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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
แผ่ นดิน พ.ศ. 2555-2558 มำเป็ น แนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2555
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
คณะบริห ำรธุรกิจ ได้จั ดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี พ.ศ. 2555 คณะบริห ำรธุรกิจ
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 ห ำรธุ ร กิ จ มี ค วำมมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2555 คณะ
บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี เป็นเครื่องมื อในกำรพัฒนำคณะฯ ให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ที่กำหนดไว้

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร)
คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
 กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี พ.ศ. 2555 คณะบริหำรธุรกิจ
 ข้อมูลพื้นฐำนของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี
 ปรัชญำ (Philosophy)
 ปณิธำน (Determination)
 ค่ำนิยมองค์กร (Core values)
 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
 อัตลักษณ์ (Identity)
 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยใน
 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยนอก
บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ
 วิสัยทัศน์ (Vision)
 พันธกิจ (Mission)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)
 เป้ำประสงค์ (Goal)
 กลยุทธ์ (Strategies)
 สรุปภำพรวมแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555 -2558
 แผนภูมิแสดงควำมเชื่อมโยงแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนงำน
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/หน่วยงำน
 Strategy Map
 สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 จำแนกตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์ แหล่งเงินและประเภทรำยจ่ำย
 สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 จำแนกตำม
นโยบำย 11C แหล่งเงินและประเภทรำยจ่ำย
 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด
ระดับผลผลิต
 แผนปฏิบัติกำรในกำรดำเนินโครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ภาคผนวก
 ปฏิทินกำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี พ.ศ.2555
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
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กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี พ.ศ.2555
จำนวนบุคลำกรแยกตำมประเภทบุคลำกร
จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมตำแหน่งทำงวิชำกำร
แนวโน้มกำรเกษียณอำยุรำชกำร ของบุคลำกร ในระยะเวลำปีงบประมำณ
2555 – 2558
จำนวนนักศึกษำจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยใน
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยนอก
สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 จำแนกตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์ แหล่งเงินและประเภทรำยจ่ำย
สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 จำแนกตำม
นโยบำย 11C แหล่งเงินและประเภทรำยจ่ำย
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ผลผลิต ตัวชีว้ ัด
ระดับผลผลิต
แผนปฏิบัติกำรในกำรดำเนินโครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 คณะ
บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่
1.1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี
3.1 สรุปภำพรวมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี พ.ศ.2555 คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
3.2 แผนภูมิแสดงควำมเชื่อมโยงแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนงำน
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร และกิจกรรม
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 คณะบริห ารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี กาหนดทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคณะ
ชั้นนาที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “ผู้นาด้าน
การศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล”
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จัดทาขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 และ
แผนปฏิบั ติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ) โดยอาศัยกรอบ
นโยบายแผนการบริ หารจั ดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พ.ศ. 2552 –
2556) ซึ่งอธิการบดีนาเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาอธิการบดีในวาระที่สอง
แผนกลยุทธ์การพัฒ นามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2553 – 2556 ฉบับได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดีที่ 21
มกราคม 2553 และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่มหาวิทยาลัยชั้นนาทาง
วิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554
โดยสรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้นประกอบ ไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์จานวน 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์หน่วยงาน 28 กลยุทธ์วิธีการ ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ใช้เป็ นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 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 สร้างผลงานวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ 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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี มีกรอบงบประมาณที่ใช้รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์จานวนทั้งสิ้น 194,552,700 บาท โดย
แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 57,698,100 บาท (ร้อยละ 29.66 ) งบประมาณเงินรายได้ จานวน
136,854,600 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
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 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
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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 กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2555
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จัดทาขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และแผน
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ) โดย
อาศัยกรอบนโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(พ.ศ. 2552 – 2556) ซึ่งอธิการบดีนาเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหา
อธิการบดีในวาระที่สอง แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2553 –
2556 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่
1/2553 วันพฤหัสบดีที่ 21มกราคม 2553 และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี สู่มหาวิทยาลัยชั้นนาทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล ตามมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554
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กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2555 คณะบริหารธุรกิจ สามารถสรุป
เป็นขัน้ ตอนได้ดังนี้ (ตารางที่ 1.1)

ตำรำงที่ 1.1 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2555
แนวทำง/กระบวนกำร กำร
จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี

เริ่มต้น

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ
แผน

2. ประชุมอำจำรย์และบุคลำกรทั้ง
คณะฯ เพื่อทบทวนและจัดทำร่ำง
แผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ : รำยละเอียด

1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศในเบื้องต้นเสนอต่อผูบ้ ริหาร โดย
คณะทางานมีหน้าที่ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค
( 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 นแปลงทีส่ าคัญทางเศรษฐกิจ
สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ระดมความคิดเห็น ทบทวนแผนฯ ของคณะ
บริหารธุรกิจ และเตรียมจัดทาร่างแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี
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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
ประจำปี

3. คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดทำ
แผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี

4. เสนอที่ประชุม
กรรมกำรบริหำร

5. เสนอที่ประชุม
กรรมกำรประจำ

6. จัดทำแผนฉบับสมบูรณ์และ
ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ

7.จัดทำแผน
ดำเนินกำรตำมแผน

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ : รำยละเอียด
3.1 จัดทาร่างแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ.
2555 คณะบริหารธุรกิจ
3.2 ประชุมแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2555
 กาหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. นาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2555 ที่
ได้รับการปรับปรุง
 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
ประจาปี พ.ศ. 2555

1 วัน

พ.ค.55

6. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555
ฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่/ถ่ายทอดประชาสัมพันธ์
แผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 วัน

พ.ค.55

7. จัดประชุมชี้แจง ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัต/ิ
คณะ/หน่วยงาน ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี พ.ศ. 2555

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
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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
ชือ่ ตำแหน่ง
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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1.3 ปรัชญำ (Philosophy)
คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนากาลังคน ให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะประยุกต์
และพัฒนาทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

1.4 ปณิธำน (Determination)
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพระดับสากลด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.5 ค่ำนิยมองค์กร (Core values)
F-Future
เป็น คณะที่จ ะสร้า งเยาวชนให้เ ป็ น 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 ระบบใน
สถานการณ์ที่เปลี่ ย นแปลง
B-Business เป็น คณะที่จัด การศึก ษาด้า นบริ ห 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

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

1.7 อัตลักษณ์ (Identity)*
บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness)*
เป็นคณะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจ ผลิตบัณฑิตและสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ในระดับสากล

34

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ.2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทที่ 2
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
2.1 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 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
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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 คุ ณวุ 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 วย
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
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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 ย ดนาม
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
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำ ปี พ.ศ.2555
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะบริหารธุรกิจ จะเป็นผู้นาด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล
คณะบริหำรธุรกิจ จะเป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล
ดังนี้
- คุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
- คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ได้มาตรฐานระดับสากล
- คุณภาพอาจารย์ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
- คุณภาพของงานวิจัยเชิงบูรณาการ และประยุกต์เชิงพาณิชย์
- คุณภาพของงานบริการวิชาการสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ

3.2 พันธกิจ (Mission)
วิสั ยทัศน์ดังกล่ าวเป็ นเครื่ องชี้นาการกาหนดนโยบายและการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้ บรรลุ
พันธกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่
1. จัดการศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือในระดับสากลและส่งเสริมกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมค่านิยมจิตสาธารณะ 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

3.3 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
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3.4 เป้ำประสงค์ (Goal)
1. ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
2. สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างศักยภาพและความสามารถ เพื่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ
3. ประชาชนมีความแข็งแกร่งในการประกอบอาชีพนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างยั่งยืน
4. มีบทบาทในการส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3.5 กลยุทธ์ (Strategies)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้
สร้างมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา
เพิ่มศักยภาพการวิจัย และด้านการหาทุนวิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อการแข่งขันของประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการนาองค์ความรู้
ด้านวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้กับศิลปวัฒนธรรม
8. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย
9. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
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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
สิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์
อื่น ๆ โดยบูรณำกำรกับกำรเรียน
กำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร และ
ศิลปวัฒนธรรม
C2 5.2 ส่งเสริมให้มีผลงำน
สร้ำงสรรค์ และงำนวิจัยประยุกต์
(Apply Research)
C10 5.3 สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับ
หน่วยงำน/องค์กรทั้งภำครัฐ
และเอกชน ในประเทศ
และต่ำงประเทศ
C2 5.4 พัฒนำศักยภำพนักวิจัย
รุ่นใหม่ 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 พัฒนำหลักเกณฑ์
มำตรฐำนกำรสรรหำบุคลำกร
และพัฒนำบุคลำกรด้วย ฐำน
สมรรถนะ
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
ฝึกอบรมทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
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 ิราชการประจาปี พ.ศ.2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.6 แผนภำพที่ 3.1 (ต่อ) สรุปภำพรวมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ.2555 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 (888 คน)
-จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ (1,275 คน)
-จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่
(2,627 คน)
-ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนหลักสูตร (ร้อยละ 80)
-ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด (ร้อยละ
82)
-ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร (26.4133 ล้ำนบำท)

-ผู้สำเร็จกำรศึกษำ (529 คน)
-จำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ (675 คน)
-จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ (1,372 คน)
-ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
หลักสูตร (ร้อยละ 80)
-ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด (ร้อยละ 82)
-ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร (59.5600 ล้ำนบำท)

-จำนวนโครงกำรวิจัย
(17 โครงกำร)
-จำนวนผลงำนวิจัย
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่
กำหนด (17 โครงกำร)
-โครงกำรวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด (ร้อยละ 50)
-ค่ำใช้จ่ำยกำรวิจัยตำม
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร
(2.1552 ล้ำนบำท)

-จำนวนโครงกำร/กิจกรรม บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม (10 โครงกำร)
-ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกระบวนกำร
ให้บริกำร (ร้อยละ 82)
-งำนบริกำรวิชำกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่
กำหนด (ร้อยละ 90)
-ค่ำใช้จ่ำยของกำรให้บริกำรวิชำกำรตำม
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร (1.1831 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 84)
-โครงกำร/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
(ร้อยละ 90)
-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
(0 โครงกำร)
-จำนวนผลงำนวิจัยเป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่กำหนด
(0 โครงกำร)
-โครงกำรวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
(ร้อยละ 50)
-ค่ำใช้จ่ำยกำรวิจัยตำม
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร
(0 ล้ำนบำท)

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ.2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.7 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
สังคมศาสตร์มคี ุณภาพตามความต้องการของ
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 ิราชการประจาปี พ.ศ.2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.8 แผนที3่ .3 ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี
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

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ.2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ 3.4 ยุทธศำสตร์ (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

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ.2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ 3.5 ยุทธศำสตร์ (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 ิราชการประจาปี พ.ศ.2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ 3.6 ยุทธศำสตร์ (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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แผนที่ 3.7 ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ของคณะบริหำรธุรกิจ
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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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แผนที่ 3.8 ยุทธศำสตร์ (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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ภาคผนวก

แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2555 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 และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.
2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 ของคณะฯ
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทา (ร่าง)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.
2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีนาคม 2555

คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2555 ของคณะฯ ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.
2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมษายน 2555

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของคณะฯ เพื่อจัดทา(ร่าง) (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมษายน 2555

นาเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.
2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ

พฤษภาคม 2555

นาเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.
2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมกรรมการ
ประจาคณะฯ

พฤษภาคม 2555

นาเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.
2555 ให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เมื่อผ่านการพิจารณา จึงเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2555 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2555 คณะบริหำรธุรกิจ
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