 2565 

S.2.1 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพื่อเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ และสร้างสรรค์
บรรยากาศการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรยีน 

S.2.1.1 แผนงานจัดหา/
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  

S2.1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ และสร้างสรรค์
บรรยากาศการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

85 90 95 งานบริหารงาน
ทั่วไป / งานพัฒนา
นักศึกษา / งาน
วิทยบริการและ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษา 

S.2.2  พัฒนาระบบและกลไก
การให้ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

S.2.2.1 แผนงานพัฒนาระบบ
การให้ค าปรึกษาการใช้ชีวิต / 
ระบบการให้บริการด้านข้อมลู
ข่าวสารทั้งภายในและภายนอก 

S.2.2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อระบการให้ค าปรึกษาและ
ข้อมูลข่าวสาร (ส านักงานวิทยาเขต) 

85 90 95 งานพัฒนานักศึกษา นักศึกษา 

S.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

S.2.3.1 โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่
สอดคล้องกับคณุลักษณะ
บัณฑิตนักปฏิบัติในด้านต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 

S.2.3.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดกจิกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลยั (ส านักงานวิทยาเขต) 

85 90 95 งานพัฒนานักศึกษา นักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบในการ

รวบรวมและรายงาน
ผลตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 

3.1 ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาให้มีบทบาทในการสืบ
สานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

3.1.1. จ านวนโครงการที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้น าใน
การสืบสานและประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม 

3 3 3 งานกิจการพิเศษ 

 

กลยุทธ์/วิธีการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2563 2564 2565 

S.3.1 สนับสนุนการจดักิจกรรม
ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็น
ไทย 

S.3.1.1 โครงการ/กิจกรรมการ
ส่งเสริม/ปลูกฝังจติส านึกในการ
ท านุบ ารุงศาสนา ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย  

S3.1.1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และความเป็นไทยท่ีสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิม่ 

3 3 3 งานกิจการพิเศษ นักศึกษา / 
บุคลากร 

S.3.2.1 โครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่แสดงผลงาน
ทางด้านการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทยใน
รูปแบบนิทรรศการ เว็บไซต์ 
และสื่อสิ่งพิมพ์ 

S3.2.1.1 จ านวนการเผยแพร่หรือจัด
แสดงผลงานด้านการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และความเป็นไทยต่อ
สาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต ์
และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลยั 

3 3 3 งานกิจการพิเศษ นักศึกษา / 
บุคลากร 

 





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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