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คานา
ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้นำนโยบำยรัฐบำลที่แถลงต่อรัฐสภำมำเป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน และบัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
พ.ศ. 2555-2558 เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2554 และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 21
กัน ยำยน 2554 ซึ่งมหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ได้นำกรอบของแผนบริห ำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 มำเป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
คณะบริหำรธุรกิจ ได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคลธั ญ บุ รี โดยน ำกรอบแนวทำงของแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี มำกำหนดยุทธศำสตร์ของคณะบริหำรธุรกิจให้สอดคล้องกับ
มหำวิทยำลัย ด้วยกำรบูรณำกำรกับพันธกิจของคณะที่มีหน้ำที่ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้ำนบริหำรธุรกิจ
ในระดับสำกล ส่งเสริมกำรสร้ำงงำนวิจัยที่ตอบสนองชุมชน และประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ทำบุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้บริกำรวิชำกำร เพื่อเพิ่มศักยภำพใน
กำรแข่งขัน กำรบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล
คณะบริ หำรธุร กิจมีควำมมุ่งมั่นที่จะใช้แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-25588 คณะ
บริหำรธุรกิจ เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคณะฯ ด้ว ยกำรแปลงแผนสู่กำรนำไปใช้ให้สัมฤทธิผลให้
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ที่กำหนดไว้ แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกสภำวกำรณ์เศรษฐกิจสังคม
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก อำจจะจำเป็นที่จะต้องปรับบ้ำงในบำงปี แต่ก็จะคงไว้ซึ่งเป้ำหมำย พันธกิจ
หลักของคณะบริหำรธุรกิจตลอดไป

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร)
คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558
คณะบริหำรธุรกิจ
 ข้อมูลพื้นฐำนของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี
 นโยบำยกำรพัฒนำคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี (7 c + 4 c = 11 c)
 นโยบำยกำรพัฒนำคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี จะเป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจ ระดับสำกล
บทที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
 บริบทที่เกี่ยวข้อง
- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
- คำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2554
- พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2545 – 2559)
- พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2548
- กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
- นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
- ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคม
อำเซียนในปี พ.ศ. 2558
- นโยบำยหลักเพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง
พ.ศ. 2554 – 2561
- ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนของประเทศในช่วงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – 2561
 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ปรัชญำ (Philosophy)
 ปณิธำน (Determination)
 วิสัยทัศน์ (Vision)
 พันธกิจ (Mission)
 ค่ำนิยมองค์กร (Core values)
 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
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อัตลักษณ์ (Identity)
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กลยุทธ์ (Strategies)
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะบริหำรธุรกิจ
มงคลธัญบุรี
 สรุปภำพรวมแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555 -2558
 แผนภูมิแสดงควำมเชื่อมโยงแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนงำน
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/หน่วยงำน
 กำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยเชิงนโยบำย กลยุทธ์-วิธีกำร
 กำรเชื่อมโยงกลยุทธ์วิธีกำร เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม โครงกำร
งบประมำณ-แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ
 Roadmap
 Strategy Map
บทที่ 4 การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
 ขั้นตอนกำรแปลงแผนปฏิบัติรำชกำรสู่กำรปฏิบัติ
 กำรติดตำมและประเมินผล
กำรปรับแผนปฏิบัติรำชกำรคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2555-2558
บทที่ 5 การกากับติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
 คำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (เฉพำะด้ำนกำรศึกษำ)
 ปฏิทินกำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558
คณะบริหำรธุรกิจ มทรธ.
 คำสั่งคณะบริหำรธุรกิจ ที่ 34/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
อำนวยกำร/คณะกรรมกำรดำเนินกำร จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี
พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี พ.ศ.2555 คณะ
บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ 30
มกรำคม 2555
บรรณานุกรม
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3.2

กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ.2555-2558
จำนวนบุคลำกรแยกตำมประเภทบุคลำกร
จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมตำแหน่งทำงวิชำกำร
แนวโน้มกำรเกษียณอำยุรำชกำร ของบุคลำกร ในระยะเวลำปีงบประมำณ
2555 – 2558
จำนวนนักศึกษำจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
แผนกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยใน
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยนอก
กำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยเชิงนโยบำย กลยุทธ์-วิธีกำร (แผนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ.2555-2558) ยุทธศำสตร์กระทรวง/กลยุทธ์ (มทร.ธัญบุรี)/กล
ยุทธ์วิธีกำร (มทร.ธัญบุรี)/กลยุทธ์ (คณะบริหำรธุรกิจ)/กลยุทธ์วิธีกำร (คณะ
บริหำรธุรกิจ)
กำรเชื่อมโยง กลยุทธ์วิธีกำร (คณะบริหำรธุรกิจ)/เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี)/
เป้ำประสงค์ (คณะบริหำรธุรกิจ)/ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงกำร/ปีงบประมำณ-แหล่งเงิน/ผู้รับผิดชอบ
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1.1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี
1.2 นโยบำยกำรพัฒนำคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
2.1 นโยบำยหลักเพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง
พ.ศ.2554 – 2561
3.1 สรุปภำพรวมแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี
3.2 แผนภูมิแสดงควำมเชื่อมโยงแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนงำน
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร และกิจกรรม
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
3.3 Roadmap
3.4 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
3.5 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
3.6 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
3.7 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
3.8 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
3.9 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
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แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี กาหนดทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคณะ
ชั้นนาที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “ผู้นาด้าน
การศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล”
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จัดทาขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558 (รัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) โดยอาศัยกรอบนโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนา
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี (พ.ศ.2552 – 2556) ซึ่ง อธิ ก ารบดี นาเสนอในที่ ประชุ มสภา
มหาวิท ยาลั ย เพื่อ ประกอบการสรรหาอธิ การบดีใ นวาระที่ ส อง แผนกลยุท ธ์ก ารพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2553 – 2556 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 และนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่มหาวิทยาลัยชั้นนาทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
สากล ตามมติสภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2554
โดยสรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้นประกอบ ไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์จานวน
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์หน่วยงาน 28 กลยุทธ์วิธีการ ซึ่งในแต่ละประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ จ ะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้ องกับ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 ของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้าน
สังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์
6 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 25 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 4 กลยุทธ์/หน่วยงาน 16 กลยุทธ์วิธีการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิจยั ในสาขาบริหารธุรกิจ ที่สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและประเทศ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 10 ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 1 กลยุทธ์/หน่วยงาน 7 กลยุทธ์วิธีการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 9 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 1 กลยุทธ์/หน่วยงาน
4 กลยุทธ์วิธีการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 6 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 1 กลยุทธ์/
หน่วยงาน 3 กลยุทธ์วิธีการ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 1
เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 10 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 กลยุทธ์/หน่วยงาน 14 กลยุทธ์วิธีการ
ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 2558 ในนโยบาย ข้อ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีกรอบงบประมาณที่ใช้รวมทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์จานวนทั้งสิ้น 778,210,800 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 230,792,400 บาท
(ร้อยละ 29.66 ) งบประมาณเงินรายได้ จานวน 547,418,400 บาท (ร้อยละ 70.34 )
ในการแปลงแผนปฏิ บัติร าชการสู่การปฏิบัติระดับ หน่วยงาน คือ การนายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ (Strategy Implementation) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุรี มีการดาเนินการที่สาคัญคือ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ
คณะบริหารธุรกิจ ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งคณะได้
กาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาหรับการกากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสาเร็จขององค์กรนั้น
คณะบริหารธุรกิจ จัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคณะบริหารธุรกิจ จะส่งการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ไปยังมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักสาคัญที่ช่วยให้เกิดแนว
ทางการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนและผลั ก ดั น ให้ ก ารด าเนิ น การในภารกิ จ ต่ า งๆ บรรลุ เ ป้ า หมายตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาคณะบริห ารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ให้เป็นคณะชั้นนา ที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม และ
เป็น “ผู้นาด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล”
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วิสัยทัศน์ “คณะบริหำรธุรกิจ จะเป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล”
ประเด็นยุทธศำสตร์

การพัฒนาองค์กร Learning

ประสิทธิภาพ Internal คุณภาพการให้บริการ Customer ประสิทธิผล Financial

1. กำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและด้ำนสังคมศำสตร์ สร้ำงคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์(Human
Capital) ในระดับสำกล
2. สร้ำงผลงำนวิจยั ในสำขำบริหำรธุรกิจ ทีส่ ร้ำงสรรค์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและประเทศ
3. กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมบนพื้นฐำนควำมรู้
4. กำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล
บัณฑิตมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพเทียบเท่ำ
มำตรฐำนสำกล

บัณฑิตมี
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของคณะ
บริหำรธุรกิจ

กำรจัด
กำรเรียน
กำรสอน

ผลงำนวิจัยและวิชำกำรเป็น
ที่ยอมรับและเป็นประโยชน์
สำมำรถต่อยอดสู่กำรแข่งขัน
เชิงพำณิชย์ได้

ภำพลักษณ์
คณะ
บริหำรธุรกิจ
ในกำรผลิต
บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ

กำรจัดกำร
ด้ำน
งำนวิจยั

เป็นแหล่งรวม
องค์ควำมรู้
นักวิชำกำร
ผู้เชี่ยวชำญ
และนักวิจัย
ด้ำน
บริหำรธุรกิจ

กำรศึกษำต่อ
กำรฝึกอบรม

กำรสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร

กำรจัด
ระบบพื้น
ฐำนข้อมูล

กำรพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรของ
คณะ
บริหำรธุรกิจ

สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ขวัญ/กำลังใจ
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กำรวำง
ระบบ
ฐำนข้อมูล

เป็นศูนย์กลำงทำนุ
บำรุงศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชน

กำรร่วมมือใน
กำรทำนุบำรุง
ศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม
และ
สิ่งแวดล้อม

ผู้รับบริกำรมี
ควำมพึงพอใจ
จำกกำรบริกำร
ของคณะ
บริหำรธุรกิจ

กำรพัฒนำ
กฎ/ระเบียบ
ในกำร
ปฏิบัติงำน

สร้ำงระบบสำรสนเทศข้อมูลที่มีคุณภำพ

กำรสร้ำง
สวัสดิกำร
กำรทำงำน

กำรจัดกำรควำมรู้
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
กำรบริหำรควำมเสี่ยง

มีบริกำรวิชำกำร
ทำงสังคมทีม่ ี
ควำมเข้มแข็ง
ตอบสนองควำม
ต้องกำรทุกด้ำน

กำรจัดกำร
ด้ำน
วัฒนธรรม

กำรจัดกำร
ด้ำนบริกำร
วิชำกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งของทุนมนุษย์
กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย์

นำองค์ควำมรู้ทำง
วิชำชีพไปพัฒนำชุมชน
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน

กำรสร้ำง
เครือข่ำย

กำรพัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำนและ
สิ่งแวดล้อม

สร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กร
กำรพัฒนำ
ระบบกำร
บริหำรงำน
แบบธรรม
มำภิบำล

กำรพัฒนำ
ระบบกำร
ประกัน
คุณภำพ
กำรศึกษำ

คณะบริหารธุรกิจ จะเป็นผู้นาด้านการศึกษา
บริหารธุรกิจระดับสากล
นโยบายหลักด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนา
7 Pillars Activities RMUTT

C1

C2

C3

C4

C5

Based Activities
C8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Computeracy
C9 การติดต่อสื่อสารโดยภาษาต่างประเทศ Communication
C10 การสร้างความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ Collaboration
C11 การยกระดับการให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน Catalyst

การพัฒนาอาจารย์และบุลากรของ
คณะบริหารธุรกิจ Care

Capability Building

การพัฒนานักศึกษา

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

Culture

Community

การบริการวิชาการแก่สังคม

การวิจัย

Creativity

Competence

การจัดการศึกษา

C7 การบริหารจัดการ Commitment

C6
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บทที่ 1
บทนำ
คณะบริหารธุรกิจก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 พร้อมกับการสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา (ชื่อเมื่อเริ่มแรกก่อตั้งก่อนที่จะได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
และปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2548)
การเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจได้มีการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาโท ในปี พ.ศ. 2548 และเปิดสอนระดับปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2551
เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ ที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ที่มี
คุณภาพระดับสากลด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นคณะบริหารธุรกิจที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ ทั้งในด้านภาษาต่างประเทศ สร้างงานวิจัยที่ตอบสนองชุม ชนและประเทศ ให้ บริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการนาองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้กับศิลปวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการ
แบบธรรมาภิบาล และการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความสามารถสูงขึ้น เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา อาจารย์ และบุ ค ลากร ในการใช้
ภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อขยายการศึกษาในระดับสากลมากขึ้น ตลอดจนจัดทา MOU
กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน ทั้งในด้านวิจัยและสัมมนา
เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจบรรลุพันธกิจดังที่ตั้งไว้
1.1 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558
การจั ดทาแผนปฏิบั ติ ร าชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 คณะบริห ารธุ รกิจ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทาขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.
2555-2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 –
2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ) โดยอาศัยกรอบนโยบายแผนการบริหาร
จัดการและแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พ.ศ.2552 – 2556) ซึ่งอธิการบดี
นาเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาอธิการบดีในวาระที่สอง แผนกลยุทธ์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2553 – 2556 ฉบับได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2553 วั น พฤหั ส บดี ที่ 21
มกราคม 2553 และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่มหาวิทยาลัยชั้นนา
ทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใน
การประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554
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กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 คณะบริหารธุรกิจ สามารถ
สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ (ตารางที่ 1.1)

ตำรำงที่ 1.1 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558
แนวทำง/กระบวนกำร กำร
จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี

เริ่มต้น

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ
แผน

2. ประชุมอำจำรย์และบุคลำกรทั้ง
คณะฯ เพื่อทบทวนและจัดทำร่ำง
แผนปฏิบตั ิรำชกำร 4 ปี

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ : รำยละเอียด

1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ
ในเบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร โดยคณะทางานมีหน้าที่
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
( SWOT Analysis)
 วิเคราะห์การดาเนินงานในอดีตของคณะ
บริหารธุรกิจ
 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน, กรอบแผนระยะยาวการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา, เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
(สกอ.) และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก
(สมศ.), นโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ของอธิการบดี แผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น
 วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 วิเคราะห์คู่แข่งและสภาพการแข่งขัน
 วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ระดมความคิดเห็น ทบทวนแผนฯ ของคณะ
บริหารธุรกิจ และเตรียมจัดทาร่างแผนปฏิบัตริ าชการ
4 ปี
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ระยะเวลำดำเนินกำร
ช่วง
ระยะเวลำกำร
ระยะเวลำ
ปฏิบัติ (วัน)
รอบปีปฏิทิน
(เดือน)
7 วัน
ม.ค. 55

30 วัน

ก.พ.55
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แนวทำง/กระบวนกำร กำร
จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี

3. คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดทำ
แผนปฏิบตั ิรำชกำร 4 ปี

4. เสนอที่ประชุม
กรรมกำรบริหำร

5. เสนอที่ประชุม
กรรมกำรประจำ

6. จัดทำแผนฉบับสมบูรณ์และ
ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ

7.จัดทำแผน
ดำเนินกำรตำมแผน

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ : รำยละเอียด
3.1 จัดทาร่างแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555
– 2558 คณะบริหารธุรกิจ
3.2 ประชุมแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 25552558
 กาหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. นาแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558
ที่ได้รับการปรับปรุง
 เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ
บริหารธุรกิจ ให้ความเห็นชอบและพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น

ระยะเวลำดำเนินกำร
ช่วง
ระยะเวลำกำร ระยะเวลำ
ปฏิบัติ (วัน) รอบปีปฏิทิน
(เดือน)
30 วัน

มี.ค.55

30 วัน

เม.ย..55

5. นาเสนอที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
พ.ศ. 2555 – 2558

1 วัน

พ.ค.55

6. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 –
2558 ฉบั บ สมบู ร ณ์ และเผยแพร่ / ถ่ า ยทอด
ประชาสัมพันธ์ แผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 วัน

พ.ค.55

7. จัดประชุมชี้แจง ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัต/ิ
คณะ/หน่วยงาน ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558

10 วัน

พ.ค. 55

สิ้นสุด
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1.2 ข้อมูลพื้นฐำนของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี
1.2.1 กำรแบ่งส่วนรำชกำรของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี

คณบดี
คณะกรรมกำรประจำคณะ
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและ
วำงแผน

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจยั

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ
ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้ำสำขำวิชำ
กำรตลำด

หัวหน้ำสำขำวิชำ
กำรจัดกำร

หัวหน้ำสำขำวิชำ
กำรบัญชีและกำรเงิน

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป










งำนสำรบรรณ
งำนกำรเงินและบัญชี
งำนพัสดุ
งำนบุคลำกร
งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ
งำนงบประมำณ
งำนเอกสำรกำรพิมพ์
งำนประชำสัมพันธ์
งำนกิจกำรพิเศษ

หัวหน้ำ
สำนักงำนคณบดี

หัวหน้ำสำขำวิชำ
กำรบริหำรธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ

หัวหน้ำสำขำวิชำ
ระบบสำรสนเทศ

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย











งำนทะเบียนและวัดผล
งำนบริกำรวิชำกำร
งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
งำนวิจัยและประเมินผล
งำนห้องสมุด
งำนสำรสนเทศ
งำนประกันคุณภำพ
งำนวิเทศสัมพันธ์
งำนพัฒนำหลักสูตร
งำนสหกิจศึกษำ

หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ





งำนกิจกรรมนักศึกษำ
งำนกีฬำและนันทนำกำร
งำนวินัยและจริยธรรม
งำนศิลปวัฒนธรรม

แผนภำพที่ 1.1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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หัวหน้ำสำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์
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1. สำนักงำนคณบดี
ทาหน้าที่เป็นหน่วยประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับฝ่ายต่าง ๆ
ภายในคณะฯ
2. ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย ประกอบด้วย
2.1 สำขำวิชำ 6 สำขำวิชำ ดังนี้
 สำขำวิชำกำรตลำด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 สำขำวิชำกำรจัดกำร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การจัดการ – การจัดการทั่วไป
การจัดการ – การจัดการสานักงาน
การจัดการ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม
 สำขำวิชำกำรบัญชีและกำรเงิน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
 สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ – คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
2.2 แผนกงำน มี 10 งำน ดังนี้

งานทะเบียนและวัดผล

งานบริการวิชาการ

งานเทคโนโลยีการศึกษา

งานวิจัยและประเมินผล

งานห้องสมุด

งานสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพ

งานวิเทศสัมพันธ์

งานพัฒนาหลักสูตร

งานสหกิจศึกษา

8

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ประกอบด้วย

งานสารบรรณ

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

งานบุคลากร

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานงบประมาณ

งานเอกสารการพิมพ์

งานประชาสัมพันธ์

งานกิจการพิเศษ
4. ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ ประกอบด้วย

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกีฬาและนันทนาการ

งานวินัยและจริยธรรม

งานศิลปวัฒนธรรม
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1.2.2 บุคลำกร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีบุคลากรในปีงบประมาณ 2554
จานวนทั้งสิ้น 148 คน รายละเอียดจานวนบุคลากรจาแนกตามประเภท วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทาง
วิชาการ และแนวโน้มการเกษียณอายุราชการ แสดงในตารางที่ 1.2 – 1.5
ตำรำงที่ 1.2 จำนวนบุคลำกรแยกตำมประเภทบุคลำกร
ประเภท

จำนวน
75
69
6
23
20
3
1
1
0
9
0
9
40
4
36
148
94
54

ข้ำรำชกำร
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
พนักงำนมหำวิทยำลัย
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
พนักงำนรำชกำร
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
ลูกจ้ำงประจำ
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
ลูกจ้ำงชั่วครำว
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
รวมทั้งหมด
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน

ตำรำงที่ 1.3 จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
วุฒิกำรศึกษำ

จำนวน

ร้อยละ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี

14
76
0
4

14.89
80.85
0
4.26

รวมทั้งสิ้น

94

100
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ตำรำงที่ 1.4 จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชื่อตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
8
35
51
94

ร้อยละ
8.51
37.23
54.26
100

ตำรำงที่ 1.5 แนวโน้มกำรเกษียณอำยุรำชกำร ของบุคลำกร ในระยะเวลำปีงบประมำณ
2555 – 2558
ประเภท
ข้ำรำชกำร
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
ลูกจ้ำงประจำ
รวมทั้งสิ้น

2555
3
2
1
0
3

2556
2
2
0
1
3

2557
1
1
0
1
2

2558
5
4
1
0
5

รวม
11
9
2
2
13

ที่มา : งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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1.2.3 นักศึกษำ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุร ี มีน ัก ศึก ษาทั ้ง หมดในปีก ารศึก ษา 2554
จานวนทั้งสิ้น 6,051 คน จาแนกตามระดับการศึกษา ได้ดังตารางที่ 1.6
ตำรำงที่ 1.6 จำนวนนักศึกษำจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
สำขำ
สำขำ
วิทยำศำสตร์
สังคมศำสตร์
และเทคโนโลยี

ระดับกำรศึกษำ
1. ปริญญำตรี
- ภาคปกติ
- ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)
- ภาคสมทบ
2. ปริญญำโท
- ภาคปกติ
- ภาคสมทบ
3. ปริญญำเอก
- ภาคปกติ
- ภาคสมทบ
รวมทั้งหมด
- ภำคปกติ
- ภำคสมทบ
สัดส่วนสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : สำขำ
สังคมศำสตร์

รวม

3,642
3,223
221
198
205
205
37
37

1,922
1,625
161
136
228
228
17
17

5,564
4,848
382
334
433
433
54
54

3,884

2,167

6,051

3,444
440

1,786
381

5,230
821

64.2 : 35.8

สัดส่วนปริญญำตรี : บัณฑิตศึกษำ 91.95 : 8.05
ที่มา : งานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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1.2.4 ข้อมูลอำคำร
ชื่อ
อำคำร
อาคาร 1
อาคาร 2
อาคาร 3
อาคาร 4

อาคารเรียน ที่ใช้ในการเรียนการสอน ของคณะบริหารธุรกิจ
ปีที่สร้ำง จำนวน พื้นที่ใช้
ห้องเรียนบรรยำย
เสร็จ (เปิด ชั้น
สอย
จำนวน
ควำมจุ
ใช้)
ห้อง
2532
4
540.25
3
150/50
2532
4
1,285
9
100/48/36/24
2532
4
760
7
40
2540
9
2,961
38
56/96

ห้องปฏิบัติกำร
จำนวน ควำมจุ
ห้อง
5
35
9
35

อาคารเรี ย นที่ ใ ช้ เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การและสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ของคณะ
บริหารธุรกิจ
ชื่ออำคำร ปีที่สร้ำงเสร็จ จำนวน พื้นที่ใช้สอย
ห้อง
(เปิดใช้)
ชั้น
(ตร.ม.)
ประเภทห้อง
จำนวนห้อง
อาคาร 1
2532
4
604
ห้องพักอาจารย์
3
ห้องเอกสารการพิมพ์
1
ห้องเก็บของ
2
อาคาร 2
2532
4
2,603
ห้องพักอาจารย์
3
ห้องโครงการปริญญาโท
1
ห้องเครื่อง
1
อาคาร 3
2532
4
346.50 ห้องพักอาจารย์
ห้องสานักงานนานาชาติ
6
ห้องสโมสร นศ.
อาคาร 4
2540
9
1,575
ห้องผู้บริหาร
ห้องพักอาจารย์
28
สานักงานคณบดี
ห้องปฏิบัติงาน
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แผนภำพที่ 1.2 นโยบำยกำรพัฒนำคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
7 c + 4 c = 11 c
คณะบริหำรธุรกิจ จะเป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล
นโยบำยหลักด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำ
7 Pillars Activities RMUTT

กำรจัดกำรศึกษำ
Competence

กำรวิจัย
Creativity

กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
Community

C4

C5

C6
กำรพัฒนำอำจำรย์และบุลำกร
ของคณะบริหำรธุรกิจ Care

C3

กำรพัฒนำนักศึกษำ
Capability Building

C2

กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Culture

C1

C7 กำรบริหำรจัดกำร Commitment
Based Activities
C8 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร Computeracy
C9 กำรติดต่อสื่อสำรโดยภำษำต่ำงประเทศ Communication
C10 กำรสร้ำงควำมร่วมมือทั้งภำยในและต่ำงประเทศ Collaboration
C11 กำรยกระดับกำรให้บริกำรและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน Catalyst
14
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1.3 นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
นโยบำยหลัก
1. กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ (Competence) การพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนที่บูรณาการเรียนรู้กับการทางาน (Work-Integrated Learning – WIL) การจัดการเรียนการ
สอนเชิงวิจัย (Research Based Learning) การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เตรียมพร้อมการเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)
2. กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัย (Creativity)
ส่งเสริมให้มีงานวิจัยประยุกต์ (Apply
Research) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการกาหนด
หัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพื่อสร้างความชานาญและนาไปสู่การพัฒนาใน
ระดับประเทศ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณรองรับในการพัฒนางานวิจัยอย่างพอเพียง
3. กำรพัฒนำด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (Community) สนับสนุนจัดโครงการอบรม
และให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจแก่ชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ชุมชน และประเทศ เพื่อพัฒนาบทบาทของคณะบริหารธุรกิจให้สามารถช่วยเหลือ
และเป็นที่พึ่งของสังคม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประเทศ
4. กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture) ส่งเสริมการสร้างองค์ด้านวิชาชีพ เพื่อ
สนั บ สนุ น และท านุ บ ารุ งด้ านศิ ล ปวัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้ อม ส่ งเสริ ม การแลกเปลี่ ย นการเรีย นรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
5. กำรพัฒ นำนัก ศึก ษำ (Capability Building)
พัฒ นากระบวนการได้ม าซึ่ง
นักศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามรถ
ในเวที ร ะดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษ สนั บ สนุ น ให้ ทุ น การศึ ก ษา
ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ระบบสารสนเทศ
และการปรั บ ปรุ งสภาพแวดล้ อมภายในคณะบริห ารธุรกิจที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเพื่อสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จะได้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่พร้อมเข้าสู่การแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน
6. กำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย (Care) ให้ความสาคัญ กับ การ
ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ สนับสนุนอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ การใช้ภาษาอังกฤษ และ
งานวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความสามารถใน
การทางานที่หลากหลายมากขึ้น (Multifunctional) และพัฒนาทั้งด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
7. กำรบริ หำรจั ด กำร (Commitment)
บริหารตามระบบธรรมาภิบาล (Good
Governance) นาการบริหารจัด การสมัย ใหม่เ ข้า มาปรับ ใช้กับ ระบบบริห ารมหาวิท ยาลัย เพื่อ ลด
ขั ้น ตอนการปฏิ บั ติ งาน มี การใช้ ทรั พยากรร่ วมกั นอย่ างคุ้ มค่ า และเตรี ยมความพร้ อมในการเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับ
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นโยบำยสนับสนุน
1. กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computeracy) จัดหาเทคโนโลยี
การเรีย นรู้ที่เหมาะสมและทั่ว ถึง พัฒ นาห้องปฏิบัติการ ICT เฉพาะทางโดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ให้ความสาคัญกับการเข้าถึงและ การเชื่อมต่อ การให้บริการทางวิชาการ และการบริหารจัดการ
ในระบบออนไลน์ และพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กำรติดต่อสื่อสำรโดยกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ (Communication) สนับสนุนการ
เรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศทั้งในระบบออนไลน์และในชั้นเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ ของนัก ศึกษาและบุค ลากร คณะบริห ารธุรกิจ ได้มีก ารส่ง เสริม การพัฒ นา
ภาษาอังกฤษโดยส่งไปพัฒนาต่างประเทศ
3. กำรสร้ำงควำมร่วมมือทั้งภำยในและต่ำงประเทศ (Community) สร้างเครือข่าย
ความร่ วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือในเชิงลึกที่นามาซึ่งประโยชน์ที่ได้
ร่วมกัน ทั้งในในด้านการวิจัย การจัดทาหลักสูตร การสัมมนาแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา
4. กำรยกระดับกำรให้บริกำรและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน (Catalyst)
การจัด
อาคารเรียนและห้องสมุดที่ทันสมัย พร้อมด้วยระบบสารสนเทศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความ
สะอาดร่มรื่น และระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการจัดสถานที่ห้องเรียน เพื่อเปิด
โอกาสให้กับกลุ่มผู้พิการด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อ
จากนโยบายดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจ ได้ดาเนินการตามกรอบและแนวทางของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต้องกาหนดภารกิจ บทบาทของอุดมศึกษาเต็มรูปแบบ ภายใต้ระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า คุ้มทุน ภายใต้ระบบการ
ตรวจสอบของสาธารณชน คณะฯ ต้องพัฒนาไปสู่ จุดนั้นภายใต้เงื่อนไขเวลาและภารกิจที่สั งคมมอบให้
สามารถรักษาสถานภาพ และดุลยภาพขององค์กรไว้ให้ได้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นเพื่อรองรับการทางาน อันจะเป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคณะฯ ให้สนองความต้องการของชุมชนและความต้องการในระดับชาติ
สามารถชี้นาและเป็นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ ให้เกิดความสามารถในเชิงการแข่งขันและการพึ่งพา
ตนเอง
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1.4 นโยบำยกำรพัฒนำคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
จะเป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล
ตามมติ สภามหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวั น
พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 ได้มีการกาหนดนโยบายการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สู่มหาวิทยาลัยชั้นนา ทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล
ดังนั้น ในส่ว นของคณะบริห ารธุรกิจ ได้กาหนดนโยบายหลักเพื่อให้ส อดคล้องกับนโยบาย
หลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้
นโยบำยหลัก
สร้างนักบริหารที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ที่เป็นนักปฏิบัติมีคุณธรรมจริยธรรม ด้วย
กระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work - Integrated Learning WIL) และการวิจัยและพัฒนา (Research and Development – R&D)
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ห ลักคณะบริห ารธุรกิจ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัยฯ ดัง ตารางที่
1.7
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ตำรำงที่ 1.7 แผนกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยฯ

คณะบริหำรธุรกิจ

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

1. พัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล ส่งเสริมหลักสูตร
ที่มีบูรณาการหลาย
ศาสตร์ ลดความซ้าซ้อน
ของหลักสูตร เพื่อผลิต
บัณฑิตที่สามารถแข่งขัน
ได้ในประชาคมอาเซียน

2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์อื่นๆ โดย
บูรณาการกับการบริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

3. พัฒนาบุคลิกภาพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักศึกษาและ
บุคลากร

4. พัฒนาอาจารย์ และระบบ
อาจารย์ เน้นการพัฒนา

5. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี มีความ
สามัคคี รับผิดชอบ
องค์กร เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ร่วมกัน
ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมุ่ง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ

6. ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับภาคการ
ผลิตของรัฐและเอกชนทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

7. ปรับระบบการ
จัดสรรงบประมาณ
และจัดหารายได้เพื่อ
เอื้อต่อนโยบายหลัก

8. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติการ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
เครื่องมือปฏิบัตกิ าร
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน และปรับปรุง
สภาพแวดล้อม

1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
งานวิจัยครอบคลุมงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์
SMEs
ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรูต้ ลอดจน
2. มีการเปิดรายวิชาที่ การบูรณาการผลงานวิจัยกับการจัดการเรียน
สอดคล้องกับกลยุทธ์หลัก การสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัย เพือ่ ผลิต
2. จัดสรรงบประมาณวิจัยจากเงินรายได้
บัณฑิตที่สามารถแข่งขัน คณะฯ เพือ่ สนับสนุนโครงการวิจัยสาหรับ
ได้ในประชาคมอาเซียน
นักวิจัยใหม่
3. ผลักดันให้ทุก
3. ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลแหล่งทุนวิจัยอย่าง
สาขาวิชามีสอื่ การเรียน
ต่อเนื่อง
การสอนเป็น
4. จัดหาเครือ่ งมืออุปกรณ์สนับสนุนงานวิจยั ที่
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 มีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอ
รายวิชาต่อชัน้ ปี
5. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
4. จัดอบรม
บริการวิชาการระดับคณะฯ และระดับ
ภาษาต่างประเทศให้กับ สาขาวิชาเพือ่ กากับส่งเสริมและสนับสนุนการ
นักศึกษา
วิจัย การเผยแพร่องค์ความรูจ้ ากงานวิจัย
5. จัดหลักสูตรร่วมกับ
การบูรณาการผลงานวิจัยกับการจัดการเรียน
มหาวิทยาลัยในกลุม่
การสอนตลอดจนการบูรณาการงานวิจัยกับ
ประเทศอาเซียน
การบริการวิชาการ

1. โครงการจัดอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ทุกปีการศึกษา
2. ให้อาจารย์ผู้สอน
สอดแทรกเนื้อหา
ทางด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ในรายวิชาที่สอน

มีกาสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี เริม่ จาก
กรรมการบริหาร
คณะฯ ถ่ายทอดลง
มาสู่บุคลากรทุกคน
เช่น กิจกรรม 5ส. ,
การรักองค์กร, การ
เสียสละต่อองค์กร
ฯลฯ

1. มีรายวิชาสหกิจศึกษา
และ การฝึกงานทาง
บริหารธุรกิจ และ
เศรษฐศาสตร์
2. มีคณะกรรมการประจา
คณะฯ ทีม่ าจากผู้บริหาร
สถานประกอบการ
3. มีแผนจัดทาหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการ
เช่น บริษทั เซ็นทรัล
พัฒนา จากัด (มหาชน)

1. มีระบบและ
กระบวนการ
กลั่นกรองการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
คณะฯ เพือ่ เอื้อต่อ
นโยบายหลัก

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในคณะฯ
2. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการศึกษา
ค้นคว้า
3. สนับสนุนให้นักศึกษา
นาโน๊ตบุ๊คเข้ามาศึกษา
ค้นคว้า

1. จัดทาโครงการอบรม
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ทักษะ WIL และ R&D
ปรับระบบการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ/ วิชาชีพ
ปรับปรุงระบบภาระงาน
สร้างระบบอาจารย์สมทบ
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและ
เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนุนให้มี
ความสามารถสูงขึน้
1. สร้างระบบพัฒนาอาจารย์
สู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. จัดทา MOU กับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนทั้ง
ในด้านวิจัยและสัมมนา
3. สนับสนุนให้บุคลากรได้
ฝึกอบรมทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. ส่งเสริมบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความสามารถ
ในการทางานที่หลากหลาย
มากขึน้

E-Learning และ
ลดการใช้กระดาษ
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กลยุทธ์กำรขับเคลื่อน
1. การจัดรายวิชาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถ
แข่ง ขัน ได้ใ นประชาคมอาเซีย น การจัด หลัก สูต รการร่ว มมือ กับ มหาวิท ยาลัย ในกลุ่ม ประชาคม
อาเซียนและในต่างประเทศอื่น ๆ รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา
2. สร้างระบบพัฒ นาอาจารย์สู่ ตาแหน่ง ทางวิช าการ และให้มีการจัดเครื่องมือสนับสนุน
งานวิจัย จัดสรรงบประมาณวิจัย จากเงินรายได้ของคณะฯ พัฒ นาความรู้ด้านการวิจัยตลอดจน
การบูรณาการผลงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒ นาบุค ลากรสายสนับ สนุน ให้ม ีค วามสามารถในการท างานหลากหลายมากขึ ้น
รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
4. มีก ารพัฒ นาโครงสร้า งพื ้น ฐาน เช่น ห้อ งเรีย น ห้อ งสมุด ห้อ งปฏิบ ัต ิก าร และ
สภาพแวดล้อมภายในคณะฯ มีความสะอาดร่มรื่น เหมาะกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
5. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ
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บทที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้อง และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
(SWOT Analysis)
2.1 บริบทที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มาตรา 80 บัญญัติไว้มีใจความสาคัญว่า รัฐต้องดาเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้ า ทันการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก รวมทั้งปลู กฝั งให้ ผู้ เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มี
ระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

2.1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แนวคิ ดหลั กในระยะแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 11 ยั ง คงมี แ นวคิ ด ที่
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 8 – 10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิด
การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
ทิศทางการพั ฒนาประเทศในระยะแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ ตระหนั กถึงสถานการณ์ และ
ความเสี่ ย งซึ่ งเกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงในระดั บโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผั น ผวน
ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศ
ไทยทั้งเชิงบวกและลบ และได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ นวัตกรรม เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ธุรกิจบริการ โลจิสติกส์ การปฏิรูประบบกฎหมายเศรษฐกิจ การทาธุรกิจที่คานึงถึงสังคม
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน โดยยึด
วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2570 เป็นเป้าหมาย ดังนี้ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรี
บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สารธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี
เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค
และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประการ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม : เน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ทรัพยากร และการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง ช่วยเหลือ
กลุ่มคนยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย ให้ได้รับบริการต่างๆ
ของสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า
และความขัดแย้งในสังคมไทย ร่วมพัฒนาประเทศอย่า งเต็มที่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมให้เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน : มุ่งพัฒนาคนไทย
ทุกกลุ่มวัยให้มีความสามารถ ด้วยการพัฒนาให้มีจิตสาธารณะหรือสานึกรับผิดชอบต่อสังคม 5 ด้าน ทั้ง
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ทาเป็น การสะสมความรู้และนามาคิดเชื่อมโยง เกิดเป็นความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝังให้จิตใจมีคุณธรรม
รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมของครอบครัวชุมชน และสังคมให้มั่นคง เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน : เป็นการ
สร้างภาคเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสาหรับผู้บริโภคในประเทศ เป็นฐาน
การผลิตที่ทาให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งยาจากสมุนไพร ให้ภาค
เกษตร เป็นแหล่งอาหารและพลังงาน รวมทั้งจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ
4. ยุทธศำสตร์ กำรปรั บโครงสร้ ำ งเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำ งมีคุณ ภำพและยั่งยืน :
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคที่ใช้การสร้างความรู้ใหม่ๆ
เป็นเครื่องมือนาไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยง
ในด้านเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนา
ผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการขนส่งภายในที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
5. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและ
สังคม : เป็นการเตรียมพร้อมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภู มิภาค โดยเฉพาะการ

เป็นประชาคมอาเซียน ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ
6. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน : เป็นการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ผลักดันการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็น
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ
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2.1.3 คำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐบาล เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 ซึ่งได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่สาคัญ
โดยแบ่งการดาเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก (นโยบายเร่งด่วน 16
เรื่อง) และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล ดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปีแรก
2. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
3. นโยบายเศรษฐกิจ
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งนโยบายการศึกษาได้กาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่ง ของนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต รวม 7 ประการ ดังนี้
1. เร่ ง พัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา โดยปฏิรูป ระบบความรู้ข องสั งคมไทย ประกอบด้ว ยการ
ยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตาราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้
มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียน
และสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและ
หน้ าที่ ความเสมอภาค และด าเนิ น การให้ การศึ กษาเป็ นพื้ นฐานของสั งคมประชาธิ ปไตยที่ แท้ จริ ง
ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจาก
พื้นที่ที่มีความพร้อม
2. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคานึงถึงการสร้าง
ความเสมอภาคและความเป็น ธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ พิ ก าร ผู้ บ กพร่ อ งทางกายและการเรี ย นรู้ รวมทั้ ง ชนกลุ่ ม น้ อ ย โดยส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู้ ตั้ ง แต่
อยู่ ใ นครรภ์ ม ารดาถึ ง แรกเกิ ด ให้ ไ ด้ รั บ การดู แ ลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง แม่ แ ละเด็ก สนั บ สนุ น การ
จัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้
มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสาหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบ
สะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่ อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา
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3. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีด
ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชาระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ ตาม
นโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครู ขจัด
ปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
4. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
และสนั บสนุ นให้ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษามีงานทาได้ทันที โดยความร่วมมือระหว่างแหล่ งงานกับสถานศึกษา
ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์
ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพรวมทั้งจัดให้มี
ศูนย์ซ่อมสร้างประจาชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน
5. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็น
เครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ
“ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกระดับ ชั้น ได้ ใช้อุป กรณ์คอมพิว เตอร์แท็บ เล็ ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
ให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนาร่องให้ได้มาตรฐานห้ องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดาเนินการให้
“กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดาเนินการตามภารกิจได้
6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกาลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้าง
ทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การสร้าง
รากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสาหรับสาขาวิชาที่จาเป็น
พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดย
ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ
และปริ มาณเพีย งพอ สอดคล้ อ งตามความต้ องการของภาคการผลิ ต และบริก าร เร่ง รัด การจั ดท า
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทามาตรฐาน
ฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม

23

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.1.4 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เป็น
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่มาตรา 81 กาหนดให้มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดบทบัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ รวมทั้งสิ้น
9 หมวด ประกอบด้วย
1. บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ
2. สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
3. ระบบการศึกษา
4. แนวการจัดการศึกษา
5. การบริหารและการจัดการศึกษา
6. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
หมวด 1 บททั่วไป ควำมมุ่งหมำยและหลักกำร
พระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้
1. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
2. มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา
4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิช าชีพครูและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
6. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคม อื่น ๆ
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หมวด 2 สิทธิและหน้ำที่ทำงกำรศึกษำ
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
บุคคล ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการ
เรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือ
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ และนอกเหนือจากภาคบังคับตามความพร้อมของครอบครัว
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ชุมชน และสถาบันต่าง ๆ ทางสังคมที่สนับสนุนหรือจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังนี้
1. การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษา
แก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
2. เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความ
ดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด
3. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
หมวด 3 ระบบกำรศึกษำ
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
1. การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
2. การศึกษานอกระบบ เป็ นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการ
สาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
3. การศึกษาตามอัธ ยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึ กษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือ
แหล่งความรู้อื่น ๆ
หมวด 4 แนวกำรจัดกำรศึกษำ
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถพั ฒ นา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
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หมวด 5 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ในการบริหารและจัดการศึกษา แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาได้ทุกระดับ และทุกประเภท ตามความพร้อม
ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคล จัด
การศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ
หมวด 6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย
1. ระบบการประกันคุณภาพภายในทุกปี
2. ระบบการประกันคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี
ทั้งสองระบบต้องทารายงานเสนอต่อสาธารณชน
หมวด 7 ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้กระทรวงส่งเสริมให้มี ระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยรัฐพึงจัดสรร
งบประมาณและกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ มีกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
หมวด 8 ทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา โดยให้
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้มาตรการภาษี ส่งเสริมและให้แรงจูงใจ รวมทั้งอาจให้จัดเก็บภาษี
เพื่อการศึกษาตามความเหมาะสม
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนาและโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง
วิท ยุโ ทรทัศ น์ วิท ยุโ ทรคมนาคม และการสื่อ สารในรูป อื่น เพื่อ ประโยชน์สาหรับ การศึก ษา
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจาเป็น
รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตารา หนังสือทางวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยจัดให้มีเงินสนับสนุนและเปิดให้มีการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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2.1.5 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559)
วัตถุประสงค์ของแผน
1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
2. เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3. เพื่อพัฒ นาสภาพแวดล้ อมของสั ง คมเพื่อเป็นฐานในการพัฒ นาคน และสร้างสั งคม
คุณธรรมภูมิปัญญา และการเรียนรู้

แนวนโยบำย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามประการดังกล่าว ประกอบกับการคานึงถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตที่เน้ นการใช้ความรู้ เป็นฐานของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม
ประชากร สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้กาหนดแนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ 1 พัฒนำคนอย่ำงรอบด้ำนและสมดุลเพื่อเป็นฐำนหลักของกำรพัฒนำ
แนวนโยบำย
1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึกและ
มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
รังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ได้มีโอกาสเข้าถึง
บริ ก ารการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โดยเฉพาะผู้ ด้ อ ยโอกาส ผู้ พิก าร หรื อ ทุ พ พลภาพ
ยากจน อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร
1.4 ผลิ ตและพั ฒ นากาลั ง คนให้ ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการของประเทศ และเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพการแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ
1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานมี
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์ 2 เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
แนวนโยบำย
2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม
พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต
2.3 ส่งเสริ มการวิจั ย และพัฒ นาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สิ นทางปัญญา
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
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วัตถุประสงค์ 3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้าง
สังคมคุณธรรมภูมิปัญญา และการเรียนรู้
แนวนโยบำย
3.1 พั ฒ นาและน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ เพิ่ ม โอกาสทาง
การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่ งรัดกระจายอานาจการบริหารและจัด
การศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคม
ในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่ าง ๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษา
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพา
อาศัยและเกื้อกูลกัน

2.1.6 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทาการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดั บปริญญา
เป็นหลัก

2.1.7 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ
การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับ
งานที่เกิดขึ้น ตลอดชีวิต พัฒ นาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย
โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” โดยมีสาระหลัก ๆ 2 ส่วนคือ
ส่วนแรก เป็นการวิเคราะห์ภาพฉายปัจจุบันและอนาคต (Scenario) ที่เป็นปัจจัยแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา มี 7 ประเด็นคือ ความเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีงานทาและตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการความขัดแย้ง
และความรุนแรง การกระจายอานาจการปกครองเยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต และ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ส่วนที่สอง เป็นปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา 9 ประเด็น ได้แก่ รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น
การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา การ
พัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้

2.1.8 นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) กาหนดไว้ว่า “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มี
คุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ส มดุลและยั่งยืน” ภายใต้พันธกิจ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน
การวิจัยของประเทศให้สูงขึ้นและสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการ
ที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม”
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ มีจานวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 26 กลยุทธ์การวิจัย และ 220
แผนงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปได้ ดังนี้
1. การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม ประกอบด้วยกลยุทธ์การวิจัย
10 กลยุทธ์ และ 77 แผนงานวิจัย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 139,290 ล้านบาท
2. การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกลยุทธ์
การวิจัย 8 กลยุทธ์ และ 81 แผนงานวิจัย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 152,349
ล้านบาท
3. การอนุรักษ์ เสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
กลยุทธ์การวิจัย 4 กลยุทธ์ และ 31 แผนงานวิจัย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 34,823
ล้านบาท
4. การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย
ประกอบด้วยกลยุทธ์การวิจัย 2 กลยุทธ์ และ 12 แผนงานวิจัย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย
รวม 91,409 ล้านบาท
5. การปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัด การความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วย
ยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วยกลยุทธ์การวิจัย
2 กลยุทธ์ และ 19 แผนงานวิจัย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย รวม 17,411 ล้านบาท
ทั้งนี้ จากยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว สามารถจัดเป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควร
มุ่งเน้ น ได้ 13 กลุ่ มเรื่ อง คือ 1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 2) ความมั่นคงของรัฐ และ การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล 3) การปฏิรูปการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ 4) การจัดการทรัพยากร
น้า 5) ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 6) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการ
นาเข้า 7) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ 8) การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 9) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญ
เพื่ออุตสาหกรรม 10) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 11) สังคมผู้สูงอายุ 12) ระบบโลจิสติกส์ และ
13) การปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศ
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2.1.9 ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคม
อำเซียนในปี พ.ศ.2558
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบัณฑิตให้มีคุณภำพมำตรฐำนในระดับสำกล
กลยุทธ์
1. พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ในการทางานได้
2. พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการทางานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย
มำตรกำรที่ควรพิจำรณำดำเนินกำร
1. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและระบบวัดผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การศึกษาระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและความรู้เกี่ ยวกับอาเซียน
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และการวิจัยด้านอาเซียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านอาเซียนศึกษาและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
4. ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาโดยสนั บ สนุ น การถ่ า ยโอนหน่ วยกิ ต ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
5. ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เปิ ด โลกทั ศ น์ แ ละเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาไทยได้ แ สดง
ความสามารถในเวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอาเซียน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้างความ
ตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำประชำคม
อำเซียน
กลยุทธ์
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล
2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพระดับสากล
5. พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
6. พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียน
มำตรกำรที่ควรพิจำรณำดำเนินกำร
1. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษากาหนดสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกให้สูงขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ศาสตราจารย์ให้มากขึ้น
2. สร้ างเครื อ ข่า ยด้ านการวิ จัย ระหว่ างศูน ย์ ความเป็ นเลิ ศ ของสถาบัน อุด มศึ กษาไทยกั บ
สถาบั น อุ ดมศึ กษา/หน่ ว ยงาน/องค์กรทั้งภาครั ฐ และเอกชนในประเทศและในอาเซี ยนในสาขาที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางของอาเซียน
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3. สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนพัฒนาอาจารย์ และทุนสนับสนุนเพื่อผลิตงานวิจัย
และเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น ในการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค และวารสารทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ เป็นต้น
4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยของนักวิชาการไทยและอาเซียน
5. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานในอาเซียน
6. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษา เช่น ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เป็นต้น
7. ส่ ง เสริ ม /สนั บ สนุ น /จั ด สรรงบประมาณให้ อ าจารย์ ช าวต่ า งประเทศที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและความช านาญสูง เช่น ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลมาสอน บรรยาย และถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่อุดมศึกษาไทย และ/หรือทาวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไทย
8. ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของไทยและ
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
9. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการ
อานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าใช้ห้องสมุด /ห้องปฏิบัติการ หอพักนักศึกษานานาชาติ
เป็นต้น
10. ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สิ่ ง อ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรและ
ดาเนินกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
11. ส่ ง เสริ ม การสร้ า งความกลมกลื น (Harmonization) ของการอุ ด มศึ ก ษาในอาเซี ย น
โดยเฉพาะในด้านคุณภาพและคุณวุฒิทางการศึกษาผ่านกลไกความร่วมมือระดับอุดมศึกษาที่มีอยู่ เช่น
SEAMEO RIHED, AUN เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทของอุดมศึกษำไทยในประชำคมอำเซียน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นาของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข้องกับสามเสาหลักในการ
สร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2. สร้างความตระหนักในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทยใน
การพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านบวกและด้านลบ
3. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
4. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
มำตรกำรที่ควรพิจำรณำดำเนินกำร
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
และความเคลื่อนไหวในการเจรจาเปิดเสรี การค้าบริการด้านการศึกษาในอาเซียนและระหว่างอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจาแก่สถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในเรื่องเอกลักษณ์ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ในหมู่ประชาชน ประชาคมอุดมศึกษา และเยาวชนอาเซียน
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3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการ
เพื่อใช้ประโยชน์และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายกาลังคนข้ามชาติ เช่น การระบาดของ
โรค ยาเสพติด และอาชญากรข้ามชาติ เป็นต้น
4. จัดทา Mapping สถาบันอุดมศึกษาแกนหลักในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นความ
ต้ อ งการของเขตพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ โดยการเชื่ อ มโยงระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญและตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน ส่งเสริม
ให้ อาจารย์ ในสถาบั น อุดมศึกษาไทยไปสอน/วิจัย /ให้ บริการวิช าการ/ทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรมแก่
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
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แผนภำพที่ 2.1 นโยบำยหลักเพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2555-2561)
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2.1.10 ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนของประเทศในช่วงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – 2561
สาระส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ก ารผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนของประเทศในช่ ว งการปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561
1. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ มีความ
สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถ
แข่งขันได้กับนานาประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน”
2. มีการกาหนดเป้าหมายปี 2561 ไว้ดังนี้
1) มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework : NQF) และ
มีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2) การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการรับรองสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น โดยมีสัดส่วน
ผู้เรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
4) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 60 : 40
5) กาลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
3. มีกรอบการดาเนินงาน พัฒนาการผลิตและพัฒนากาลังคน โดย
1) กาหนดทิศทางความต้องการกาลังคนและสร้างระบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง
กลุ่มอาชีพ สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้ สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพ/ผู้ผลิต
2) พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อรับรองความรู้เชิงวิชาการ สมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมจัดตั้งองค์กรเพื่อรับรอง
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ ผู้บริหาร
และสถาบันการศึกษา
3) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อจูงใจให้ผู้เรียน
เลือกเรียน ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการของตนเอง ตลาดแรงงาน และยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้ในงานอาชีพ โดย
ขยายระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกหัดงานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการทางานควบคู่การเรียน
4. เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบการดาเนินงานดังกล่าว จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
และมาตรการ สรุปดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ ประกอบด้วย 10 มาตรการ
เช่น จัดระบบการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย เพื่อเปิดโอกาสให้กาลังคนเข้ามาเรียนรู้และออกไป
ประกอบอาชีพ จัดระบบรับรองประสบการณ์ของบุคคล และระบบสะสมหน่วยการเรียน (credit bank
system) พัฒนาหลักสูตรเน้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรเชิงกว้าง ให้มีการจัดการศึกษาและเรียนรู้ที่บูรณา
การกับการทางาน (Worked Integrated Learning : WIL) เป็นต้น
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หน่วยงำนรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำคุณภำพกำลังคนทุกระดับ ประกอบด้วย 7 มาตรการ เช่น การ
พัฒนากาลังคนให้มีความรู้ ทักษะและคุณภาพเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (skill intensive) พัฒนา
กาลังคนระดับสูงเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเอง ส่งเสริมความเป็น
เลิศของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (gifted & talented) เป็นต้น
หน่ วยงำนรั บ ผิด ชอบ กระทรวงศึ ก ษาธิก าร กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาวิจัยแห่งชาติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เร่งผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ ประกอบด้วย 9 มาตรการ
เช่น ปรับกระบวนทัศน์การศึกษา ให้ความสาคัญกับการศึกษาเพื่ออาชีพ และส่งเสริมค่านิยมด้าน
อาชีวศึกษา พัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะ และระบบเทียบโอนตามความรู้และประสบการณ์ตาม
มาตรฐานสมรรถนะ จัดการศึกษาและเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติใน สัดส่วนมากกว่าทฤษฎี
และการเรียนรู้งานอาชีพ ขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นต้น
หน่วยงำนรั บผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัส ดิการสั งคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาขาด
แคลนและจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 8 มาตรการ เช่น ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียน
สายวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น จัดทาฐานข้อมูลกาลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and
Technology : S&T) และสาขาอื่น ผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒ นาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ รวมทั้งกาลังคนสาขาขาดแคลนและสาขาจาเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ เป็นต้น
หน่วยงำนรั บผิด ชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัส ดิการสั งคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของกำลังแรงงำน ประกอบด้วย
11 มาตรการ เช่น พัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับผู้ประกอบการ จัดการฝึกอบรมอาชีพ
ต่อยอดให้ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (9+1) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (12+1) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะหลัก (core competencies) โดยสอดแทรกใน
หลักสูตรฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน เชื่อมโยงความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสถานศึกษา
ในท้องถิ่น เป็นต้น
หน่วยงำนรั บผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัส ดิการสั งคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาวิจัยแห่งชาติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย กรมประชาสัมพันธ์
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 : เสริมสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับภำคกำรผลิตและบริกำรที่เชื่อมโยงกับกำร
พัฒ นำกำลัง คน
ประกอบด้ ว ย 7 มาตรการ เช่น ส่ ง เสริม การค้ นคว้ าวิ จัย และพั ฒ นาด้ า น
เทคโนโลยี สร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีระหว่างภาคธุรกิจ เอกชน สถาน
ประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล
รวมทั้งในกลุ่มจังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาค ปรับรูปแบบขององค์กรและ/หรือกฎกติกาต่างๆ ที่
เอื้ออานวยให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (career path) เป็นต้น
หน่วยงำนรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาวิจัย
แห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ สภาหอการค้าไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 7 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครู คณำจำรย์ และผู้บริหำร ประกอบด้วย
10 มาตรการ เช่น พัฒนาระบบการผลิตครู - อาจารย์ สาหรับการศึกษาสายอาชีพ หรือผลิตครูช่างให้มี
คุณภาพและพอเพียง พัฒนาครูประจาการและ ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ จัดทามาตรฐาน
วิชาชีพครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา สร้างแรงจูงใจให้ผู้มีประสบการณ์ในอาชีพมาเป็น
ครู - อาจารย์ การศึกษาอาชีพ โดยให้ค่าตอบแทนตามความสามารถ (pay per performance) เป็น
ต้น
หน่ วยงำนรั บผิ ดชอบ กระทรวงศึ กษาธิ การ กระทรวงแรงงานและสวั สดิ การสั งคม สถาน
ประกอบการ
ยุทธศำสตร์ที่ 8 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 10 มาตรการ
เช่น จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อกาหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผนผลิต
และพัฒนากาลังคนของประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework
- NQF) พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Thai Vocational Qualification - TVQ) และจัดตั้งสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ กาหนดศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน (area of excellence และ center of excellence) สร้างกลไกในการประสาน
ความร่วมมือระหว่างการพัฒนากาลังคนในระดับประเทศและการพัฒนากาลังคนในระดับกลุ่มจังหวัด /
จังหวัด เป็นต้น
หน่ วยงำนรั บ ผิด ชอบ กระทรวงศึ ก ษาธิก าร กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาวิจัย
แห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 9 : สร้ำงระบบควำมร่วมมือและเครือข่ำยในกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น สนับสนุนสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมผลิตและพัฒนา
กาลังคน กาหนดทิศทางความต้องการกาลังคน และจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษา องค์กรผู้ใช้
กาลังคนทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
พร้อมให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในการ
พัฒนาระบบข้อมูลกาลังคนร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน (data exchange) เป็นต้น
หน่ วยงำนรั บ ผิด ชอบ กระทรวงศึ ก ษาธิก าร กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงอุต สาหกรรม สถานประกอบการ สภาวิ จั ย
แห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย และสานักงานสถิติแห่งชาติ
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2.2 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งการ
วิเคราะห์เป็นดังนี้

ตำรำงที่ 2.1 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยใน
เป็ นการบ่ งบอกถึงจุ ดแข็ง (Strength)
มหาวิทยาลัย

และจุดอ่อน (Weakness) ของการดาเนินงานของ

องค์ประกอบ
ด้านบุคลากร

จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรได้รบั การพัฒนาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
2. บุคลากรได้รบั การพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
3. บุคลากรได้รบั การพัฒนาทัง้ ในด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในสาขา
วิชาชีพอย่างดี มีประสบการณ์ในวิชาชีพ

ด้านวิชาการ

2.1 ควำมแข็งแกร่งด้ำนวิชำกำร
คณะฯ มีสาขาวิชาหลากหลาย ประกอบด้วย
ระดับปริญญาตรี
-หลักสูตรภาษาไทย ได้แก่ การตลาด
การจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ระบบสารสนเทศ
-หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ การตลาด
ภาษาอังกฤษธุรกิจ การบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และระบบสารสนเทศ
ระดับปริญญาโท ได้แก่ การตลาด การจัดการ
ทั่วไป การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การ
บัญชี ระบบสารสนเทศ และ การจัดการ
วิศวกรรมธุรกิจ
ระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
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จุดอ่อน (Weakness)
1. สัดส่วนของอาจารย์ประจาต่อจานวน
นักศึกษาเต็มเวลายังไม่เหมาะสม
2. บุคลากรสายวิชาการใช้เวลากับงาน
ธุรการทาให้มีเวลาด้านการวิจัยน้อย
3. ขาดอัตรากาลังของบุคลากรสาย
วิชาการ
4. ขาดอัตรากาลังของบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อทางานในตาแหน่ง
หัวหน้าแผนกต่าง ๆ
5. สัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการน้อย
6. ขาดอาจารย์ชาวต่างชาติ
หลักสูตรนานาชาติและนักศึกษาต่างชาติยงั
น้อย

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

องค์ประกอบ

ด้านนักศึกษา

จุดแข็ง (Strength)
2.2 เน้นกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
- หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน
ทั้งใน/ต่างประเทศ
- มีระบบสหกิจศึกษาทาให้นักศึกษามี
โ อ ก า ส ไ ด้ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการจริง
2.3 มีหลักสูตรเทียบโอน
เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนเพื่อ
รองรับแก่ผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม หรือ
ต่อเนื่องจากระดับการศึกษาเดิม
2.4 คุณวุฒิคณำจำรย์
คณาจารย์ มี คุณวุ ฒิ และต าแหน่ ง ทาง
วิ ช าการ ในแต่ ล ะสาขาวิ ช าตามตาม
หลักสูตรการเรียนการสอน
2.5 มีหลักสูตรนำนำชำติ
เป็ น ค ณ ะ แ ร ก ข อง ม หา วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รีที่ จั ด การเรีย น
การสอนเป็ น หลั ก สู ต รนานาชาติ และมี
แนวโน้มที่จานวนนักศึกษาต่างชาติมาศึกษา
เพิ่มขึ้น
2.6 มีควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
คณะบริหารธุรกิจมีการทาความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมา
นานพอสมควร โดยลักษณะความร่วมมือ
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
คณาจารย์ของแต่ละประเทศ และการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ

จุดอ่อน (Weakness)

1. เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ด้ ว ย
กระบวนการเรียนการสอนที่ บู รณาการการ
เรี ย นรู้ กั บ การท างาน (Work-Intergraded
Learning-WIL) ทาให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึก
ปฏิบัติงานจริง
2. บัณฑิตมีงานทาสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ และผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการ
ทางานของบัณฑิต

1. บัณฑิตยังมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศไม่
เพียงพอ
2. บัณฑิตยังขาดภาวการณ์เป็นผู้นา ทักษะ
ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ โ ด ย เ ฉ ลี่ ย มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ
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องค์ประกอบ
ด้านการวิจัย

จุดแข็ง (Strength)
มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะฯ
เพื่อสนับสนุนการทางานวิจัย เพือ่ ตอบสนอง
ชุมชน และสังคม

ด้านบริการ
วิชาการ

1. มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการวิชาการในเชิงธุรกิจ
2. มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะฯ
เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาจัดโครงการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่องและตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม

ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

1. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
อาทิเช่น การประกวดการแต่งกายถูกระเบียบ
และประกวดมารยาทดี ฯลฯ
2. มีการจัดกิจกรรมสืบสาน และสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อาทิ
เช่น การจัดโครงการอบรมจริยธรรม
3. มี การจั ดกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มให้มี จิ ต
สาธารณะ
1. มี โครงสร้ างการบริ หารงานในลั กษณะ
ประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นจากแหล่ง
ต่าง ๆ และประชาคมเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ในการตัดสินใจ
2. มีการบริหารจัดการดีและมีการทางานเป็น
ทีม มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน รายงาน
ผลการปฏิบัติงานแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
3. มีอาคารเรียนและห้องสมุดที่ทันสมัยพร้อม
ด้ วยระบบสารสนเทศที่ เอื้ ออ านวยต่ อการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
4. มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน
5. สภาพแวดล้อมที่มีความสะอาด ร่มรื่น เป็น
ระเบียบ อบอุ่น
6. มีการจัดระบบและมาตรการป้องกันและ
รณรงค์ให้คณะฯ ปลอดจากสารพิษ ไข้หวั ด
โรคเอดส์ อบายมุขและอาชญากรรม
7. มีระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมเพียงพอ
8. คณะฯ ได้มีการจัดสถานที่ ห้องเรียน เพื่อ
เปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้พิการด้อยโอกาส เข้า
ศึกษาต่อ

ด้านการบริหาร
จัดการ
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จุดอ่อน (Weakness)
1. ภาระงานสอน จึ ง ท าให้ อ าจารย์ มี
ผลงานวิจัยน้อย
2. ความสามารถในการหาทุนวิจัยจากภายนอก
ค่อนข้างน้อย
1. เวลาที่จะให้บริการวิชาการแก่ชุมชน มีไม่
มาก เนื่องจากภาระงานสอนค่อนข้างจะมาก
2. รูปแบบการบริการวิชาการจะมีประสิทธิผล
คือต้องไปในแหล่งชุมชน แต่ดว้ ยภารกิจของ
อาจารย์ที่จะเป็นวิทยากรก็ไม่สะดวกที่จะ
ปฏิบัติเช่นนัน้
3. บริการวิชาการยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
4. ขาดการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
1. ความร่วมมือจากนักศึกษาและอาจารย์ มี
น้อย
2. ไม่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนทุกหลักสูตร และจัดกิจกรรม
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

1. หน่ วยงานสนั บสนุ นของมหาวิ ทยาลั ย มี
ลักษณะงานเป็นการทางานแบบรวมศูนย์ ทา
ให้ยังไม่สามารถสนับสนุนการทางานของคณะ
ได้อย่างเต็มที่
2. ฐานข้อมูลของคณะยังไม่สมบูรณ์ซึ่งต้อง
พัฒนาโดยใช้ระบบสารสนเทศ

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำรำงที่ 2.2 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยนอก
เป็นสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตอบสนอง
ต่อพันธกิจและเป้าหมาย และตรงตามนโยบายของรัฐบาล ที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค
ด้ำน
โอกำส (Opportunity)
1. กำรรวมกลุ่มใน
1. ทาให้คณะฯสามารถจัดหลักสูตรเพื่อขยาย
ภูมิภำคเอเชีย และกำร การศึกษาในระดับสากลมากขึ้น
เป็นประชำคมอำเซียน 2. นโยบายภาครัฐสนับสนุนการเข้าสู้
ประชาคมอาเซียน ทาให้เกิดความร่วมมือใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) มากขึ้น และ
การทาวิจยั ร่วมกัน
3. บัณฑิตที่จบมีโอกาสทางานในบริษัทข้าม
ชาติในประเทศไทยและในต่างประเทศ
4. มีความร่วมมือในการจัดหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย
5 . มี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น อ า จ า ร ย์ กั บ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเซีย
2. กำรเพิ่มขึน้ ของ
1. ทาให้คณะมีนกั ศึกษาสนใจเข้าศึกษาต่อ
ควำมต้องกำร
เป็นจานวนมาก
(Demand)ศึกษำต่อ 2. ทาให้คณะต้องพัฒนาหลักสูตรและ
ในสำยบริหำรธุรกิจ
บุคลากรให้ตรงตามความต้องการของตลาด
รวมทัง้ ให้ทันกับการเปลีย่ นแปลงของอาเซียน
และระดับสากล เพื่อสามารถทีจ่ ะแข่งขันกับ
สถาบันอื่น
3. แนวโน้มกำร
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีช่วย
เปลี่ยนแปลงของโลกมี ให้การเรียนการสอนมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูล
อย่ำงต่อเนื่อง
ในการศึกษาได้มากขึน้ และสะดวกขึ้น
2. เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนศูนย์กลางอานาจมา
อยู่ ที่ ประเทศแถบเอเชี ยมากขึ้ น ท าให้ มี
โอกาสในการรั บ นั กศึ กษาจี น เวี ยดนาม
กัมพูชา อินโดนีเซีย มากขึ้น และเกิดการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
3. ด้านพลังงานทีแ่ พงขึ้น ทาให้เกิดการเรียน
ใกล้บา้ น
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อุปสรรค (Threat)
1. การเปิ ด เสรี ด้ า นการศึ ก ษา ท าให้
มหาวิทยาลัยต่างชาติเข้ามาแข่งขันมากขึ้น
2. การขยายตั ว ของมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศไทยมีมากขึ้น
3. เงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จากรั ฐ ไม่
เหมาะสมต่อการพัฒนาและขยายตัวของ
องค์กร

1. การเปลี่ ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ค่อนข้างจะรวดเร็ว หากคณะฯ ไม่สามารถ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน จะทาให้เป็น
อุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลและจะทาให้ไม่
สามารถแข่งขันได้
2. จ านวนนั กเรี ยนในวั ยที่ จะศึ กษาระดั บ
มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง ทาให้จานวน
ผู้สมัครจะลดน้อยลงได้
3. การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร
ผู้สูงอายุมากขึ้นทาให้จานวนนักศึกษาลดลง
ต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับอนาคต
4. เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนศูนย์กลางอานาจมา
อยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น ทาให้เกิด
การแข่งขั นด้ านการศึกษาในประเทศแถบ
เอเชียด้วยกัน
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บทที่ 3
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
3.1 ปรัชญำ (Philosophy)
คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนากาลังคน ให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะประยุกต์
และพัฒนาทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

3.2 ปณิธำน (Determination)
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพระดับสากลด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะบริหารธุรกิจ จะเป็นผู้นาด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล
คณะบริหำรธุรกิจ จะเป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล
ดังนี้
- คุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
- คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ได้มาตรฐานระดับสากล
- คุณภาพอาจารย์ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
- คุณภาพของงานวิจัยเชิงบูรณาการ และประยุกต์เชิงพาณิชย์
- คุณภาพของงานบริการวิชาการสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ

3.4 พันธกิจ (Mission)
วิสั ยทัศน์ ดังกล่ าวเป็ นเครื่องชี้นาการกาหนดนโยบายและการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้ บรรลุ
พันธกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่
1. จัดการศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือในระดับสากลและส่งเสริมกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมค่านิยมจิ ตสาธารณะ และเป็นที่พึงประสงค์โดยมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. สร้ างศักยภาพผลงานวิ จั ยในสาขาบริหารธุร กิจ และความสามารถ เพื่อการพั ฒนาทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ
3. ให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน และสังคม
4. ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปวัฒธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาสมรรถนะขององค์กรและระบบบริหาร ให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรของคณะทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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3.5 ค่ำนิยมองค์กร (Core values)
F-Future
เป็น คณะที่จ ะสร้า งเยาวชนให้เ ป็น บุค ลากรที่มีคุณ ภาพเป็น บัณ ฑิต นัก
ปฏิบัติ (Hands - on) ที่มีทัก ษะและมีค วามรับ ผิด ชอบสูง สามารถประยุก ต์อ งค์ค วามรู้ไ ปใช้ใ น
การท างาน อยู ่ใ นระดับ แนวหน้า และสามารถท างานร่ว มกับ ผู ้อื ่น ได้อ ย่า งเป็น ร ะบบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ ย นแปลง
B-Business เป็น คณะที่จัด การศึก ษาด้า นบริห ารธุร กิจ ที่มีคุณ ภาพและคุณ ธรรม มี
ทัก ษะที่ใ ช้เ ทคโนโลยีเ ป็น ฐาน (Technology Based Education & Training) มีทัก ษะ ใช้
เทคโนโลยี ในการศึกษาวิจั ย พัฒ นาองค์ความรู้และสร้างสรรค์ด้านบริห ารธุรกิจ
A-Admiration
เป็น คณะที่ไ ด้รับ การยอมรับ และชื่น ชมในระดับ สากลทั้ง จาก
นัก ศึก ษา ผู้ป กครอง ผู้ป ระกอบการ และชุม ชน โดยมีค วามเชี่ย วชาญวิช าชีพ (Professional
Oriented) เป็น ผู้นา มีวิสัย ทัศ น์ก ว้า งไกล สร้า งสรรค์ นาเสนอผลงานด้า นบริห ารธุร กิจ
สามารถใช้ภ าษาต่างประเทศในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภ าพ

3.6 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
รั ก องค์ กรและหน้าที่ พัฒ นาตนเอง เป็นมื อ อาชี พ
สื่ อสารอย่ า งสร้ างสรรค์ ทางานเป็น ทีม จิตสาธารณะ

3.7 อัตลักษณ์ (Identity)*
บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness)*
เป็นคณะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจ ผลิตบัณฑิตและสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ในระดับสากล

3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)
1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คน
เก่งให้เป็นทุนมนุษย์(Human Capital) ในระดับสากล
2. สร้างผลงานวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ ที่สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศ
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้
4. การอนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
3.10 เป้ำประสงค์ (Goal)
1. ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
2. สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างศักยภาพและความสามารถ เพื่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ
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3. ประชาชนมีความแข็งแกร่งในการประกอบอาชีพนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างยั่งยืน
4. มีบทบาทในการส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3.11 กลยุทธ์ (Strategies)
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้
2. สร้างมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
3. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา
5. เพิ่มศักยภาพการวิจัย และด้านการหาทุนวิจัย
6. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อการแข่งขันของประเทศ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการนาองค์ความรู้
ด้านวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้กับศิลปวัฒนธรรม
8. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย
9. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตของ
คณะฯ ไว้ 4 ด้าน ดังนี้
บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชำญวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและสังคมศำสตร์
1. มีทักษะทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ
2. มีทักษะในการประสานงาน
3. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบสูง รู้จักการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
4. มีความสามารถด้านการนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับแนวหน้า
มีทักษะที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน (Technology Based Education & Training)
5. รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) และนาทักษะประยุกต์ใช้ในงาน
6. มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
7. สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้กับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ
8. นา Technology Based ไปพัฒนาและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. มีทักษะในการศึกษาวิจัยที่จะนาไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
เชี่ยวชำญวิชำชีพ ( Professional Oriented)
10. มีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา “Intelligence Quotient”
11. เป็นผู้นาในทางสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและวางแผนได้
12. มีความสามารถในการสื่อสารและทักษะในการนาเสนอผลงาน
13. มีวุฒิภาวะในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
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แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

14. รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ
15. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
16. มีการนาความคิดเชิงผู้ประกอบการไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ
17. มีศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วุฒิภำวะ (Maturity)
18. รู้จักใช้ชีวิตบนความพอเพียง / รู้จักเสียสละ/ มีคุณธรรม จริยธรรม
19. อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
20. มีความฉลาดทางอารมณ์ “Emotional Quotient” / ระดับความคิดด้านศีลธรรม “Moral
Quotient” ในระดับสูง
21. มีความอดทน อ่อนน้อม สัมมาคารวะ
22. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / ทางานเป็นทีม
23. มีวินัยและความรับผิดชอบ
24. มีความตรงต่อเวลา
25. มีบุคลิกภาพที่ดี
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แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.12 แผนภำพที่ 3.1 สรุปภำพรวมแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
วิสัยทัศน์ “คณะบริหำรธุรกิจ จะเป็นผูน้ ำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1.จัดกำรศึกษำ ส่งเสริมควำมร่วมมือในระดับสำกลและส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพคุณธรรมและเป็นที่พึง
ประสงค์โดยมีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพบริหำรธุรกิจและสำขำวิชำที่
เกี่ยวข้อง

2.สร้ำงศักยภำพผลงำนวิจัยในสำขำ
บริหำรธุรกิจ และควำมสำมำรถ เพื่อ
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ ทั้งในระดับ
ชุมชน สังคม ประเทศ

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและด้ำน
สังคมศำสตร์ สร้ำงคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์(Human Capital) ในระดับสำกล

2. สร้ำงผลงำนวิจัยในสำขำบริหำรธุรกิจ ที่
สร้ำงสรรค์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
และประเทศ

ผู้สำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและศักยภำพเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล

เป้ำประสงค์
หัวใจของกำร
พัฒนำ
(7+4 C)

กลยุทธ์
หน่วยงำน
กลยุทธ์วิธกี ำร

C1

กำรจัดกำรศึกษำ
Competence

1.สร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำและพัฒนำ
เครือข่ำยองค์ควำมรู้

C10 1.1 ร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำร ส่งเสริมควำม
ร่วมมือกับภำคกำรผลิตของรัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
C1 1.2 ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน
นักศึกษำ โดยสนับสนุนกำรถ่ำย
โอน หน่วยกิต ระหว่ำง
มหำวิทยำลัยกับประเทศสมำชิก
อำเซียน อย่ำงต่อเนื่องและเป็น
ระบบ
C1 1.3 สร้ำงควำมร่วมมือกับ
ภำครัฐและเอกชนทัง้ ในประเทศ
และต่ำงประเทศ ในควำมร่วมมือ
ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่
บูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำร
ทำงำน (Work-Integrated
Learning – WIL)
C1 1.4 ขยำยงำนด้ำนสหกิจทั้ง
ในและต่ำงประเทศรวมทั้งสร้ำง
ควำมร่วมมือกับภำครัฐและ
เอกชน
C5 1.5 จัดกระบวนกำรสรรหำ
คัดเลือกนักศึกษำที่เข้ำศึกษำต่อ
เชิงรุก

2.สร้ำงมำตรฐำนกำรผลิต
บัณฑิตนักปฏิบตั ิที่มณ
ี ภำพ
และได้มำตรฐำนสำกล

C1 2.1 พัฒนำหลักสูตรและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำนระดับสำกล ส่งเสริม
หลักสูตรที่บูรณำกำรหลำยศำสตร์
ลดควำมซ้ำซ้อนของหลักสูตร เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่สำมำรถแข่งขันได้ใน
ประชำคมอำเซียน
C1 2.2 บูรณำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมกรอบมำตรฐำน TQF
C1 2.3 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเชิงวิจัย (Research Based
Learning)
C1 2.4 พัฒนำกำรสร้ำง
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงำน
สร้ำงสรรค์สำหรับนักศึกษำ
C1 2.5 ส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือ
กับองค์กรทำงวิชำชีพและภำค
ประกอบกำรในกำรสร้ำง พัฒนำ
และบริหำรหลักสูตรร่วมกัน
C1 2.6 สนับสนุนกำรเข้ำถึง
ห้องสมุดและบริกำรสำรสนเทศเพื่อ
กำรเรียนรู้ ห้องปฏิบัติกำร และ
ห้องเรียนที่ทันสมัย
C5 2.7 สนับสนุนและส่งเสริมกำร
จัดกิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และ
เปิดโอกำสให้นักศึกษำได้แสดง
ควำม สำมำรถในเวทีระดับชำติ
และนำนำชำติ
C5 2.8 พัฒนำนักศึกษำให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำม
ต้องกำรของตลำดงำน และ
ผู้ประกอบกำร

C5

กำรพัฒนำนักศึกษำ
Capability Building

สร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำนักศึกษำปัจจุบัน ศิษย์
เก่ำ และมหำวิทยำลัย

C10 3.1 พัฒนำ
ระบบกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำง
นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ
และมหำวิทยำลัย
C5 3.2 ติดตำม
คุณภำพและพัฒนำ
บัณฑิตหลังเข้ำสู่
ตลำดงำน

4. ทำนุบำรุงศำสนำ อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อม

5.พัฒนำสมรรถนะขององค์กรและระบบบริหำร ให้มี
คุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล รวมทั้งพัฒนำ
บุคคลำกรของคณะทุกระดับให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเชิงวิชำชีพ มีคุณภำพชีวิตที่ดี

3. กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง
ให้กับชุมชนและสังคมบนพื้น
ฐำนควำมรู้

4. กำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล

สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เพื่อเป็นพืน้ ฐำนกำรสร้ำง
ศักยภำพ และควำมสำมำรถ เพื่อกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ

ประชำชนมีควำมแข็งแกร่งในกำร
ประกอบอำชีพนำไปสูก่ ำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยั่งยืน

มีบทบำทในกำรส่งเสริม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น

มีโครงสร้ำงและระบบ
กำรบริหำรจัดกำรที่มปี ระสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล

C2 กำรวิจัย

C3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

C4 กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเพื่อกำร
แข่งขันของประเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมทั้งกำรนำองค์ควำมรู้ ด้ำน
วิชำชีพ มำประยุกต์ใช้กับศิลปวัฒนธรรม

3. ให้บริกำรทำงวิชำกำร
วิชำชีพสูช่ ุมชน และสังคม

Creativity

ส่งเสริม และ
พัฒนำด้ำน
อำชีวศึกษำ

C10 4.1ผลิตและ
พัฒนำบุคลำกร
วิชำชีพเพื่อสนอง
ควำมต้องกำรของ
อำชีวศึกษำ และ
สถำนประกอบกำร

Community

เพิ่มศักยภำพกำรวิจัย และด้ำนกำร
หำทุนวิจัย

C3 6.1 ส่งเสริมให้มีกำรวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรในกำรให้บริกำรจำกชุมชนและ
มุ่งเน้นกิจกรรมที่ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์
C3 6.2 ส่งเสริมกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และชุมชน
C3 6.3 ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตสำหรับประชำชน
C7 6.4 ส่งเสริมให้มี SDU (Service
Delivery Unit) ที่สร้ำงรำยได้ให้
มหำวิทยำลัย
C3 6.5 จัดโครงกำรวิจัยวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรของชุมชน และสังคม ทำงด้ำน
บริหำรธุรกิจ
C3 6.6 จัดโครงกำรอบรมและให้ควำมรู้
ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจแก่ชุมชนและสังคม

C2 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำร
วิจัยพัฒนำ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
งำนสร้ำงสรรค์อื่น ๆ โดยบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร
และศิลปวัฒนธรรม
C2 5.2 ส่งเสริมให้มีผลงำนสร้ำงสรรค์
และงำนวิจัยประยุกต์
(Apply Research)
C10 5.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรวิจัยกับ หน่วยงำน/องค์กรทั้งภำครัฐ
และเอกชน ในประเทศ และต่ำงประเทศ
C2 5.4 พัฒนำศักยภำพนักวิจัยรุ่นใหม่
และสร้ำงนักวิจัยพี่เลี้ยง
C2 5.5 กำหนดหัวข้อวิจัยในคณะฯ ในแต่
ละปีให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัย
ของชำติ เพื่อเสริมสร้ำงควำมชำนำญ
และนำไปสู่กำรพัฒนำในระดับประเทศ
เช่น Food Safety , SME , AEC,
Logistic
C7 5.6 จัดสรรงบประมำณรองรับในกำร
พัฒนำงำนวิจัยอย่ำงพอเพียง
C2 5.7 กำหนดให้แต่ละสำขำวิชำมีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน กำหนดหัวข้อวิจัย
ในแต่ละปีให้ชัดเจน เพื่อพัฒนำไปสู่
ควำมชำนำญจนสำมำรถไปรับงำนนอกได้
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Culture

C4 7.1 ส่งเสริมกำรใช้องค์ควำมรู้ด้ำน
วิชำชีพเพื่อสนับสนุนและทำนุบำรุงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
C4 7.2 อนุรักษ์ สืบสำน ศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม
C4 7.3 ส่งเสริมแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสำกล

C6 กำรพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
Care

พัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
มหำวิทยำลัย

C6 8.1 สร้ำงระบบพัฒนำ
อำจำรย์สู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
C6 8.2 ส่งเสริมบุคลำกรสำย
สนับสนุนให้มคี วำมสำมำรถ
สูงขึ้น
C6 8.3 ส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกรสำยวิชำกำร
C6 8.4 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดี มีควำมสำมัคคี รับผิดชอบ
องค์กร เสียสละ เพื่อส่วนรวม
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมุ่งควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
C6 8.5 ส่งเสริมให้บุคลำกรไป
สอน/วิจัย/ให้บริกำรวิชำกำร/
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน
และต่ำงประเทศ
C6 8.6 จัดทำ MOU กับ
มหำวิทยำลัยทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนอำจำรย์ผู้สอน ทั้งใน
ด้ำนวิจัยและสัมมนำ
C6 8.7 สนับสนุนให้บคุ ลำกรได้
ฝึกอบรมทำงด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ
C6 8.8 ส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบกำรสร้ำงบุคลำกรมือ
อำชีพมำทดแทน

C7 กำรบริหำรจัดกำร
Commitment

C8
กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
Computeracy

C9
กำรติดต่อสือ่ สำร
โดยใช้ภำษำต่ำงประเทศ
Communication

บริหำรจัดกำร
แบบธรรมำภิบำล

C11 9.1 พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำร ห้องสมุด
ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันของทุกสำขำ ทุก
โครงกำร และปรับปรุง
สภำพแวดล้อมภำยในคณะฯ
C7 9.2 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร โดยใช้ระบบธรรมำภิ
บำล กำรจัดกำรควำมรู้
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และ
กำรกำกับดูแลติดตำมกำร
ดำเนินงำน
C8 9.3 พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
C7 9.4 พัฒนำระบบประกัน
คุณภำพที่บูรณำกำรกับงำน
ประจำ
C7 9.5 กำรจัดสรร
งบประมำณ เพื่อเอื้อต่อ
นโยบำยคณะฯ
C7 9.6 ส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

C 10
กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ทั้งในและต่ำงประเทศ
Collaboration

C 11
กำรยกระดับกำรให้
บริกำรและปรับปรุง
โครงสร้ำงพื้นฐำน
Catalyst

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.12 แผนภำพที่ 3.1 (ต่อ) สรุปภำพรวมแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ผลผลิต/
โครงกำร

ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำน
สังคมศำสตร์

ผลงำนวิจัย
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้

ผลงำนวิจัย
เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร

ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และด้ำนสังคมศำสตร์

กิจกรรม

จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำน
ด้ำนสังคมศำสตร์

ดำเนินกำรวิจัย
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้

ดำเนินกำรวิจัย
เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี

จัดอบรมและสัมมนำเชิงวิชำกำร
หรือปฏิบัติกำร

กำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
แบบธรรมำภิบำล

ตัวชี้วัด
ระดับผลลัพธ์

-ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำตรงสำขำ
(ร้อยละ 80)
-ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ (ร้อยละ 85)
-ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำศึกษำต่อหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี
(ร้อยละ 80)

-ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำตรงสำขำ
(ร้อยละ 80)
-ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ (ร้อยละ 85)
-ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำศึกษำต่อหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี
(ร้อยละ 80)

-จำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ (3 โครงกำร)
-จำนวนผลงำนวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ /
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน (2 โครงกำร)
-จำนวนผลงำนวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 1
ปี (2 โครงกำร)
- งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติต่ออำจำรย์ประจำ/นักวิจัยประจำ (ร้อยละ14)
- จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนนวัตกรรมวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกับ
หน่วยงำนภำยในและต่ำงประเทศ ที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับประเทศ
(1 เครือข่ำย)

-ผู้เข้ำรับบริกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 88)
-ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
ต่อประโยชน์จำกกำรบริกำร (ร้อยละ 82)
-โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ส่งเสริมศักยภำพในกำร
แข่งขันของประเทศในเวลำ 1 ปี (ร้อยละ 80)
- ผู้เข้ำรับบริกำรนำควำมรู้ไปใช้ ประโยชน์และมี
ผลลัพธ์จำกกำรดำเนินงำน (ร้อยละ 86)
- อำจำรย์ประจำที่ได้รับกำรร้องขอจำกหน่วยงำน
ภำยนอก ให้เป็นที่ปรึกษำ เป็นกรรมกำรวิชำกำร/
วิชำชีพ ต่ออำจำรย์ประจำ (ร้อยละ 22)
- จำนวนเงินรำยได้ที่ได้รับจำก SDU (Service
Delivery Unit) (20,000 บำท)

-จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำร
เผยแพร่ด้ำนทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม (1 โครงกำร)
-ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรต่อประโยชน์ของกำรทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
(ร้อยละ 88)
-จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำร
เผยแพร่ด้ำนทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมภำยในระยะเวลำ 1 ปี
(2 โครงกำร)

-โครงกำร/กิจกรรม ที่พัฒนำจำกควำมรู้ที่ได้รับจำก
กำรอบรม/ดูงำน/ศึกษำต่อ/วิจัยร่วม (ร้อยละ 73)
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่พัฒนำควำมรู้ (4
โครงกำร)
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่พัฒนำควำมรู้ ตำม
ระยะเวลำที่กำหนด (4 โครงกำร)

ตัวชี้วัด
ระดับผลผลิต

-ผู้สำเร็จกำรศึกษำ (800 คน)
-จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ (1,000 คน)
-จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่
(2,500 คน)
-ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนหลักสูตร (ร้อยละ 84)
-ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด (ร้อยละ
85)
-ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร (26.4 ล้ำนบำท)

-ผู้สำเร็จกำรศึกษำ (500 คน)
-จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ (600 คน)
-จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ (1,300 คน)
-ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
หลักสูตร (ร้อยละ 84)
-ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด (ร้อยละ 85)
-ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร (59.5 ล้ำนบำท)

-จำนวนโครงกำรวิจัย
(20 โครงกำร)
-จำนวนผลงำนวิจัย
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่
กำหนด (20 โครงกำร)
-โครงกำรวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด (ร้อยละ 65)
-ค่ำใช้จ่ำยกำรวิจัยตำม
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร
(2.4 ล้ำนบำท)

-จำนวนโครงกำร/กิจกรรม บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม (10 โครงกำร)
-ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกระบวนกำร
ให้บริกำร (ร้อยละ 85)
-งำนบริกำรวิชำกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่
กำหนด (ร้อยละ 95)
-ค่ำใช้จ่ำยของกำรให้บริกำรวิชำกำรตำม
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร (1.18 ล้ำนบำท)
- กิจกรรมทีส่ ร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชน
(ร้อยละ 70)
- ควำมสำเร็จในกำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์
จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนและกำรวิจัย (ระดับ 4)
- จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำน
ต่ำงๆ ภำยในประเทศ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้
(2 โครงกำร)
- ควำมสำเร็จของแหล่งให้บริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยผู้ใช้บริกำรหรือ
หน่วยงำนประชำคมที่เกี่ยวข้อง (ระดับ 4)
- จำนวน SDU (Service Delivery Unit) ที่มี
ประสิทธิภำพในมหำวิทยำลัย (1 Unit)

-จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม (1 โครงกำร)
-โครงกำรที่บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำร
(ร้อยละ 88)
-โครงกำร/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
(ร้อยละ 95)
-ต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำยของกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำมงบประมำณที่
ได้รับจัดสรร (0.0500 ล้ำนบำท)
- นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรในกำร
อนุรักษ์ พัฒนำ และสร้ำงเสริม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
จำนวนนักศึกษำทั้งหมด (ร้อยละ 70)
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรักษ์ พัฒนำและ
เสริมสร้ำงเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่องบดำเนินกำร
(ร้อยละ 2)

-อำจำรย์ประจำที่มีวฒ
ุ ปิ ริญญำเอกหรือเทียบเท่ำต่ออำจำรย์
ประจำ (ร้อยละ 13)
-อำจำรย์ประจำที่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นไปตำมเกณฑ์ที่
สกอ. กำหนด (ร้อยละ 45)
-บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ
(ร้อยละ 80)
-จำนวนโครงกำร/กิจกรรม เสริมสร้ำงคุณภำพชีวติ
สิ่งแวดล้อมในกำรทำงำนและสิ่งจูงใจ (1 โครงกำร)
-ควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรลดรอบ
ระยะเวลำของขั้นตอนกำรปฏิบตั ิรำชกำรในกำรให้บริกำร
(ระดับ 5)
-ควำมสำเร็จของกำรมีระบบติดตำมประเมินผลองค์กร
(ระดับ 4)
-ผลสัมฤทธิ์ของกำรนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้และกำร
บริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรพัฒนำงำน (ระดับ 4)
-ควำมสำเร็จของกำรประกันคุณภำพภำยในที่ก่อให้เกิดกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง (ระดับ 5)
-จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ใช้ทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก (1 โครงกำร)
-จำนวนบุคลำกรที่ใช้ภำษำอังกฤษ แ ละภำษำอืน่ ๆ เพื่อ
กำรสื่อสำรได้ในระดับดี (50 คน)
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-จำนวนโครงกำรวิจัย
(1 โครงกำร)
-จำนวนผลงำนวิจัยเป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่กำหนด
(1 โครงกำร)
-โครงกำรวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
(ร้อยละ 65)
-ค่ำใช้จ่ำยกำรวิจัยตำม
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร
(0.15 ล้ำนบำท)

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.13 แผนภำพที่ 3.2 แผนภูมิแสดงควำมเชื่อมโยงแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนงำน นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร และกิจกรรม คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
แนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
แผนงาน
นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1.1 จัดให้ประชาชนวัยเรียนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง
สายสามัญและอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้

เป้าประสงค์/เป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามสิทธิ์
ที่กาหนดไว้

ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
4.2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
กาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคล้องความต้องการของตลาด
และเพือ่ รองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเชียน

4.2.2 สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้คน
ทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพื้นที่
รวมทั้งส่งเสริมการรักการอ่าน การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น

คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดารงชีวิต
ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ

ประชาชนได้รับการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้าน
สังคมศาสตร์มีคุณภาพตามความต้องการของ
ประเทศ

ประชาชนมีความแข็งแกร่งในการประกอบอาชีพ
นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยัง่ ยืน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ผู้สาเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสังคมศาสตร์

ผลงานการให้บริการวิชาการ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์
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ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือ
ปฏิบัติการ

4.5.2 ส่งเสริมการนาทุนทาง
วัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทาง
สังคมและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

6.2.1 สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และ
สถาบันวิจัย ทั้งในระดับประเทศและในระดับ
ภูมิภาค พัฒนากลไก สิ่งอานวยความสะดวก
บุคลากร เพือ่ สนับสนุนการลงทุนด้านวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ และ
เห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
มีบทบาทในการส่งเสริมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิน่

ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

มีงานวิจัยประยุกต์ในการพัฒนาองค์ความรู้ อัน
เป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนการสอนและการ
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน

ผลงานวิจยั เพื่อสร้าง
องค์ความรู้

ดาเนินการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้

ผลงานวิจยั เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดาเนินการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.14 ตำรำงที่ 3.1 กำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยเชิงนโยบำย กลยุทธ์-วิธีกำร ( แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558) ยุทธศำสตร์กระทรวง/กลยุทธ์ (มทร.ธัญบุรี)/กล
ยุทธ์วิธีกำร (มทร.ธัญบุรี) /กลยุทธ์ (หน่วยงำน) / กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)
เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ
( แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2555 - 2558)
เป้ำหมำยเชิงนโยบำย : พัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นที่
ใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ ใน ๕
ภูมิภาคหลักของโลก

ยุทธศาสตร์กระทรวง /
กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (มหาวิทยาลัย)

ยุทธ์ศำสตร์กระทรวง : การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
กลยุทธ์ (มหำวิทยำลัย) :
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้
กลยุทธ์-วิธีกำร : ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลาง
กลยุทธ์วิธีกำร (มหำวิทยำลัย)
และระดับสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
C10 1.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการ ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิตของ
ตลาดแรงงาน โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีควบคู่ รัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กับการขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และ
C1 1.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยสนับสนุนการถ่ายโอน หน่วยกิต
การฝึกงานให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทา
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ระหว่างเรียน
C1 1.3 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
ความร่วมมือด้านกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (WorkIntegrated Learning – WIL)
C1 1.4 ขยายงานด้านสหกิจทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสร้างความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน
C5 1.5 จัดกระบวนการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อเชิงรุก
C1 1.6 จัดการศึกษาแบบ Cluster เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
C1 1.7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อป้อนเข้าสู่วิชาชีพเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (หน่วยงาน)

กลยุทธ์ (หน่วยงำน) :
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
C10 1.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการ ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการ
ผลิตของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
C1 1.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยสนับสนุนการถ่ายโอน หน่วย
กิต ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ
C1 1.3 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในความร่วมมือด้านกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการการ
เรียนรู้กับการทางาน (Work-Integrated Learning – WIL)
C1 1.4 ขยายงานด้านสหกิจทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสร้างความร่วมมือ
กับภาครัฐและเอกชน
C5 1.5 จัดกระบวนการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อเชิงรุก

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ
( แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2555 - 2558)

ยุทธศาสตร์กระทรวง /
กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (มหาวิทยาลัย)
กลยุทธ์ (มหำวิทยำลัย) :
2. สร้างมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์วิธีกำร (มหำวิทยำลัย)
C1 2.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล ส่งเสริมหลักสูตรที่บูรณาการหลายศาสตร์ ลดความซ้าซ้อนของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
C1 2.2 บูรณาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF
C1 2.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย (Research Based
Learning)
C1 2.4 พัฒนาการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ สาหรับ
นักศึกษา
C1 2.5 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาชีพและภาคประกอบการ
ในการสร้าง พัฒนา และบริหารหลักสูตรร่วมกัน
C1 2.6 สนับสนุนการเข้าถึงห้องสมุดและบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนที่ทันสมัย
C5 2.7 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ
C5 2.8 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ตลาดงาน และผู้ประกอบการ
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กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (หน่วยงาน)
กลยุทธ์ (หน่วยงำน) :
2. สร้างมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีณภาพ และได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
C1 2.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล ส่งเสริมหลักสูตรที่บูรณาการหลายศาสตร์ ลดความซ้าซ้อนของ
หลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
C1 2.2 บูรณาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF
C12.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย (Research Based Learning)
C1 2.4 พัฒนาการสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์สาหรับ
นักศึกษา
C1 2.5 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาชีพและภาคประกอบการใน
การสร้าง พัฒนา และบริหารหลักสูตรร่วมกัน
C1 2.6 สนับสนุนการเข้าถึงห้องสมุดและบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนที่ทันสมัย
C5 2.7 สนับสนุนและส่งเสริมการ จัดกิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ
C5 2.8 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาด
งาน และผู้ประกอบการ

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ
( แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2555 - 2558)

ยุทธศาสตร์กระทรวง /
กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (มหาวิทยาลัย)

กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (หน่วยงาน)

กลยุทธ์ (มหำวิทยำลัย) :
กลยุทธ์ (หน่วยงำน) :
3. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย
3. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่านักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์วิธีกำร (มหำวิทยำลัย)
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
C10 3.1 พัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า
C10 3.1 พัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา ศิษย์
และมหาวิทยาลัย
เก่า และมหาวิทยาลัย
C5 3.2 ติดตามคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน
C5 3.2 ติดตามคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน
กลยุทธ์ (มหำวิทยำลัย) :
4. ส่งเสริม และพัฒนาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์วิธีกำร (มหำวิทยำลัย)
C10 4.1ผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพเพื่อสนองความต้องการของอาชีวศึกษาและ
สถานประกอบการ
เป้ำหมำยเชิงนโยบำย : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมี
คุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาสังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์-วิธีกำร : พัฒนาองค์ความรู้/วิจัย

ยุทธ์ศำสตร์กระทรวง : การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
กลยุทธ์ (มหำวิทยำลัย) :
5. เพิ่มศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน
วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เข้าสู่เวทีนานาชาติ โดยเน้นงานวิจัย
ประยุกต์
กลยุทธ์วิธีกำร (มหำวิทยำลัย)
C 2 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์อื่นๆ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม
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กลยุทธ์ (หน่วยงำน) :
4. ส่งเสริม และพัฒนำด้ำนอำชีวศึกษำ
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
C10 4.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเพื่อสนองความต้องการของ
อาชีวศึกษา และสถานประกอบการ

กลยุทธ์ (หน่วยงำน) :
5. เพิ่มศักยภำพกำรวิจยั และด้ำนกำรหำทุนวิจัย
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
C2 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงาน
สร้างสรรค์ อื่น ๆ โดยบูรณาการกับการเรียน การสอน การบริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ
( แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2555 - 2558)

ยุทธศาสตร์กระทรวง /
กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (มหาวิทยาลัย)
C 2 5.2 ส่งเสริมให้มีผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัยประยุกต์(Apply
Research)
C 10 5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน/องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ
C 2 5.4 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ และสร้างนักวิจัยพี่เลี้ยง

เป้ำหมำยเชิงนโยบำย : คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาส
ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
เป็นธรรม
กลยุทธ์-วิธีกำร : สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับ
ยุทธ์ศำสตร์กระทรวง : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เด็กเยาวชนและประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ
กลยุทธ์ (มหำวิทยำลัย) :
การศึกษาในการเข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่ง
6.ให้บริการทางวิชาการที่บูรณาการความรู้ และประสบการณ์ แบบมีส่วนร่วม เพื่อ
เรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายนาไปสู่สังคม
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์วิธีกำร (มหำวิทยำลัย)
C 3 6.1 กาหนดให้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการ เพื่อให้
การประสานงานมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ
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กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (หน่วยงาน)
C2 5.2 ส่งเสริมให้มีผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัยประยุกต์ (Apply
Research)
C10 5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ หน่วยงาน/องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ
C2 5.4 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ และสร้างนักวิจัยพี่เลี้ยง
C2 5.5 กาหนดหัวข้อวิจัยในคณะฯ ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ เพื่อเสริมสร้างความชานาญและนาไปสู่การพัฒนาใน
ระดับประเทศ เช่น Food Safety , SME , AEC, Logistic
C7 5.6 จัดสรรงบประมาณรองรับในการพัฒนางานวิจัยอย่างพอเพียง
C2 5.7 กาหนดให้แต่ละสาขาวิชามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กาหนดหัวข้อ
วิจัยในแต่ละปีให้ชัดเจน เพื่อพัฒนาไปสู่ความชานาญจนสามารถไปรับงานนอก
ได้

กลยุทธ์ (หน่วยงำน) :
6. ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเพื่อกำรแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
C3 6.1 ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ความต้องการในการให้บริการจากชุมชนและ
มุ่งเน้นกิจกรรมที่ชุมชนนาไปใช้ประโยชน์

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ
( แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2555 - 2558)

ยุทธศาสตร์กระทรวง /
กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (มหาวิทยาลัย)

กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (หน่วยงาน)

C 3 6.2 เร่งผลักดันให้มีการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน และสังคม เพื่อ
C3 6.2 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
กาหนดทิศทางและจัดทาแผนบริการวิชาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และชุมชน
C 3 6.3 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
C3 6.3 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
C 3 6..4 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
C7 6.4 ส่งเสริมให้มี SDU (Service Delivery Unit) ที่สร้างรายได้ให้
มหาวิทยาลัย
C3 6.5 จัดโครงการวิจัยวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน และสังคม ทางด้าน
บริหารธุรกิจ
C3 6.6 จัดโครงการอบรมและให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจแก่ชุมชนและสังคม
เป้ำหมำยเชิงนโยบำย : ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาท
ในการขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศมากขึ้น
กลยุทธ์-วิธีกำร : นาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ยุทธ์ศำสตร์กระทรวง : การปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้เกิดการทานุบารุง
ปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย
และบริการด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และนา
กลยุทธ์ (มหำวิทยำลัย) :
รายได้สู่ชุมชน
7.ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้
กลยุทธ์วิธีกำร (มหำวิทยำลัย)
C 4 7.1 ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และศักยภาพ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
C 4 7.2 อนุรักษ์สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
C 4 7.3 ส่งเสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และสากล
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กลยุทธ์ (หน่วยงำน) :
7. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งกำร
นำองค์ควำมรู้ ด้ำนวิชำชีพ มำประยุกต์ใช้กับศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
C4 7.1 ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านวิชาชีพเพื่อสนับสนุนและทานุบารุงด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
C4 7.2 อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
C4 7.3 ส่งเสริมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และสากล

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ
( แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2555 - 2558)
เป้ำหมำยเชิงนโยบำย : บุคลากรภาครัฐมีขีด
ความสามารถสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ได้รับความเป็นธรรมใน
การปฏิบัติราชการ
กลยุทธ์-วิธีกำร : พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มีศักยภาพสูง และสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบราชการ

ยุทธศาสตร์กระทรวง /
กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (มหาวิทยาลัย)

กลยุทธ์ (มหำวิทยำลัย) :
8.พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์วิธีกำร (มหำวิทยำลัย)
C 6 8.1 พัฒนาอาจารย์ และระบบอาจารย์ เน้นการพัฒนาทักษะ WIL และ
R&D ปรับระบบการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ ปรับปรุงระบบภาระงาน สร้าง
ระบบอาจารย์สมทบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความสามารถสูงขึ้น
C 6 8.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความสามัคคี รับผิดชอบองค์กรเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ร่วมกันทางาน อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งความก้าวหน้าในวิชาชีพ
C 6 8.3 พัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานการสรรหาบุคลากร และพัฒนาบุคลากร
ด้วยฐานสมรรถนะ
C 6 8.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสร้างบุคลากรมืออาชีพมาทดแทน
C 6 8.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร ไปสอน/วิจัย/ให้บริการวิชาการ/
ทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ
C 6 8.6 พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ
บุคลากร
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กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (หน่วยงาน)

กลยุทธ์ (หน่วยงำน) :
8. พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
C6 8.1 สร้างระบบพัฒนาอาจารย์สู่ตาแหน่งทางวิชาการ

C6 8.2 ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความสามารถสูงขึ้น
C6 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
C6 8.4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความสามัคคี รับผิดชอบองค์กร เสียสละ
เพื่อส่วนรวม ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งความก้าวหน้าในวิชาชีพ
C6 8.5 ส่งเสริมให้บุคลากรไปสอน/วิจัย/ให้บริการวิชาการ/ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ
C6 8.6 จัดทา MOU กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
อาจารย์ผู้สอน ทั้งในด้านวิจัยและสัมมนา
C6 8.7 สนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอบรมทางด้านภาษาต่างประเทศ
C6 8.8 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสร้างบุคลากรมืออาชีพมาทดแทน

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ
( แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2555 - 2558)
เป้ำหมำยเชิงนโยบำย : ระบบการบริหารงานภาครัฐ
มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับ
ความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน
กลยุทธ์-วิธีกำร : พัฒนาระบบราชการให้มีความ
ทันสมัย โดยเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์และนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนการ
ตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล โดยคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ยุทธศาสตร์กระทรวง /
กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (มหาวิทยาลัย)

กลยุทธ์ (มหำวิทยำลัย) :
9.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีโดยเน้นหลักการกระจายอานาจ ความโปร่งใส การ
มีส่วนร่วม
กลยุทธ์วิธีกำร (มหำวิทยำลัย)
C11 9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน เช่น
ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
C 7 9.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้ระบบธรรมาภิบาล การจัดการ
ความรู้ ระบบบริหารความเสี่ยง และกากับดูแลติดตามประเมินผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
C 7 9.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรในทุก ๆ ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการสร้างรายได้
C 8 9.4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
C 7 9.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่บูรณาการกับงานประจา
C 7 9.6 ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ และจัดหารายได้ เพื่อเอื้อต่อ
นโยบายหลัก
C 7 9.7 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ
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กลยุทธ์ / กลยุทธ์วิธีการ (หน่วยงาน)

กลยุทธ์ (หน่วยงำน) :
9. บริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล
กลยุทธ์วิธีการ (หน่วยงาน) :
C11 9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทุกสาขา ทุกโครงการ และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในคณะฯ
C7 9.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้ระบบธรรมาภิบาล การจัดการ
ความรู้ ระบบบริหารความเสี่ยง และการกากับดูแลติดตามการดาเนินงาน
C8 9.3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
C7 9.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่บูรณาการกับงานประจา
C7 9.5 การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเอื้อต่อนโยบายคณะฯ
C7 9.6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.15 ตำรำงที่ 3.2 กำรเชื่อมโยง กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) / เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์ (หน่วยงำน) / ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ / ผลผลิต / ตัวชี้วัดระดับผลผลิต /
กิจกรรม / โครงกำร/ ปีงบประมำณ-แหล่งเงิน / ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)

เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์ (หน่วยงำน)
ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม
รวม
เป้ำประสงค์ มทร.ธัญบุรี : 1 บัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
1. เป้ำประสงค์ หน่วยงำน : ผู้สำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและศักยภำพเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
ตรงสาขา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ผู้สาเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตผูส้ าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คือ งบประมาณ
ทั้งหมด- งบลงทุน)

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
55
56
57

58

2.ให้ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
(กรณีหน่วยนับเป็นร้อยละ ให้ใช้เท่ำกับหรือ
มำกกว่ำของมทร.ธัญบุรี แต่ถ้ำเป็นจำนวน เช่น
คน, โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเองได้ตำมที่
หน่วยงำนจะดำเนินกำร)
ร้อยละ

70

72

75

80

ร้อยละ

80

80

85

85

ร้อยละ

75

75

80

80

3.ให้ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดระดับผลผลิต
(กรณีหน่วยนับเป็นร้อยละ ให้ใช้เท่ำกับหรือ
มำกกว่ำของมทร.ธัญบุรี แต่ถ้ำเป็นจำนวน เช่น
คน, โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเองได้ตำมที่
หน่วยงำนจะดำเนินกำร)
คน
คน
คน
ร้อยละ

888
1,275
2,627
80

800
1,000
2,500
82

800
1,000
2,500
84

800
1,000
2,500
84

ร้อยละ

82

84

85

85

บาท

26.4

26.4

26.4

26.4
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ปีงบประมำณ 2555
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2556
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2557
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2558
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2555-2558
งปม.
นอกงปม.

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)

เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์ (หน่วยงำน)
ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม
กิจกรรม : การจัดการศึกษาด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภา
วิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแห่ง
ประเทศไทย
 เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสภาคณบดี
ทางศิลปะแห่งประเทศไทย
เงินอุดหนุนสภาคณบดีคุรุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์
อื่นๆ (ระบุ)
เป้ำประสงค์ มทร.ธัญบุรี : 2 บัณฑิตด้ำนสังคมศำสตร์ ที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
5. เป้ำประสงค์ หน่วยงำน : ผู้สำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและศักยภำพเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
ตรงสาขา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
55
56
57

58

ปีงบประมำณ 2555
ปีงบประมำณ 2556
ปีงบประมำณ 2557
ปีงบประมำณ 2558
ปีงบประมำณ 2555-2558
งปม.
นอกงปม.
งปม.
นอกงปม.
งปม.
นอกงปม.
งปม.
นอกงปม.
งปม.
นอกงปม.
4.ให้ระบุงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ งบประมำณอื่น ๆ ในส่วนของงำนประจำ เช่น งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน เป็นต้น
7,167,400
1,543,200
-

6.ให้ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ์ (กรณีหน่วยนับเป็นร้อยละ ให้ใช้
เท่ำกับหรือมำกกว่ำของมทร.ธัญบุรี แต่ถ้ำ
เป็นจำนวน เช่น คน, โครงกำร ให้หน่วยงำน
ระบุเองได้ตำมที่หน่วยงำนจะดำเนินกำร)
ร้อยละ
70
72
75
80
ร้อยละ

80

80

85

85

ร้อยละ

75

75

80

80
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12,788,340
12,860,800
1,677,100
-

7,884,140
1,697,520
-

14,067,174
14,146,880
1,844,810
-

8,672,554
1,867,272
-

15,473,891
15,561,568
2,029,291
-

9,539,809
2,053,999
-

17,021,280
17,117,724
2,232,220
-

33,263,903
7,161,991
-

59,350,685
59,686,972
7,783,421
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)

เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์ (หน่วยงำน)
ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้ำนสังคมศำสตร์

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ผู้สาเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตผูส้ าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (คือ งบประมาณทั้งหมด- งบ
ลงทุน)

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
55
56
57
58
7.ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดระดับผลผลิต
(กรณีหน่วยนับเป็นร้อยละ ให้ใช้เท่ำกับหรือ
มำกกว่ำของมทร.ธัญบุรี แต่ถ้ำเป็นจำนวน เช่น
คน, โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเองได้ตำมที่
หน่วยงำนจะดำเนินกำร)
คน
529
500
500
500
คน
675 600
600
600
คน
1,372 1,300 1,300 1,300
ร้อยละ

80

82

84

84

ร้อยละ

82

84

85

85

บาท

59.5

59.5

59.5

59.5

ปีงบประมำณ 2555
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2556
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2557
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2558
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2555-2558
งปม.
นอกงปม.

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

8.ให้ระบุงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ งบประมำณอื่น ๆ ในส่วนของงำนประจำ เช่น งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน เป็นต้น
-

กิจกรรม : การจัดการศึกษาด้ำน

-

-

-

-

-

-

-

3,916,572
9,065,144
759,220

46,129,677
9,234,357
1,451,153

4,308,229
9,971.658
835,142

50,742,645
10,157,793
12,596,268

-

-

176,932,092
35,418,720
16,565,951

59,175,842
28,284,980
3,203,218

สังคมศำสตร์

กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
9.ให้นำข้อมูลจำกตำรำง 3.1_ข้อ 2
มำใส่
1.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการ
ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิตของ
รัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
โดยสนับสนุนการถ่ายโอน หน่วยกิต
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
1.3 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
ความร่วมมือด้านกระบวนการเรียนการ
สอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน
(Work-Integrated Learning – WIL)

38,123,700
7,631,700
1,199,300

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
โครงกำร : กิจกรรม
10.ให้ระบุโครงกำร : กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
วิธีกำรของหน่วยงำนด้ำนซ้ำยมือ ที่จะดำเนินกำรระหว่ำง
ปี พ.ศ.2555-2558
1. โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ

3,560,520
8,241,040
690,200

41,936,070
8,394,870
1,319,230

4,739,0521
10,968,824
918,656

11. ให้ระบุงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ งบประมำณอื่น ๆ ที่จะใช้ในกำรดำเนินโครงกำร : กิจกรรม / ผูร้ ับผิดชอบ

2. โครงการพัฒนาประสบการณ์คณาจารย์ในสถาน
ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน และมหาวิทยาลัยที่มี
ความร่วมมือร่วมกัน
1.โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
1. จัดประชุมทาความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ
กับภาคประกอบการ
2. โครงการความร่วมมือและจัดการเรียนการสอนร่วม
ภาคสถานประกอบการและชุมชน

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800,000

-

800,000

-

800,000

-

2,400,000

-

-

-

500,000

500,000

-

-

1,000,000

500,000

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

-

-

-

-

-

50,000

50,000

-

100,000

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

-

-

-

-

-

500,000

-

-

-

-

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)
1.4 ขยายงานด้านสหกิจทั้งในและ
ต่างประเทศรวมทั้งสร้างความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน
1.5 จัดกระบวนการสรรหาคัดเลือก
นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อเชิงรุก

2.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล ส่งเสริมหลักสูตรที่บูรณาการหลาย
ศาสตร์ ลดความซ้าซ้อนของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซียน
2.2 บูรณาการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน TQF

2.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิง
วิจัย (Research Based Learning)
2.4 พัฒนาการสร้างสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์สาหรับ
นักศึกษา
2.5 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับองค์กร
ทางวิชาชีพและภาคประกอบการในการ
สร้าง พัฒนา และบริหารหลักสูตรร่วมกัน
2.6 สนับสนุนการเข้าถึงห้องสมุดและ
บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนที่ทันสมัย
2.7 สนับสนุนและส่งเสริมการ จัด
กิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้แสดงความ สามารถในเวที
ระดับชาติ และนานาชาติ
2.8 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของตลาดงาน
และผู้ประกอบการ

เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์ (หน่วยงำน)
ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม
1. โครงการสร้างความร่วมมือสหกิจศึกษา กับสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ส่งเสริมนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
55
56
57

58

ปีงบประมำณ 2555
งปม.
นอกงปม.
-

1. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. โครงการส่งเสริมยกเว้นค่าเล่าเรียน เพื่อสรรหา
นักเรียนยอดเยี่ยม
1. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นการเรียนการสอนแบบProject / Problem Based
Learning / Research Based หรือ Case Study
2. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ

-

1. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัยในชั้น
เรียน
1. โครงการส่งเสริมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
งานวิจัย แผนธุรกิจ และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา

-

100,000

-

100,000

-

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

81,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

1,500,000

1,581,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

-

300,000

-

500,000

-

100,000

500,000

200,000

-

250,000

-

-

-

-

-

-

700,000
-

-

-

100,000

-

100,000

-

200,000

-

-

-

150,000

-

-

-

-

-

-

1,020,000

-

-

-

500,000

-

500,000

-

2,020,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

-

50,000

-

50,000

-

150,000

-

-

-

1. โครงการความร่วมมือและจัดการเรียนการสอนร่วม
ภาคสถานประกอบการและชุมชน

-

-

1. โครงการพัฒนาห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

-

-

-
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-

-

-

2.โครงการบัณฑิตพึงประสงค์

ปีงบประมำณ 2555-2558
งปม.
นอกงปม.

-

-

1. โครงการกีฬาบัวน้าเงินเกมส์ และกีฬามหาวิทยาลัย
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสู่ AEC
3. โครงการส่งเสริมนักศึกษาไปหาประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ
1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นา

ปีงบประมำณ 2558
งปม.
นอกงปม.

-

-

1. โครงการสัมมนา เพื่อส่งเสริมการบูรณาการงานวิจยั
งานบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF
2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมำณ 2557
งปม.
นอกงปม.

-

-

3. โครงการส่งเสริมการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ปีงบประมำณ 2556
งปม.
นอกงปม.

-

2,000,000

2,000,000

-

-

353,090
500,000

-

-

353,090
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

-

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

-

1,000,000

1,000,000

3,000,000

3,000,000

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

100,000
-

360,000
300,000
500,000

150,000
-

360,000
300,000
500,000

250,000
-

1,426,180
600,000
1,500,000

ฝ่ายพัฒนา นศ.
ฝ่ายพัฒนา นศ.
ฝ่ายวิชาการ

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

ฝ่ายพัฒนา นศ.

-

-

-

-

-

ฝ่ายพัฒนา นศ.

-

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)
3.1 พัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า และ
มหาวิทยาลัย
3.2 ติดตามคุณภาพและพัฒนาบัณฑิต
หลังเข้าสู่ตลาดงาน

4.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเพื่อ
สนองความต้องการของอาชีวศึกษา และ
สถานประกอบการ

เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์ (หน่วยงำน)
ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม
1. โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายระหว่าง
นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณะบริหารธุรกิจ

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
55
56
57

58

1.โครงการสารวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อ
คุณภาพหลักสูตร
2.โครงการสารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อ
คุณภาพบัณฑิต
1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพเพื่อ
สถานประกอบการ
เป้ำประสงค์ มทร.ธัญบุรี : 4 มีงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและภูมิภาค
12. เป้ำประสงค์ หน่วยงำน : สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อ
เป็นพื้นฐานการสร้างศักยภาพ และความสามารถ เพื่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่
นาไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : จานวนผลงานวิจัย
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (คือ งบประมาณทั้งหมด- งบลงทุน)

ปีงบประมำณ 2555
งปม.
นอกงปม.
-

-

-

-

-

13.ให้ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
(กรณีหน่วยนับเป็นร้อยละ ให้ใช้เท่ำกับหรือ
มำกกว่ำของมทร.ธัญบุรี แต่ถ้ำเป็นจำนวน เช่น
คน, โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเองได้ตำมที่
หน่วยงำนจะดำเนินกำร)
โครงการ
3
5
8
10
โครงการ

2

2

2

2

โครงการ

2

2

2

2

14.ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดระดับผลผลิต
(กรณีหน่วยนับเป็นร้อยละ ให้ใช้เท่ำกับหรือ
มำกกว่ำของมทร.ธัญบุรี แต่ถ้ำเป็นจำนวน เช่น
คน, โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเองได้ตำมที่
หน่วยงำนจะดำเนินกำร)
โครงการ
0
0
1
1
โครงการ
0
0
1
1
ร้อยละ

50

55

60

65

บาท

0

0

0.15

0.15

59

-

ปีงบประมำณ 2557
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2558
งปม.
นอกงปม.

-

-

-

300,000

-

100,000

-

-

300,000

-

100,000

-

-

-

-

-

-

-

ปีงบประมำณ 2556
งปม.
นอกงปม.

50,000

-

ปีงบประมำณ 2555-2558
งปม.
นอกงปม.

50,000

-

-

100,000

-

400,000

-

-

400,000

-

-

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการและ
ฝ่ายพัฒนา นศ.
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)

เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์ (หน่วยงำน)
ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
55
56
57

58

ปีงบประมำณ 2555
ปีงบประมำณ 2556
ปีงบประมำณ 2557
ปีงบประมำณ 2558
ปีงบประมำณ 2555-2558
งปม.
นอกงปม.
งปม.
นอกงปม.
งปม.
นอกงปม.
งปม.
นอกงปม.
งปม.
นอกงปม.
15.ให้ระบุงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ งบประมำณอื่น ๆ ในส่วนของงำนประจำ เช่น งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน เป็นต้น
-

กิจกรรม : ดาเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอด

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

-

เทคโนโลยี
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : จานวนผลงานวิจัย
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ (คือ งบประมาณทั้งหมด- งบลงทุน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดระดับผลผลิต
(กรณีหน่วยนับเป็นร้อยละ ให้ใช้เท่ำกับหรือ
มำกกว่ำของมทร.ธัญบุรี แต่ถ้ำเป็นจำนวน เช่น
คน, โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเองได้ตำมที่
หน่วยงำนจะดำเนินกำร)
โครงการ
17
18
19
20
โครงการ
17
18
19
20
ร้อยละ

50

55

60

65

บาท

2.15

2.20

2.30

2.40
17.ให้ระบุงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ งบประมำณอื่น ๆ ในส่วนของงำนประจำ เช่น งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน เป็นต้น
-

กิจกรรม : ดำเนินกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ควำมรู้

กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
18.ให้นำข้อมูลจำกตำรำง 3.1_ข้อ
2 มำใส่
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงาน
สร้างสรรค์อื่น ๆ โดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม
5.2 ส่งเสริมให้มีผลงานสร้างสรรค์ และ
งานวิจัยประยุกต์
(Apply Research)

-

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
โครงกำร : กิจกรรม
19.ให้ระบุโครงกำร : กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์วิธีกำรของหน่วยงำนด้ำนซ้ำยมือ ที่จะดำเนินกำร
ระหว่ำงปี พ.ศ.2555-2558
1.โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน หรือพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20. ให้ระบุงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ งบประมำณอื่น ๆ ที่จะใช้ในกำรดำเนินโครงกำร : กิจกรรม / ผูร้ ับผิดชอบ
-

-

1.โครงการส่งเสริมการพัฒนางานสร้างสรรค์ และ
งานวิจัยประยุกต์

60

-

-

-

-

-

100,000

-

100,000

-

100,000

100,000

-

-

200,000

-

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

100,000

-

300,000

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)
5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในประเทศและต่างประเทศ

5.4 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ และ
สร้างนักวิจัยพี่เลี้ยง

5.5 กาหนดหัวข้อวิจัยในคณะฯ ในแต่ละ
ปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ เพื่อเสริมสร้างความชานาญ
และนาไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ
เช่น Food Safety , SME , AEC,
Logistic
5.6 จัดสรรงบประมาณรองรับในการ
พัฒนางานวิจัยอย่างพอเพียง
5.7 กาหนดให้แต่ละสาขาวิชามีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กาหนดหัวข้อวิจัย
ในแต่ละปีให้ชัดเจน เพื่อพัฒนาไปสู่
ความชานาญจนสามารถไปรับงานนอกได้

เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์ (หน่วยงำน)
ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมและให้ความร่วมมือด้านงานวิจัย
กับเครือข่ายวิจัย ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. การประชุมวิชาการและการจัดทาวารสาร
โครงการความร่วมมือด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศประยุกต์
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ
2. โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ทาวิจัยสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่ และนักวิจัยพี่เลี้ยง
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหัวข้อและทิศ
ทางการวิจัยของคณะฯ

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
55
56
57

58

ปีงบประมำณ 2555
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2556
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2557
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2558
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2555-2558
งปม.
นอกงปม.

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153,000

-

-

-

50,000

-

100,000

-

303,000

-

สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ

-

104,800

58,200

-

120,000

-

120,000

-

298,200

104,800

-

-

-

150,000

-

150,000

-

150,000

-

450,000

-

-

-

100,000

-

100,000

-

100,000

-

300,000

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

1.โครงการจัดสรรงบประมาณวิจัย จากเงินรายได้

-

1,700,000

-

1,700,000

-

-

-

2,000,000

-

5,400,000

2.โครงการจัดหาและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

-

200,000

-

500,000

-

200,000

-

400,000

1.โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1. โครงการเผยแพร่งานวิจัย
เป้ำประสงค์ มทร.ธัญบุรี : 5 หน่วยงาน/ประชาชน
ในชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน
21.เป้ำประสงค์ หน่วยงำน : ประชาชนมีความ
แข็งแกร่งในการประกอบอาชีพนาไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี

22.ให้ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
(กรณีหน่วยนับเป็นร้อยละ ให้ใช้เท่ำกับหรือ
มำกกว่ำของมทร.ธัญบุรี แต่ถ้ำเป็นจำนวน เช่น
คน, โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเองได้ตำมที่
หน่วยงำนจะดำเนินกำร)
ร้อยละ
82
84
86
88
ร้อยละ

78

79

80

82

ร้อยละ

74

76

78

80
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-

-

100,000

-

-

-

-

-

-

200,000

-

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)

เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์ (หน่วยงำน)
ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : งานบริการวิชาการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการ
ให้บริการวิชาการ (คือ งบประมาณทั้งหมด- งบลงทุน)

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
55
56
57
58
23.ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงกำร (กรณีหน่วยนับเป็นร้อยละ ให้ใช้เท่ำกับ
หรือมำกกว่ำของมทร.ธัญบุรี แต่ถ้ำเป็นจำนวน
เช่น คน, โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเองได้ตำมที่
หน่วยงำนจะดำเนินกำร)
โครงการ
10
10
10
10
ร้อยละ

82

84

85

85

ร้อยละ

90

95

95

95

บาท

1.18

1.18

1.18

1.18

ปีงบประมำณ 2555
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2556
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2557
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2558
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2555-2558
งปม.
นอกงปม.

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

24.ให้ระบุงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ งบประมำณอื่น ๆ ในส่วนของงำนประจำ เช่น งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน เป็นต้น
-

กิจกรรม : จัดอบรมและสัมมนาวิชาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หรือปฏิบัติการ

กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
25.ให้นำข้อมูลจำกตำรำง 3.1_ข้อ
2 มำใส่
6.1 ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการในการให้บริการจากชุมชนและ
มุ่งเน้นกิจกรรมที่ชุมชนนาไปใช้ประโยชน์
6.2 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่
สังคม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
ชุมชน

-

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
โครงกำร : กิจกรรม
26.ให้ระบุโครงกำร : กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์วิธีกำรของหน่วยงำนด้ำนซ้ำยมือ ที่จะดำเนินกำร
ระหว่ำงปี พ.ศ.2555-2558
1.โครงการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
ของชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27. ให้ระบุงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ งบประมำณอื่น ๆ ที่จะใช้ในกำรดำเนินโครงกำร : กิจกรรม / ผูร้ ับผิดชอบ
-

902,000

1. โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาปี
สุดท้ายและศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

62

-

-

-

50,000

50,000

-

50,000

-

100,000

-

-

300,000

-

300,000

-

1,502,000

50,000

-

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน

6.4 ส่งเสริมให้มี SDU (Service
Delivery Unit) ที่สร้างรายได้ให้
มหาวิทยาลัย
6.5 จัดโครงการวิจัยวิเคราะห์ความ
ต้องการของชุมชน และสังคม ทางด้าน
บริหารธุรกิจ
6.6 จัดโครงการอบรมและให้ความรู้
ทางด้านบริหารธุรกิจแก่ชุมชนและสังคม

เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์ (หน่วยงำน)
ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

55

56

57

ปีงบประมำณ 2555
58

งปม.

ปีงบประมำณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมำณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมำณ 2558

นอกงปม.

-

-

-

-

100,000

2.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน
แบบมีส่วนร่วม84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ์
“หมู่บ้านท่องเที่ยวตลาดระแหง 100 ปี”
1.โครงการส่งเสริมความสามารถในการสร้าง SDU
คณะบริหารธุรกิจ

307,050

-

310,000

-

320,000

-

330,000

-

-

200,000

-

200,000

1. โครงการส่งเสริมการทางานวิจัยให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของ
ชุมชนและสังคม ทางด้านบริหารธุรกิจ
1.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน
3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
4.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
5.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านบริหารธุรกิจ
ทางเศรษฐศาสตร์
6.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ
7.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
8.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านภาษาธุรกิจ
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-

-

-

-

-

-

-

งปม.

1.โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

100,000

นอกงปม.

-

ปีงบประมำณ 25552558
งปม.
นอกงปม.
200,000

-

-

350,000

-

-

400,000

-

ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

100,000

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

-

50,000

-

50,000

15,000

-

15,000

-

115,600

-

-

42,800

-

42,800

50,000

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

95,000

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

60,000

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

60,000

-

50,000

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

95,000

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

60,000

-

15,500

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

60,500

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

60,000

-

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชา
การตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
และการเงิน
สาขาวิชาการบัญชี
และการเงิน
สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการ
จัดการ
สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)

เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์
(หน่วยงำน) ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม
เป้ำประสงค์ มทร.ธัญบุรี : 6 นักเรียน นักศึกษา
และชุมชน มีความตระหนักในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
28.เป้ำประสงค์ หน่วยงำน : มีบทบาทในการส่งเสริม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนโครงการ / กิจกรรมที่
มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : จานวนโครงการ /กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : โครงการที่บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม (คือ งบประมาณทั้งหมด- งบ
ลงทุน)

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
55
56
57

58

ปีงบประมำณ 2555
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2556
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2557
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2558
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2555-2558
งปม.
นอกงปม.

29.ให้ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
(กรณีหน่วยนับเป็นร้อยละ ให้ใช้เท่ำกับหรือ
มำกกว่ำของมทร.ธัญบุรี แต่ถ้ำเป็นจำนวน เช่น
คน, โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเองได้ตำมที่
หน่วยงำนจะดำเนินกำร)
โครงการ
1
1
1
1
ร้อยละ

82

84

86

88

โครงการ

2

2

2

2

30.ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงกำร (กรณีหน่วยนับเป็นร้อยละ ให้ใช้เท่ำกับ
หรือมำกกว่ำของมทร.ธัญบุรี แต่ถ้ำเป็นจำนวน
เช่น คน, โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเองได้ตำมที่
หน่วยงำนจะดำเนินกำร)
โครงการ
1
1
1
1
ร้อยละ

82

84

86

88

ร้อยละ

90

95

95

95

บาท

0.05

0.05

0.05

0.05

กิจกรรม : ส่งเสริมและทานุบารุง

-

31.ให้ระบุงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ งบประมำณอื่น ๆ ในส่วนของงำนประจำ เช่น งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน เป็นต้น
-

-

ศิลปวัฒนธรรม
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
32.ให้นำข้อมูลจำกตำรำง 3.1_ข้อ
2 มำใส่
7.1 ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้าน
วิชาชีพเพื่อสนับสนุนและทานุบารุงด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
7.2 อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

7.3 ส่งเสริมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสากล

เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์ (หน่วยงำน)
ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม
โครงกำร : กิจกรรม
33.ให้ระบุโครงกำร : กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์วิธีกำรของหน่วยงำนด้ำนซ้ำยมือ ที่จะดำเนินกำร
ระหว่ำงปี พ.ศ.2555-2558

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
55
56
57

58

ปีงบประมำณ 2555
งปม.
นอกงปม.

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่
พัฒนาความรู้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : โครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนา
จากความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/ดูงาน/ศึกษาต่อ/วิจัย
ร่วม
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่
พัฒนาความรู้ ตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้ำนสังคมศำสตร์

ปีงบประมำณ 2557
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2558
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2555-2558
งปม.
นอกงปม.

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

34. ให้ระบุงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ งบประมำณอื่น ๆ ที่จะใช้ในกำรดำเนินโครงกำร : กิจกรรม / ผูร้ ับผิดชอบ

1.โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างคุณค่า
เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน
1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
2.โครงการอบรมกลยุทธ์เพื่ออนุรักษ์ก๋วยเตี๋ยวเรือ
รังสิต จ. ปทุมธานี
3.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
บูรณาการด้านละครราและการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
1.โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
2. โครงการค่ายวัฒนธรรมประชาคมอาเชียน
เป้ำประสงค์ มทร.ธัญบุรี : 7 มีโครงสร้างและระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว
35.เป้ำประสงค์ หน่วยงำน : มีโครงสร้างและระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ปีงบประมำณ 2556
งปม.
นอกงปม.

-

-

-

50,000

-

50,000

-

25,000

-

-

-

-

100,000

-

100,000

50,000

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

50,000
-

-

-

100,000

50}000
-

-

-

200,000

ฝ่ายพัฒนา นศ.

-

ฝ่ายพัฒนา นศ.

-

25,000

สาขาการจัดการ

-

200,000

ฝ่ายพัฒนา นศ.

-

ฝ่ายพัฒนา นศ.

300,000

ฝ่ายพัฒนา นศ.

200,000

100,000

300,000

-

36.ให้ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
(กรณีหน่วยนับเป็นร้อยละ ให้ใช้เท่ำกับหรือ
มำกกว่ำของมทร.ธัญบุรี แต่ถ้ำเป็นจำนวน เช่น
คน, โครงกำร ให้หน่วยงำนระบุเองได้ตำมที่
หน่วยงำนจะดำเนินกำร)
2
3
4
โครงการ 1

ร้อยละ

70

71

72

73

โครงการ

1

2

3

4

37.ให้ระบุงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ งบประมำณอื่น ๆ ในส่วนของงำนประจำ เช่น งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน เป็นต้น
-

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มหาวิทยาลัย
-

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
8.1 สร้างระบบพัฒนาอาจารย์สู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
8.2 ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้
มีความสามารถสูงขึ้น
8.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

8.4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความ
สามัคคี รับผิดชอบองค์กร เสียสละ เพื่อ
ส่วนรวม ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และมุ่งความก้าวหน้าในวิชาชีพ

8.5 ส่งเสริมให้บุคลากรไปสอน/วิจัย/
ให้บริการวิชาการ/ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ
8.6 จัดทา MOU กับมหาวิทยาลัยทั้ง
ในและต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
อาจารย์ผสู้ อน ทั้งในด้านวิจัยและสัมมนา
8.7 สนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอบรม
ทางด้านภาษาต่างประเทศ
8.8 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสร้าง
บุคลากรมืออาชีพมาทดแทน
9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทุก
สาขา ทุกโครงการ และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในคณะฯ

เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์ (หน่วยงำน)
ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม
โครงกำร : กิจกรรม
1.โครงการให้ความรู้ วิธีการ และแนวทางในการทา
ผลงานทางวิชาการ
1.โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
2.โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก
3. โครงการแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.โครงการรณรงค์การสร้างเอกลักษณ์องค์กรของ
คณะบริหารธุรกิจ
2.โครงการศึกษาระบบงานในการปฏิบัติงานของ
สานักงานคณบดี
3.โครงการพัฒนาระบบงานในสานักงานคณบดี

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
55
56
57

58

ปีงบประมำณ 2555
งปม.
นอกงปม.
300,000

-

450,000

300,000

450,000

300,000

-

200,000

-

-

1,200,000

-

1,200,000

-

-

1,000,000

2,000,000

2,000,000

3,000,000

3,000,000

5,000,000

-

200,000

-

200,000

-

200,000

-

1.โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน การ
วิจัย และฝึกอบรม
1.โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
สาหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพบริหารธุรกิจ
1.โครงการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการห้องสมุด
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-

-

ปีงบประมำณ 2555-2558
งปม.
นอกงปม.

100,000

-

-

ปีงบประมำณ 2558
งปม.
นอกงปม.

-

-

4.โครงการปรับปรุงงระบบเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
5.โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และ
สิ่งจูงใจ
6. โครงการอบรม 5ส.
1.โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาภายใต้
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ปีงบประมำณ 2557
งปม.
นอกงปม.

-

1,200,000

ปีงบประมำณ 2556
งปม.
นอกงปม.

100,000

-

100,000

100,000

450,000

300,000

450,000

1,200,000

1,800,000

200,000

-

200,000

-

600,000

-

1,200,000

-

4,800,000

6,000,000
600,000

-

-

-

200,000

-

200,000

-

200,000

-

600,000

-

-

-

-

-

100,000

-

100,000

-

200,000

-

-

-

-

-

100,000

-

100,000

-

200,000

-

-

-

-

-

50,000

-

50,000

-

100,000

-

-

-

-

-

500,000

-

500,000

-

1,000,000

-

-

-

30,000
-

-

2,002,000

30,000
-

2,002,000

30,000
-

4,004,000

90,000
-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

-

1,500,000

-

1,500,000

-

1,500,000

-

1,500,000

-

6,000,000

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

-

2,100,000

-

2,100,000

-

2,100,000

-

2,100,000

-

8,400,000

-

-

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000

-

-

300,000

-

300,000

300,000

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน)
กลยุทธ์วิธีกำร (หน่วยงำน) :
9.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดย
ใช้ระบบธรรมาภิบาล การจัดการความรู้
ระบบบริหารความเสี่ยง และการกากับ
ดูแลติดตามการดาเนินงาน

เป้ำประสงค์ (มทร.ธัญบุรี) / เป้ำประสงค์ (หน่วยงำน)
ผลผลิต/โครงกำร-กิจกรรม
โครงกำร : กิจกรรม
1.โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
2.โครงการสร้างระบบการจัดการความรู้

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
55
56
57

58

3.โครงการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
9.3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่
บูรณาการกับงานประจา
9.5 การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเอื้อ
ต่อนโยบายคณะฯ
9.6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ

1.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
1.โครงการส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณเพื่อเอื้อต่อ
นโยบายคณะ
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารคณะ
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ปีงบประมำณ 2555
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2556
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2557
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2558
งปม.
นอกงปม.

ปีงบประมำณ 2555-2558
งปม.
นอกงปม.

-

-

-

-

100,000

-

100,000

-

200,000

-

-

-

-

-

100,000

-

100,000

-

200,000

-

-

-

-

-

100,000

-

100,000

-

200,000

-

-

-

-

-

-

100,000

-

100,000

-

200,000

-

-

-

-

-

100,000

-

100,000

-

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ฝ่ายบริหารและ
วางแผน
ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนภำพที่ 3.3 Road Map
คณะบริหำรธุรกิจ
จะเป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล
สร้ำงผลงำนวิจัยในสำขำบริหำรธุรกิจ ที่
สร้ำงสรรค์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของสังคมและประเทศ

ผลิตบัณฑิตด้ำนวิชำชีพที่มี
คุณภำพมีทักษะ ควำมชำนำญ
เฉพำะสำขำ

งำนวิชำกำร

มีแหล่งบริกำรวิชำกำรที่เป็นที่
ยอมรับ

งำนวิจัยถ่ำยทอดเทคโนโลยี

บริกำรวิชำกำรด้ำนองค์ควำมรูแ้ ละเทคโนโลยี

ทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม

กำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและด้ำน
สังคมศำสตร์ สร้ำงคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์(Human Capital) ใน
ระดับสำกล

สร้ำงผลงำนวิจัยในสำขำบริหำรธุรกิจ ที่สร้ำงสรรค์ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของสังคมและประเทศ

กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมบนพื้น
ฐำนควำมรู้

กำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

* ร่วมมือกับสถำนประกอบกำร ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภำคกำรผลิตของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
* ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ โดยสนับสนุนกำรถ่ำยโอน หน่วยกิต ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับประเทศสมำชิกอำเซียน
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
* สร้ำงควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ในควำมร่วมมือด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่
บูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรทำงำน (Work-Integrated Learning – WIL)
* ขยำยงำนด้ำนสหกิจทั้งในและต่ำงประเทศรวมทั้งสร้ำงควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชน
* จัดกระบวนกำรสรรหำคัดเลือกนักศึกษำที่เข้ำศึกษำต่อเชิงรุก
* พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้มีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล ส่งเสริมหลักสูตรที่บูรณำกำรหลำย
ศำสตร์ ลดควำมซ้ำซ้อนของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่สำมำรถแข่งขันได้ในประชำคมอำเซียน
* บูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำน TQF
* พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงวิจัย (Research Based Learning)
* พัฒนำกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์สำหรับนักศึกษำ
* ส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือกับองค์กรทำงวิชำชีพและภำคประกอบกำรในกำรสร้ำง พัฒนำ และบริหำรหลักสูตรร่วมกัน
* สนับสนุนกำรเข้ำถึงห้องสมุดและบริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ห้องปฏิบัติกำร และห้องเรียนที่ทันสมัย
* สนับสนุนและส่งเสริมกำร จัดกิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้แสดงควำมสำมำรถในเวที
ระดับชำติ และนำนำชำติ
* พัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน และผู้ประกอบกำร
* พัฒนำระบบกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงนักศึกษำ ศิษย์เก่ำ และมหำวิทยำลัย
* ติดตำมคุณภำพและพัฒนำบัณฑิตหลังเข้ำสู่ตลำดงำน
* ผลิตและพัฒนำบุคลำกรวิชำชีพเพื่อสนองควำมต้องกำรของอำชีวศึกษำ และสถำนประกอบกำร

* ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์อื่น ๆ โดยบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม
* ส่งเสริมให้มีผลงำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัยประยุกต์ (Apply Research)
* สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับ หน่วยงำน/องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
* พัฒนำศักยภำพนักวิจัยรุ่นใหม่ และสร้ำงนักวิจัยพี่เลี้ยง
* กำหนดหัวข้อวิจัยในคณะฯ ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมชำนำญและนำไปสู่กำรพัฒนำในระดับประเทศ เช่น Food Safety , SME , AEC, Logistic
* จัดสรรงบประมำณรองรับในกำรพัฒนำงำนวิจัยอย่ำงพอเพียง
* กำหนดให้แต่ละสำขำวิชำมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน กำหนดหัวข้อวิจัยในแต่ละปีให้ชัดเจน เพื่อ
พัฒนำไปสูค่ วำมชำนำญจนสำมำรถไปรับงำนนอกได้

* ส่งเสริมให้มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรจำกชุมชนและมุ่งเน้นกิจกรรมที่
ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์
* ส่งเสริมกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
สังคม กำรเมือง และชุมชน
* ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชำชน
* ส่งเสริมให้มี SDU (Service Delivery Unit) ที่สร้ำงรำยได้ให้มหำวิทยำลัย
* จัดโครงกำรวิจัยวิเครำะห์ควำมต้องกำรของชุมชน และสังคม ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ
* จัดโครงกำรอบรมและให้ควำมรู้ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจแก่ชุมชนและสังคม

* ส่งเสริมกำรใช้องค์ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพเพื่อสนับสนุนและทำนุบำรุง
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
* อนุรักษ์ สืบสำน ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
* ส่งเสริมแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และสำกล

กำรบริหำรจัดกำร
เศรษฐกิจพอเพียง

ธรรมำภิบำล
* พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ ำร ห้องสมุด ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันของทุกสำขำ ทุกโครงกำร และ
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในคณะฯ
* พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร โดยใช้ระบบธรรมำภิบำล กำรจัดกำรควำมรู้ ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และกำรกำกับดูแลติดตำมกำร
ดำเนินงำน
* พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำน
* พัฒนำระบบประกันคุณภำพทีบ่ ูรณำกำรกับงำนประจำ
* กำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อเอื้อต่อนโยบำยคณะฯ
* ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

* สร้างความคุ้มค่าของการศึกษาต้นทุน/รายได้
* พัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่า
* สร้างนิสัยให้ดาเนินชีวิต โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
* พัฒนาวิสหกิจของคณะบริหารธุรกิจ ให้มีศักยภาพ
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สร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกร
* สร้ำงระบบพัฒนำอำจำรย์สู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
* ส่งเสริมบุคลำกรสำยสนับสนุนให้มีควำมสำมำรถสูงขึ้น
* พัฒนำหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรสรรหำบุคลำกร และพัฒนำบุคลำกรด้วย ฐำนสมรรถนะ
* สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี มีควำมสำมัคคี รับผิดชอบองค์กร เสียสละ เพื่อส่วนรวม ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมุง่
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
* ส่งเสริมให้บุคลำกรไปสอน/วิจัย/ให้บริกำรวิชำกำร/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและต่ำงประเทศ
* จัดทำ MOU กับมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนอำจำรย์ผู้สอน ทั้งในด้ำนวิจัยและสัมมนำ
* สนับสนุนให้บคุ ลำกรได้ฝกึ อบรมทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
* ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรสร้ำงบุคลำกรมืออำชีพมำทดแทน

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนภำพที่ 3.4 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)
ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
วิสัยทัศน์ “คณะบริหำรธุรกิจ จะเป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล”
ประเด็นยุทธศำสตร์

การพัฒนาองค์กร Learning

ประสิทธิภาพ Internal คุณภาพการให้บริการ Customer ประสิทธิผล Financial

1. กำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและด้ำนสังคมศำสตร์ สร้ำงคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์(Human
Capital) ในระดับสำกล
2. สร้ำงผลงำนวิจยั ในสำขำบริหำรธุรกิจ ทีส่ ร้ำงสรรค์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและประเทศ
3. กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมบนพื้นฐำนควำมรู้
4. กำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล
บัณฑิตมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพเทียบเท่ำ
มำตรฐำนสำกล

บัณฑิตมี
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของคณะ
บริหำรธุรกิจ

กำรจัด
กำรเรียน
กำรสอน

ผลงำนวิจัยและวิชำกำรเป็น
ที่ยอมรับและเป็นประโยชน์
สำมำรถต่อยอดสู่กำรแข่งขัน
เชิงพำณิชย์ได้

ภำพลักษณ์
คณะ
บริหำรธุรกิจ
ในกำรผลิต
บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ

กำรจัดกำร
ด้ำน
งำนวิจยั

เป็นแหล่งรวม
องค์ควำมรู้
นักวิชำกำร
ผู้เชี่ยวชำญ
และนักวิจัย
ด้ำน
บริหำรธุรกิจ

กำรจัดกำร
ด้ำนบริกำร
วิชำกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งของทุนมนุษย์
กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย์
กำรศึกษำต่อ
กำรฝึกอบรม

กำรสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร

มีบริกำรวิชำกำร
ทำงสังคมทีม่ ี
ควำมเข้มแข็ง
ตอบสนองควำม
ต้องกำรทุกด้ำน

กำรจัดกำร
ด้ำน
วัฒนธรรม

กำรจัด
ระบบพื้น
ฐำนข้อมูล

กำรพัฒนำ
อำจำรย์และ
บุคลำกรของ
คณะ
บริหำรธุรกิจ

สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ขวัญ/กำลังใจ
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กำรวำง
ระบบ
ฐำนข้อมูล

เป็นศูนย์กลำงทำนุ
บำรุงศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชน

กำรร่วมมือใน
กำรทำนุบำรุง
ศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม
และ
สิ่งแวดล้อม

ผู้รับบริกำรมี
ควำมพึงพอใจ
จำกกำรบริกำร
ของคณะ
บริหำรธุรกิจ

กำรพัฒนำ
กฎ/ระเบียบ
ในกำร
ปฏิบัติงำน

สร้ำงระบบสำรสนเทศข้อมูลที่มีคุณภำพ

กำรสร้ำง
สวัสดิกำร
กำรทำงำน

กำรจัดกำรควำมรู้
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
กำรบริหำรควำมเสี่ยง

นำองค์ควำมรู้ทำง
วิชำชีพไปพัฒนำชุมชน
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน

กำรสร้ำง
เครือข่ำย

กำรพัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำนและ
สิ่งแวดล้อม

สร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กร
กำรพัฒนำ
ระบบกำร
บริหำรงำน
แบบธรรม
มำภิบำล

กำรพัฒนำ
ระบบกำร
ประกัน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
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แผนภำพที่ 3.5 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาองค์กร Learning

ประสิทธิภาพ Internal คุณภาพการให้บริการ Customer ประสิทธิผล Financial

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์
สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์(Human Capital) ในระดับสากล
บัณฑิตที่ได้งานทา
ศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระจานวนมาก

บัณฑิตที่สอบ
ใบประกอบวิชาชีพได้

ความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ประกอบการหรือ
ผู้ใช้บัณฑิตสูง

บัณฑิต
มีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน

มีความพึงพอใจ
ในเครื่องมืออุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวก

การจัด
การ
คัดเลือก
นักศึกษา

การจัด
การ
พัฒนา
หลักสูตร
TQF

กระบวน
การ
จัดการ
เรียนการ
สอน

สหกิจศึกษา
WIL และการ
เรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

การส่งเสริม
การผลิต
เอกสาร/
ตาราและสื่อ
การสอน

การจัด
สิ่ง
อานวย
ความ
สะดวก

บัณฑิตมีคณ
ุ สมบัติ
เป็นบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ของคณะบริหารธุรกิจ

การ
พัฒนา
กิจกรรม
ส่งเสริม
นักศึกษา

การฝึก
ทักษะสหกิจ
ศึกษาหรือ
ฝึกงานในสถาน
ประกอบการ

กระบวน
การ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษ
า

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การสร้าง
วัฒนธรรมการ
เรียนรู้

เป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้
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สร้างเครือข่ายวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ
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แผนภำพที่ 3.6 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาองค์กร Learning

ประสิทธิภาพ Internal

คุณภาพการให้บริการ Customer

ประสิทธิผล Financial

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผลงานวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ ที่สร้างสรรค์ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและประเทศ
งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ได้รับ
การตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ

งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ได้รับ
การจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร

งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
ได้รับรางวัล

งานวิจัยที่ต่อยอด
นาไปถ่ายทอดให้กบั
ชุมชน สังคม

การสร้างระบบ
การบริหาร
งานวิจัย

ระบบการ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
นักวิจัย

ชุมชนสังคม/
สถานประกอบการ
ได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ระบบการ
ส่งเสริมและ
สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่

พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพการวิจัย

นักวิจัยเก่า

งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ต่อ
ยอดสู่เชิงพาณิชย์

นักวิจัยหน้าใหม่
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การส่งเสริมการ
สร้างเครือข่าย
งานวิจัยและ
เผยแพร่

สร้าง
องค์ความรู้
จากงานวิจัย

มีงานวิจัยการ
เรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน

มีชุดโครงการวิจัย
บูรณาการที่
ตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาประเทศ

เผยแพร่งานวิจัยในเวทีต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระบบการ
เชิดชู
นักวิจัยที่
ได้รับรางวัล

การพัฒนา
กฎระเบียบการ
วิจัยเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว

สร้าง
เครือข่ายและเผยแพร่
งานวิจัย

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนภำพที่ 3.7 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาองค์กร Learning

ประสิทธิภาพ Internal

คุณภาพการให้บริการ Customer

ประสิทธิผล Financial

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความรู้
มีการบริการ
วิชาการ
ทางด้าน
บริหารธุรกิจ

ให้บริการ
SMEs กับ
ชุมชนและ
อุตสาหกรรม

ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการ

สร้างระบบการ
บริการวิชาการ

ร่วมพัฒนาศูนย์
บ่มเพาะและ
สร้างอาชีพเป็น
ผู้ประกอบการ

มีวิสาหกิจของ
หน่วยงานต่างๆ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากองค์ความรู้

มีการบริการ
วิชาชีพ
ครบทุกสาขา

จัดตั้งหน่วยงาน
ประสานงาน
บริการวิชาการ

เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ

มีชุดโครงการวิจัย
บูรณาการที่
ตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรมและการ
พัฒนาประเทศ

มีโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการดารงชีวิตและการ
สร้างอาชีพ

การศึกษาความ
ต้องการของ
ชุมชน

การพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ชุมชน

บูรณาการ
งานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน
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มีโครงการ
บริการวิชาการ
จริงบูรณาการ
ครบวงจร

มีรายได้จาก
ศูนย์บริการวิชาการ

การพัฒนากฎระเบียบการ
บริการวิชาการเพือ่ ให้เกิด
ความคล่องตัวในการ
ดาเนินงาน

สร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน
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แผนภำพที่ 3.8 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

มีกิจกรรม
ทานุบารุง
ศาสนา

มีกิจกรรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรมชุมชน

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาองค์กร Learning

ประสิทธิภาพ Internal

คุณภาพการให้บริการ Customer

ประสิทธิผล Financial

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
มีกิจกรรม
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม
สอดคล้องกับวัฒนธรรม
การดารงชีวิตชุมชน

มีโครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้ชุมชนและสังคม
โดยรอบคณะฯ

การจัดการทางวัฒนธรรม

เพิ่มความรู้เรื่อง
วัฒนธรรม

บูรณาการงานด้านวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน
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แผนภำพที่ 3.9 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

ประสิทธิผล Financial

การบริหารจัดการมี
ความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการดาเนินงาน

ความยุติธรรมในการ
บริหารจัดการ

คุณภาพการให้บริการ Customer

ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารงาน
แบบธรรมาภิบาล

ฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอก

ความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
องค์กร/บุคลากร

การพัฒนาองค์กร Learning

บุคลากรทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ

ประสิทธิภาพ Internal

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการบริหาร

วิจัยสถาบันเพื่อ
เป็นฐานข้อมูล
ในการบริหาร
จัดการ

พัฒนากฎระเบียบ
เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการ
บริหาร

ร่วมจัดทาระบบ
Competency Based
ของสายวิชาการและ
สายสนับสนุน

ส่งเสริม
สวัสดิการ
บุคลากร

สร้างวัฒนธรรม
องค์กร

สร้างเครือข่าย

พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพทั้งในด้านวิชาชีพ
และทักษะวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 4
กำรแปลงแผนปฏิบัติรำชกำรสู่กำรปฏิบัติ
4.1 ขั้นตอนกำรแปลงแผนปฏิบัติรำชกำรสู่กำรปฏิบัติ
คณะบริหารธุรกิจ แปลงแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เป็นแผนปฏิบัติราชการของ
คณะบริหารธุรกิจ โดยถ่ายทอดนโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายกลยุทธ์
หน่วยงาน ไปสู่สาขาวิชา งานในแต่ละงานในสานักงานคณบดี
การแปลงแผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555-2558 สู่การปฏิบัติมีขั้นตอน มีดังนี้
1. ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ สู่โครงการ สาขาวิชา และงานต่างๆ ใน
สานักงานคณบดี ซึ่งเริ่มต้นจาก ระดับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ไปสู่สาขาวิชา งานต่างๆในสานักงาน
คณบดี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย โดยการชี้แจง ทาความเข้าใจ และความชัดเจน โดยการจัด
ประชุมสัมมนาเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 เพื่อกาหนดเป้าหมาย แผนงาน
โครงการ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการสาหรับจัดทางบประมาณประจาปี ในแต่ละประเด็น ซึ่งมี
คณะกรรมการบริหารของคณะฯร่วมกันพิจารณาโครงการและงบประมาณ
2. ทาความเข้าใจ และสร้างความชัดเจนในแต่ละประเด็น โครงการ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องที่ตนต้อง
รับผิดชอบ
3. การสร้างพลังและความร่วมมือเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตามแผนงานและ
โครงการอาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง นั้น วิธีการที่
จะนามาใช้ประกอบด้วย พัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต่าง ๆ การมีส่วนร่วม การ
ทางานเป็นทีม ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ
4. สร้างระบบการติดตามการดาเนินการในการถ่ายทอดสู่โครงการสาขาวิชา และงานต่างๆ ใน
สานักงานคณบดี

4.2 กำรติดตำมและประเมินผล
คณะบริหารธุรกิจ กาหนดการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกปฏิบัติราชการ
4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ดังนี้
1. หลังจากที่คณะฯ ได้รับปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะฯ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการคณะฯที่ตอบสนองการพัฒนา เป้ าหมาย ตัวชี้วัดที่สนับสนุนแผนกลยุทธ์การ
พัฒ นาของมหาวิ ทยาลั ย โดยถ่ ายทอดไปยัง โครงการ สาขาวิช า งานต่า งๆ ในส านักงานคณบดี
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย โดยแผนปฏิบัติราชการคณะฯ จะผ่านความเห็นชอบของประชาคม
กรรมการบริหารของคณะฯ และกรรมการประจาคณะฯ
2. ฝ่ายโครงการ สาขาวิชา และงานต่างๆ ในสานักงานคณบดี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในแต่ละ
ฝ่ายของคณะบริหารธุรกิจ ที่เป็นผู้เสนอกิจกรรมและโครงการในกลยุทธ์การพัฒนาของคณะฯ จะ
กาหนดแผนการใช้เงิน รวมทั้งประเภทของงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายได้ของคณะฯ เพื่องานงบประมาณจะใช้ในการจัดทางบประมาณสาหรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี และผู้เกี่ยวข้องนั้นจะต้องดาเนินการตามที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
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3. คณะกรรมการบริหารของคณะฯ จะติดตามการดาเนินงานด้วยการประชุมอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการประจาคณะฯ ประชุมอย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการ
ดาเนินงาน หากมีปัญหาก็จะร่วมกันเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาให้ลุล่ วงนอกจากนั้นจะต้องรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยทุกไตรมาส
ฝ่ า ยบริ ห ารและวางแผนจะต้ อ งรายงานผลการด าเนิ น งานประจ าปี ข องคณะฯต่ อ
คณะกรรมการดาเนินงานของคณะฯ และกรรมการประจาคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป

4.3 กำรปรับแผนปฏิบัติรำชกำรคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี พ.ศ. 2555 – 2558
1. ทุ ก ปี ก่ อ นจะจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ จะน าผลการด าเนิ น งานมา
วิเคราะห์ เพื่อปรับแผนการดาเนินงานในปีต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจารย์และ
บุคลากร คณะกรรมการจัดทาแผนฯ จะร่วมกันพิจารณาในการปรับเปลี่ยน แล้วนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารของคณะฯ
2. คณะฯ เสนอแผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจ ที่มีการปรับปรุง ร่วมกันพิจารณาโดย
คณะกรรมบริหารคณะฯ เข้าสู่คณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาผ่านความเห็นชอบ เพื่อ
ใช้ในการดาเนินงานต่อไป
3. เสนอแผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
คณะฯ เข้าสู่มหาวิทยาลัยฯ
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บทที่ 5
กำรกำกับติดตำมประเมินผล
เมื่อแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ได้มีการนาไปสู่การปฏิบัติครบถ้วนแล้ว การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจ เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการในขั้นตอนต่อไป เนื่องจาก
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้ส่วน
ราชการต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วน
ราชการกาหนดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในที่นี้จะแสดงผลการติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี จากสานักงบประมาณ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

กรอบกำรติดตำมและประเมินผล คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี พ.ศ. 2555 – 2558
สาหรั บกรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ งาน/โครงการ-กิจกรรม และ
ความสาเร็จขององค์กรนั้น คณะฯ จะจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดาเนินการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงาน ที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี โดย
ส านั กงานคณะกรรมการการพั ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประกั นคุ ณภาพภายใน (ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมทั้งการประเมินผลการประกันคุณภาพโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
กำรประเมินคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ระบุว่า “....ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดาเนิ น การอย่ างต่อ เนื่ อง” ในขณะที่ม าตรา 49 ของพระราชบัญ ญัติ ฉบั บเดีย วกั นระบุ ถึง การ
ประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เป็นองค์การมหาชนทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการ
จัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
คณะฯ มีการรายงานมหาวิทยาลัยฯ ที่ใช้ในการตรวจสอบติดตามผล
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คาแถลงนโยบาย
ของ

คณะรัฐมนตรี
(เฉพำะด้ำนกำรศึกษำ)
นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภำ
วันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๕๔
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นโยบำยกำรศึกษำได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต รวม 7 ประกำร ดังนี้
1. เร่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วย
การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตาราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้า
และได้มาตรฐาน ทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
ทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้น โดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานใน
ระดับ ชาติ และนานาชาติ ขจั ดความไม่รู้ห นัง สื อให้ สิ้ น ไปจากสั งคมไทย จัดให้ มี ครูดีเพีย งพอในทุ ก
ห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับ
โลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้ง
สร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอภาค และดาเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของ
สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอานาจสู่พื้นที่ให้
เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม
2. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคานึงถึงการสร้าง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้
บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึง
แรกเกิด ให้ ได้ รั บการดู แลอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้ งแม่ และเด็ ก สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษาตามวั ยและ
พัฒนาการอย่ างมี คุ ณภาพ ตั้ งแต่ ก่ อนวั ยเรี ยนจนจบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน โดยจัดให้ มี ระบบสะสมผล
การศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา
นอกจากนี้ จะดาเนิ นการลดข้อจากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมี
รายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักชาระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ ยนการชาระ
หนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการ
กระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งจะจั ดให้ มีระบบคัดเลื อกกลางเพื่ อเข้ าศึ กษาต่อในมหาวิทยาลั ยที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดาเนิน “โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
3. ปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือน
และค่ า ตอบแทนครู พั ฒ นาระบบความก้ า วหน้ า ของครู โ ดยใช้ ก ารประเมิ น เชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ อิ ง ขี ด
ความสามารถและวัดสั มฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลั ก จัดระบบการศึกษาและฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชาระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตาม
นโยบาย แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครู ขจัด
ปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
4. จัดกำรศึกษำขั้นอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้าง
รายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุ นให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่ง
งานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้ศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถ
เรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
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ในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจาชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้ จะดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้
เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ
5. เร่งพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็น
เครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ แห่ งชาติเพื่อเป็ นกลไกในการเปลี่ ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ
“ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้
กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนาร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดาเนินการให้
“กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดาเนินการตามภารกิจได้
6. สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงทุนปัญญำของชำติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกาลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้าง
ทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การสร้าง
รากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสาหรับสาขาวิชาที่จาเป็น
พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
7. เพิ่มขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดย
ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ
และปริ มาณเพีย งพอ สอดคล้ อ งตามความต้ องการของภาคการผลิ ต และบริก าร เร่ง รัด การจั ดท า
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทามาตรฐาน
ฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม
ที่มำ : http://www.moe.go.th/websm/2011/aug/219.html

80

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปฏิทินกำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2555
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ระยะเวลำ
กุมภาพันธ์ 2555

กิจกรรม
 เสนอหลักการการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2555 ของคณะฯ
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีนาคม 2555

คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี พ.ศ. 2555 ของคณะฯ ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมษายน 2555

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของคณะฯ เพื่อจัดทา(ร่าง) (ร่าง)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมษายน 2555

นาเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ

พฤษภาคม 2555

นาเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ในการประชุมกรรมการประจาคณะฯ

พฤษภาคม 2555

นาเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2555 ให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เมื่อผ่านการพิจารณา จึงเผยแพร่
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ.2555-2558
และแผนปฏิบัติกำร ประจำปี พ.ศ. 2555 คณะบริหำรธุรกิจ
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