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ในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาในด้านของเทคโนโลยี เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองในทุกขณะ เป็นปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศและปัจจัย
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ฉบับนี้   
เป็นแผนที่จัดท าขึ้นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนของคณะฯ  ที่ได้ร่วมกัน
ระดมความคิด  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาคณะบริหารธึรกิจ ใน 4 ปี ภายใต้กรอบนโยบายแผนการบริหาร
จัดการและแผนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

สาระส าคัญแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 
5 บท คือ บทที่ 1  กระบวนการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2564 และข้อมูลพ้ืนฐาน          
บทที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สถานการณ์ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  บทที่ 4  การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  บทที่ 5  การ
ก ากับติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564  ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 
คณะบริหารธุรกิจ จะได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตลอดจนจะเป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การ
ด าเนินการในภารกิจต่างๆ โดยทุกภาคส่วนของคณะฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธรกิจ  ได้มีการพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ผ่านกลไกการ
ระดมความคิดเห็น  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก  ที่คาดว่าจะส่งผลต่ อ           
ทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผล  โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2. การรวบรวมสภาพปัญหาและประเด็นในการพัฒนา คณะบริหารธุรกิจในอนาคต 4 ปี 

 รับฟังปัญหา อุปสรรค และการพัฒนา คณะ/วิทยาลัย 
3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลนโยบายในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวปฏิบัติที่

ดี  และสิ่ งที่ ต้ องด าเนิ นการอย่ างต่ อเนื่ องเพ่ื อบรรจุ ไว้ ใน แผนยุ ทธศาสตร์  พ .ศ. 2561-2564                           
คณะบริหารธุรกิจ 

 การศึกษาความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11     
(พ.ศ. 2555 - 2559)  ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
ในปี พ.ศ.2558  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายรัฐบาล 

4. การสรุปประเด็นเพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์      
พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ 

 การระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 
และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 คณะบริหารธุรกิจ  

 การคาดการณ์อนาคตและความสามารถของประเทศไทยด้านการจัดการศึกษา 
5. การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์    

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ ให้
ครอบคลุมในทุกระดับ และทุกมิติ  

 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

6. การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 การระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ     

ในการประชาพิจารณ์ร่างแผน ต่อบุคลากรทุกภาคส่วนของคณะ  
7. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
8. การรวบรวมสภาพปัญหาและประเด็นในการพัฒนา คณะบริหารธุรกิจในอนาคต 4 ปี 

 รับฟังปัญหา อุปสรรค และการพัฒนา คณะ/วิทยาลัย 
9. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลนโยบายในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวปฏิบัติที่

ดี  และสิ่ งที่ ต้ องด าเนิ นการอย่ างต่อเนื่ องเพ่ื อบรรจุ ไว้ ใน แผนยุทธศาสตร์  พ .ศ . 2561 -2564                     
คณะบริหารธุรกิจ 
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 การศึกษาความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ      
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย Thai Land 4.0   

10. การสรุปประเด็นเพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
2561-2564  คณะบริหารธุรกิจ 

 การระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564       
คณะบริหารธุรกิจ และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561  คณะบริหารธุรกิจ  

 การคาดการณ์อนาคตและความสามารถของประเทศไทยด้านการจัดการศึกษา 
11. การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564  คณะบริหารธุรกิจ และตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี     
พ.ศ. 2561  คณะบริหารธุรกิจ 

12. คณะบริหารธุรกิจ ให้ครอบคลุมในทุกระดับ และทุกมิติ  
 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

13. การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 การระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564  คณะบริหารธุรกิจ  

ในการประชาพิจารณ์ร่างแผน ต่อบุคลากรทุกภาคส่วนของคณะ  

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564  คณะบริหารธุรกิจ  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการ
พัฒนาคระให้มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมสู่
หน่วยงานทุกภาคส่วนของคณะ  ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น ำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล” 
ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล โดยในการด าเนินการเพ่ือ
ขับเคลื่อนคณะบริหารธุรกิจ  ไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์     
พ.ศ. 2561-2564   ไว้ดังนี้   
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัด 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

ประมำณกำร 
งบประมำณ 

รวมทุกภำรกิจ 56 43 11,547,600 
1. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ 
และเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศำสตร์ชำต ิ

22 12 1,039,700 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3   
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 19   

2. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำงำนวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ 

7 17 2,339,200 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3   
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 4   

3. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำควำมเป็นนำนำชำติ 10 
 

3 4,776,000 

    ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
    ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

2 
8 

  

4. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร
เพื่อตอบสนองคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจ
เมืองใหม่ 

9 5 373,700 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

4 
5 

  

5. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรอนุรักษ์ สืบสำน 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

3 1 103,000 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1   
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 2   

6. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำศักยภำพองค์กร
รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัย 4.0 และมหำวิทยำลัยในก ำกับ 

5 5 2,916,000 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ -   
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 5   

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ   คือ การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์คณะ มีการด าเนินการที่ส าคัญคือ การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะฯ ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี          
ซึ่งคณะฯ จะก าหนด โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะฯ  

ส าหรับการก ากับติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564  ยึดหลักการกระจาย
อ านาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานของหน่วยงานภายใต้คณะฯ ให้มีบทบาทหน้าที่ใน
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ตัวชีวัดกลยุทธ์ ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่งานแผนงานและงบประมาณ เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสรุปในภาพรวมของแผนเพ่ือรายงาน คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2564 ฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญที่ช่วยให้ เกิด           
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ที่มีอัตลักษณ์  มีคุณภาพ
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และเป็น “เป็นผู้น ำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล” 
 
เป้ำหมำยหลักในปี 2564 
1. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีรองรับยุทธศำสตร์ชำติ  

1.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรที่ก าหนด ร้อยละ 85 
 1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน  RMUTT 's  Smart  Teacher 
Model ร้อยละ 100 
 1.3  ร้อยละของอาจารย์ที่น านวัตกรรมการเรียนการสอน (Active Learning)  ไปใช้ในการ
จัดการสอน  ร้อยละ  100 
 1.4  ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและสาขาวิชาด้านภาษาอังกฤษ มีผล
การทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนน ขึ้นไป  (คิดจากฐานนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)  ร้อยละ 
80 

1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนมีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนน 
ขึ้นไป (คิดจากฐานนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ร้อยละ  50 

 1.5  ร้อยละของนักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน  IC3       
(คิดจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน Certificate)  ร้อยละ 80 
***สวท.ดึงข้อมูลการลงทะเบียนเรียนวิชา IC3 หรือ วิชาอ่ืนที่เทียบเท่า 
 1.6 ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ในสาขา
วิชาชีพ ร้อยละ 20 
 1.7  ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ  ร้อยละ  85 
 1.8  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้ 
(ห้ อ งส มุ ด ร ว ม , ห้ อ งส มุ ด ค ณ ะ , Work Space, Fab. Lab., Innovative Zone, ห้ อ ง เรี ย น , 
ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ)  ร้อยละ  85 
 1.9  จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU/MOA) ระหว่างภาครัฐ เอกชน 
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานที่จัดการศึกษาในด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน 1  
กิจกรรม 
 1.10 จ านวนหลักสูตรในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  1  หลักสูตร 
 1.11 ร้อยละของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารการเงินส่วนบุคคล มีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  ร้อยละ  85 
 1.12  ร้อยละของผู้เข้าอบรมภาษาท่ี 3 มีความรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ  85 
 1.13  ร้อยละของผู้เข้าอบรมการวิเคราะห์หุ้น มีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 85 
 1.14  ร้อยละของผู้เข้าอบรมแผนธุรกิจ SMEs มีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 85 
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2. กำรพัฒนำงำนวิจัย เพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ 
 2.1  ร้อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละ 53 
 2.2  ร้อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่จัดกลุ่มเป็นวารสารที่
มีผลกระทบสูง (Q3-Q4) ต่อผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ร้อยละ 20 
 2.3 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ท าให้กับหน่วยงาน
ภายนอก (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม / ชุมชน ฯลฯ)  18  ผลงาน 
 2.4  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงาน
ภายนอก และรายรับจากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  1  ล้านบาท 
 
3. กำรส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ   
 3.1  จ านวนกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่  มทร.ธัญบุรี เป็น
เจ้าภาพ  เจ้าภาพร่วม หรือเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 2 กิจกรรม 
 3.2  ร้อยละของ Active MOU / MOA กับหน่ วยงานความร่วมมื อที่ เป็ น เครือข่ าย 
ในระดับนานาชาติ  รอ้ยละ 50 
 3.3  จ านวนนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ  120 คน 
 3.4  จ านวนนักศึกษาต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน 60  คน 
 3.5  นักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรนานาชาติ  ร้อยละ  20 
 3.6  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ  ทางภาษาต่างประเทศ/ ความเป็น
นานาชาติ / สมรรถนะสากล  15  คน 
 3.7  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ทางภาษาต่างประเทศ / 
ความเป็นนานาชาติ / สมรรถนะสากล  5  คน 
 3.8  ร้อยละของรายวิชาชีพ ที่ ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  (หนังสือ/เอกสาร
ประกอบการสอน/สื่อการสอน/ข้อสอบ/แบบทดสอบ) ในปีการศึกษา  ร้อยละ  20 
 
4. กำรพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำรเพื่อตอบสนองคุณภำพชีวิตท่ียั่งยืนของชุมชน 
 4.1  จ านวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายเพื่อให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน  1  ผลงาน 
 4.2  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และมีความยั่งยืน  ระดับ  5 

ระดับ 1 มีการรวมกลุ่มชุมชน และบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ระดับ 2 มีการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
ระดับ 3 ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมสภาพแวดล้อมให้กับชุมชน หรือส่งเสริมสุขภาวะ 
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ระดับ 4 น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือการสร้างสรรค์มาช่วยในการพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้ 
หรือส่งเสริมสุขภาวะ 

ระดับ 5 ชุมชนมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
4.3  จ านวนบุคลากรในภาค อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม บริการ และวิชาชีพอ่ืนๆ

ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพ่ิมองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่  30 คน 
 
5. กำรอนุรักษ์ สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
 5.1  ร้อยละโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อย 1 ด้าน รอ้ยละ  90 
 5.2  จ านวนโครงการที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  1  
โครงการ 
 
6. กำรพัฒนำศักยภำพองค์กรคณะบริหำรธุรกิจ 4.0 และมหำวิทยำลัยในก ำกับ 
 6.1  ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ียื่นขอต าแหน่งทางวิชาการต่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบที่จะ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ   ร้อยละ  14 
  6.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ร้อยละ  20 
  6.1.2 รองศาสตราจารย์  ร้อยละ  6 
  6.1.3 ศาสตราจารย์  ร้อยละ  4 
 6.2  ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบยื่นขอระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อผู้ที่มี
คุณสมบัติครบที่จะขอระดับต าแหน่ง  ร้อยละ  50 
 6.3 ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรเชิงบริหาร
จัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี  12  คน 
 6.4 จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/พ้ืนที่เป้าหมาย ที่ประหยัดได้ 
  6.4.1 จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/พ้ืนที่เป้าหมาย ที่ประหยัดได้ อาคารเฟส 
4  ร้อยละ 5 
 6.5  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนแม่บทเข้าสู่ Green University  ระดับ  5 

6.5.1  ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ระดับท่ี 1 จัดท าปฏิทินการด าเนินงานของคณะท างานมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับคณะทั้ง 6 ด้าน (ไตรมาสที่ 1)  
ระดับท่ี 2 ทบทวนค าสั่งคณะอนุกรรมการด าเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับคณะทั้ง 6 ด้าน (ไตรมาสที่ 1) 
ระดับที่  3 ร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

มหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 6 ด้าน 
ระดับที่ 4 รวบรวมและส่งข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียวพร้อมเอกสารแนบมายัง

ส่วนกลางอย่างน้อย 3 ด้าน 
ระดับที่ 5 รวบรวมและส่งข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียวพร้อมเอกสารแนบมายัง

ส่วนกลางครบทั้ง  6 ด้าน 
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บทที่ 1 
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 และข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อมูลพื้นฐานของคณะบริหารธุรกิจ 
 จุดมุ่งหมายและปณิธานของการต่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-
ธัญบุรี 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                          
           ที่ตั้ง  39 หมู่ 1 ต.คลองหก  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110                                      
           ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2518 สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
โดยเมื่อแรกจัดตั้งนั้นมีส านักงานชั่วคราว อยู่ที่วิทยาลัยพณิชยการพระนคร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครในปัจจุบัน) ในเวลาต่อมาได้รับการอนุเคราะห์จากทางวิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถในปัจจุบัน ) ซึ่งตั้งอยู่  ณ ถ.
วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ ให้ยืมใช้ห้องเรียนของวิทยาเขตฯ ในช่วงเวลาบ่ายและ
เย็นที่ทางวิทยาเขตไม่มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือจัดการเรียนการสอนของคณะฯ จึงท าให้คณะฯ ได้
เปิดท าการสอนในระดับปริญญาตรีครั้งแรก ขึ้นที่วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถนี้เอง โดยเวลาที่ใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนของคณะฯ ส่วนใหญ่เป็นเวลาในช่วงบ่ายและเย็น ท าให้นักศึกษารุ่นแรกๆ ที่เข้ามา
เรียนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นนักศึกษาภาคบ่าย และส าหรับหลักสูตรที่เปิดท าการสอนครั้งแรกนั้น
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี  4 ปี  

ในปี พ.ศ. 2522 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณให้ท าการสร้างส านักงาน
อธิการบดี ของวิทยาลัย ขึ้นภายในพ้ืนที่ของวิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ เป็นอาคารขนาด 8 ชั้น และ
คณะบริหารธุรกิจได้ขอยืมอาคารดังกล่าวเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นเมื่ออาคารดังกล่าว
สร้างเสร็จ คณะบริหารธุรกิจจึงย้ายส านักงานจากตึกของวิทยาลัยจักรพงษภูวนารถไปตั้งที่อาคารใหม่ 8 
ชั้น และนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่คณะฯ มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง และสามารถจัดการเรียนการสอนได้
เต็มเวลา ตั้งแต่ป ี2524 เป็นต้นมา  

ในปี พ.ศ. 2527 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีนโยบายที่จะสร้างศูนย์กลางของการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีอยู่ที่ ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ใช้ชื่อเรียกว่า ศูนย์กลางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล หรือเรียกย่อๆ ว่า ศูนย์กลางราชมงคล (ศรม.) โดยสถาบัน ฯ มีความต้องการที่จะ
ให้คณะต่างๆ ในสังกัด ได้มาเปิดท าการเรียนการสอนรวมกันที่ศูนย์กลางราชมงคลแห่งนี้ และเนื่องจาก
คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะหนึ่งในจ านวนนั้นด้วยท าให้คณะบริหารธุรกิจต้องด าเนินการเตรียมตัวเพ่ือ
ย้ายสถานที่ตั้งจากภายในวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถมาอยู่ที่ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลโดย
เริ่มเตรียมการตั้งแต่ป ี2529 

ในปี พ.ศ. 2533 คณะบริหารธุรกิจมองเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนว่าบุคคลเหล่านั้นจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างดี ในเรื่องธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้น คณะบริหารธุรกิจจึงได้
จัดท าโครงการเปิดสอนนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการขึ้น  เรียกว่า “โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจ าการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการให้ความรู้และฝึกฝนทักษะความสามารถทางด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยี ให้กับบุคลากรประจ าการของทั้งทางภาครัฐและเอกชน โดยผู้เข้าศึกษาต้องเป็นบุคลากร
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ประจ าการ และใช้ระยะเวลาในการศึกษาจนส าเร็จระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2 ปีครึ่ง ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ(ภาคพิเศษ)นั้น ใช้เวลาในช่วงเย็นของวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ คือช่วงเวลา 18.00 - 20.30 น. ส าหรับสถานที่ ๆ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน คณะฯ ได้
ใช้อาคารเรียน 8 ชั้นที่ตั้งอยู่ที่ ถ.วิภาวดีรังสิต ในพ้ืนที่วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถในการจัดการเรียนการ
สอน  

จากการเตรียมการเพ่ือเคลื่อนย้ายคณะบริหารธุรกิจจากสถานที่ตั้งเดิม  คือ จากในพ้ืนที่ของ
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มาอยู่ที่ศูนย์กลางสถาบันฯ ซึ่งเริ่มต้นด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2529 จึงท าให้
คณะบริหารธุรกิจสามารถเปิดท าการสอนระดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาภาคในเวลาราชการ  ณ 
ศูนย์กลางราชมงคลได้ในปี พ.ศ. 2534  และในปีนี้เองที่คณะฯ ได้ปิดท าการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาภาคในเวลาราชการที่อาคารเรียน  8 ชั้น ในพ้ืนที่วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถหลังจากที่
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2533 ส าเร็จการศึกษา ส่วนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอก
เวลาราชการนั้น คณะบริหารธุรกิจยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่อาคารเรียน  8 ชั้น ที่อยู่ใน
พ้ืนที่วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถต่อไป จนกระทั่งนักศึกษารุ่นที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2538 ส าเร็จ
การศึกษา คณะฯ จึงได้ปิดการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ที่อาคาร 8 ชั้น 
ถ.วิภาวดีรังสิตอย่างสมบูรณ์  

ปี พ.ศ. 2538 คณะบริหารธุรกิจได้ท าการเปิดสอนนักศึกษาเพ่ิมในหลักสูตร  4 ปี โดยรับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนักศึกษาที่
จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  เข้ามาเป็นนักศึกษา โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือกผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อของสถาบันฯ ทั้งนี้มีภาควิชาที่รับนักศึกษาเข้ามาศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ได้แก่ 
ภาควิชาการตลาด, ภาควิชาการบัญชี และภาควิชาระบบสารสนเทศ ท าให้ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา
คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะในระดับปริญญาตรีของทางสถาบันฯ ที่มียอดจ านวนนักศึกษาที่มีผู้สมัครเข้า
สอบเพ่ือศึกษาต่อมากที่สุด รวมทั้งมียอดนักศึกษาที่ต้องการรับเข้าศึกษาต่อสูงที่สุดด้วย  

ในปี พ.ศ. 2539 คณะบริหารธุรกิจได้เปิดรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรปริญญาตรีวิชาเอกการเงิน  ใช้ระยะเวลาศึกษาต่อ 2 ปี เพ่ิมอีก 1 สาขาวิชาส าหรับ
นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งในปีนี้เองที่คณะฯ ได้ด าเนินการเปลี่ยนสถานที่เรียนของนักศึกษา
ภาคนอกเวลาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2539 จากเดิมที่อาคาร 8 ชั้นในพ้ืนที่วิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถให้มาเรียนที่ศูนย์กลางราชมงคล โดยได้เปลี่ยนเวลาที่ใช้ในการท าการเรียนการ
สอนจากเวลาเดิม 18.00-20.30 น. ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์เป็นวันเสาร์เวลา 12.25 -18.05 น. และวัน
อาทิตย์เวลา 8.55 -18.05 น.  

ในปี พ .ศ. 2540  คณะฯ ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นใหม่อีก  1 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี รับสมัคร
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และเทียบเท่า จ านวน 1 กลุ่มประมาณ 30 คน 

นอกจากนี้แล้วในปีนี้คณะฯ ได้มีการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ซึ่งรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับ ปวช. และ ม.6 เพ่ิมจากเดิมอีก 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ และภาควิชาการเงิน  

ปี พ.ศ. 2541 เป็นปีแรกที่ทางคณะฯ ได้ท าการรับนักศึกษาเพ่ิมอีกหนึ่งวิธี คือวิธีการรับ
นักศึกษาจากการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย และส าหรับนักศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการนั้นคณะฯ ได้ท าการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษา จากเดิมต้องใช้เวลาในการศึกษา 2 ปีครึ่ง เป็น 3 ปี โดยการปรับเวลาในการเรียนจากเดิม ที่
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เรียนในวันอาทิตย์เวลา 08.55 - 18.05  น. เป็นเวลา 08.55 - 15.05 น. แทน เพ่ืออ านวยความสะดวก
กับนักศึกษาในการใช้เวลาศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน  

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ประกาศใช้ และเพ่ือสนองการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลฉบับเดิม  โดยได้มีการยกร่างเป็นพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได้ด าเนินการตามกระบวนจัดตั้งมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่การด าเนินงานได้ส าเร็จลงโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ทรงลง
พระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2548 มีผล
บังคับให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง โดยที่คณะ
บริหารธุรกิจเป็นคณะหนึ่งในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 
2548 เป็นต้นมา 

ปี พ.ศ. 2548 นอกจากจะเป็นปีแห่งการก้าวสู่ความเป็นสากล ยังเป็นปีที่คณะบริหารธุรกิจมี
อายุครบ 30 ปี คณะบริหารธุรกิจได้สร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั่นคือ การเปิดสอนระดับปริญญาโทเป็นคณะแรกหลักสูตรที่
เปิดสอน คือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ Master of Business Administration : M.B.A. ใน 2 
กลุ่ มผู้ เรียน  5 สาขาวิช า คือกลุ่ ม  Young M.B.A. เปิดสอน  4 สาขาวิชา  ได้แก่   Marketing , 
Information System , General Management แ ล ะ  International Business Management 
กลุ่ม Executive M.B.A. เปิดสอน 2 สาขาวิชา General Management และ Business Engineering 
Management มีจ านวนนักศึกษาเริ่มแรก 167 คน  

ปี พ.ศ. 2551 คณะบริหารธุรกิจได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ .ศ.2551) และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 และได้รับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 มีนักศึกษาเริ่มแรก 25 คน 

ปี พ.ศ.2552 คณะบริหารธุรกิจได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น 7 
หลักสูตร ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ครั้งที่ 2/2553 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เห็นชอบหลักสูตรเมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2553  เริ่มใช้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  ในปีการศึกษา 2553   

ปี พ.ศ. 2557 คณะบริหารธุรกิจได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น 7 
หลักสูตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เห็นชอบหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตรโดยทยอยกลับมา และเริ่มใช้ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2558  ในปีการศึกษา 2558  
 ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาโดยทุกหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF  ทั้งสิ้น 13 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร 
โดยแยกเป็นหลักสูตรไทย 7 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 1 ลักสูตร  
และปริญญาเอก 1 หลักสูตร  (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นานาชาติ        
งดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และอยู่ระหว่างด าเนินการปิดหลักสูตร ทั้งนี้จนกว่านักศึกษาคน
สุดท้ายจะจบหลักสูตร) 
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 ปี พ.ศ. 2560 มีการเปิดหลักสูตรเพ่ิมเติมอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และเริ่มรับนักศึกษาปีแรกปีการศึกษา 2560 

การแบ่งส่วนราชการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-

มงคลธัญบุรี  จัดท าขึ้นภายใต้นโยบายการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ สู่คณะฯ “เป็นผู้น าด้านการศึกษา
บริหารธุรกิจระดับสากล” 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ นโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2561 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564  ของคณะบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติระยะยาว 20 ปี        
(พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นเหตุและความจ าเป็นของ
มหาวิทยาลัยฯ ต้องทบทวนภารกิจใหม่ โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (2560 -2579)       
ให้สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของแผนพัฒนาฉบับต่างๆ  
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1.1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

ตารางท่ี 1.1  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ  

แนวทาง/กระบวนการ การ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด 

ระยะเวลาดาเนินการ 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ (วัน) 

ช่วง
ระยะเวลา

รอบปีปฏิทิน 
(เดือน) 

 1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยทุธศาสตร์ คณะ
บริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
เพื่อรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู สารสนเทศใน
เบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร โดยคณะท างานมีหน้าที ่
วิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  
( SWOT Analysis)  
 วิเคราะห์การด าเนินงานในอดีตของคณะ

บริหารธรุกิจ    
 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน, กรอบแผนระยะยาวการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา, เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 
(สกอ.) และเกณฑ์การประกันคณุภาพภายนอก     
(สมศ.), นโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัฯ ของอธิการบด ีแผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ีเป็นต้น  
 วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
 วิเคราะห์คู่แข่งและสภาพการแข่งขัน 
 วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 

สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

2. ระดมความคิดเห็น  ทบทวนแผนฯ ของคณะ
บริหารธรุกิจ  และเตรยีมจดัท าร่างแผนยุทธศาสตร ์

   5 วัน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผน 

2. ประชมุอาจารย์และบุคลากรทั้ง
คณะฯ เพื่อทบทวนและจดัท าร่าง
แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ี
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แนวทาง/กระบวนการ การ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัต ิ(วัน) 

ช่วง
ระยะเวลา

รอบปีปฏิทิน 
(เดือน) 

 3.1 จัดท ารา่งแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564  
คณะบริหารธรุกิจ   
3.2 ประชุมแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564  
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564                       
 ก าหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

3 วัน   

 4. น าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564  ที่ได้รับ
การปรับปรุง  
 เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบรหิารคณะ
บริหารธรุกิจ  ให้ความเห็นชอบและพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

5 วัน    

 5. น าเสนอที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ  เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
2561-2564   

1 วัน   

 6. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564  ฉบับ
สมบูรณ์  และเผยแพร่/ถ่ายทอดประชาสัมพันธ์    
แผนฯ แกห่น่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

7 วัน   

 7. จัดประชุมช้ีแจง ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัต/ิ
คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2561-2564   

7 วัน   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

สิ้นสุด 

3. คณะกรรมการพิจารณาจดัท า
แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ี

4. เสนอที่ประชมุ
กรรมการบรหิาร 

5. เสนอที่ประชมุ
กรรมการประจ า 

6. จัดท าแผนฉบบัสมบูรณแ์ละ
ถ่ายทอดสู่การปฏบิัต ิ

7.จัดท าแผน  
ด าเนินการตามแผน 
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1.2  ข้อมูลพื้นฐานของคณะบริหารธุรกิจ 

พื้นที่ตั้ง 
คณะบริหารธุรกิจ มีพ้ืนที่จ านวนทั้งสิ้น  5,546.25  ตรม. ประกอบด้วย 

   อาคาร 1  จ านวน        540.25   ตรม. 
   อาคาร 2 จ านวน      1,285.00    ตรม. 

  อาคาร 3 จ านวน        760.00    ตรม. 
  อาคาร 4 จ านวน     2,961.00     ตรม. 
ห้องเรียนบรรยาย จ านวน  58  ห้อง และห้องปฏิบัติการ จ านวน 15 ห้อง 

การแบ่งส่วนราชการของคณะบริหารธุรกิจ 

 ส านักงานคณบดี 
 ท าหน้าที่เป็นหน่วยประสาน  ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ ฝ่าย/สาขาวิชา  

ประกอบด้วย ผู้ประสานงานแต่ละฝ่าย/สาขาวิชา  
 

 ข้อมูลพื้นฐานของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  ส านักงานคณบดี 

 
 

หัวหน้า
สาขาวิชา 
การตลาด 

 
 

หัวหน้า
สาขาวิชา 
การจัดการ 

 
 

หัวหน้าสาขาวิชา 
การบัญชีและการเงิน 

 
หัวหน้าสาขาวิชา 
การบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

 
 

หัวหน้าสาขาวิชา 
ระบบสารสนเทศ 

 
 

หัวหน้าสาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร์ 

 
 

หัวหน้า 
ส านักงานคณบด ี

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  หัวหน้าฝ่ายวชิาการและ
วิจัย 

 หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 คณะกรรมการประจ าคณะ 

 ผู้ช่วยคณบด ี

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและ
วิจัย 

 คณบดี 
 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

 งานสารบรรณ 
 งานการเงินและบัญช ี
 งานพัสด ุ
 งานบุคลากร 
 งานอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 
 งานงบประมาณ 
 งานเอกสารการพิมพ ์
 งานประชาสัมพันธ ์
 งานกิจการพิเศษ 

 งานทะเบยีนและวัดผล 
 งานบริการวชิาการ 
 งานเทคโนโลยีการศึกษา 
 งานวิจัยและประเมินผล 
 งานห้องสมุด 
 งานสารสนเทศ 
 งานประกันคุณภาพ 
 งานวิเทศสมัพันธ ์
 งานพัฒนาหลักสูตร 
 งานสหกิจศึกษา 
 

 งานกิจกรรมนักศึกษา 
 งานกีฬาและนันทนาการ 
 งานวินัยและจรยิธรรม 
 งานศิลปวัฒนธรรม 

 แผนภาพที่ 1.1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะบรหิารธรุกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
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  ท าหน้าที่ให้บริการ ประสานงาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับฝ่าย   
ต่าง ๆ  ภายในคณะฯ 

2.  ฝ่ายวิชาการและวิจัย   ประกอบด้วย   
  2.1  สาขาวิชา  6  สาขาวิชา  ดังนี้ 

 สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 

 สาขาวิชาการจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

    การจัดการ – การจัดการทั่วไป 
    การจัดการ – การจัดการส านักงาน 
    การจัดการ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

   สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน 

   สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
    หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต    

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

   สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ (นานาชาติ) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 
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  2.2  แผนกงาน มี  10  งาน   ดังนี้ 
 งานทะเบียนและวัดผล 
 งานบริการวิชาการ 
 งานเทคโนโลยีการศึกษา 
 งานวิจัยและประเมินผล 
 งานห้องสมุด 
 งานสารสนเทศ 
 งานประกันคุณภาพ 
 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 งานพัฒนาหลักสูตร 
 งานสหกิจศึกษา 

3.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย 
  -  งานงบประมาณและแผน 
  -  งานสารบรรณ 
  -  งานการเงินและบัญชี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานบุคลากร 
  -  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
  -  งานเอกสารการพิมพ์ 
  -  งานประชาสัมพันธ์ 
  -  งานกิจการพิเศษ 

 
4.  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ประกอบด้วย 

 งานกิจกรรมนักศึกษา 
 งานกีฬาและนันทนาการ 
 งานวินัยและจริยธรรม 
 งานศิลปวัฒนธรรม 

 5. หลักสูตร 
 บริหารธุรกิจ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 

และประเทศ ปัจจุบันมีหลักสูตรเปิดสอน จ านวนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี  4 ปี  หลักสูตรภาษาไทย จ านวน   8  หลักสูตร  หลักสูตรนานาชาติ 3 
หลักสูตร 

 หลักสูตรภาษาไทย ประกอบด้วยสาขาวิชา 
  - สาขาวิชาการตลาด (Marketing)  
  - สาขาวิชาการจัดการ (Management)  
  - สาขาวิชาการเงิน (Finance) 
  - สาขาวิชาการบัญชี (Accounting) 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Information System) 
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  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) 
  - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (Internatioanl Business) 
  - สาขาวิช าการจัดการโลจิ สติ กส์ และ ซัพพลาย เชน   (Logitic and 
Supplaychan mangment) 
 หลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วยสาขาวิชา 
  - Marketing 
  - Internatioanl Business Administration 
  - Business English 

- ระดับปริญญาโท  2 ปี  จ านวน  1  หลักสูตร ประกอบด้วยสาขาวิชา 
    - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (General Management) 

  - สาขาวิชาการตลาด (Marketing)  
   - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (Information System) 
  - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (Internatioanl Business) 
  - สาขาวิชาการบัญชี (Accounting) 

    - สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ (Business Engineering)  
- ระดับปริญญาเอก  3 ปี  จ านวน 1  หลักสูตร ประกอบด้วยสาขาวิชา 

  - สาขาวิชาการตลาด (Marketing)  
    - สาขาวิชาการจัดการ (Management) 

  - สาขาวิชาการบัญชี (Accounting) 
  - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (Information System) 
  - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (Internatioanl Business) 

 7. งบประมาณ 
  57 58 59 60 61 

งบประมาณ
รายจ่าย 

54,548,900 (23%) 61,083,100 (23%) 62,351,100 (26%) 65,339,800 (29%) 64,229,900 (20%) 

งบประมาณ
รายได้ 

181,498,900 (77%) 208,124,800 (77%) 177,469,730 (74%) 158,952,100 (71%) 262,196,500 (80%) 

รวม 236,047,800 (100%) 269,207,900 (100%) 239,820,830 (100%) 224,291,900 (100%) 326,426,400 (100%) 
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8. นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม ีน ักศึกษาทั ้งหมดในปีการศึกษา 25 60          

จ านวนทั้งสิ้น 6,158  คน  จ าแนกตามระดับการศึกษา  ได้ดังตารางที่ 1.2   

ตารางท่ี 1.2  จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
สาขา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สาขา
สังคมศาสตร์ 

รวม 

1.  ปริญญาตรี    

     -  ภาคปกติ 3,034 1,538 4,572 
     -  ภาคปกติ (หลักสตูรนานาชาติ) 187 184  
     -  ภาคสมทบ 457 644 1,101 
2.  ปริญญาโท    
     -  ภาคปกติ - - - 
     -  ภาคสมทบ 37 39 76 
3.  ปริญญาเอก    
     -  ภาคปกติ - - - 
     -  ภาคสมทบ 27 11 38 

รวมท้ังหมด 3,742 2,416 6,158 

-  ภาคปกติ                3,221 1,722 4,943 
-  ภาคสมทบ              521 694 1,251 
สัดส่วนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี :  สาขาสังคมศาสตร์    60.76   :   39.24 
สัดส่วนปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา        98.15  :  1.85 

9. ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 

ตารางท่ี 1.3  สรุปการมีงานท าของบัณฑิต คณะฯ ในช่วงปี 2557-2559 

การมีงานท าของบัณฑิต 2557 2558 2559 
  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 1,292  1,266  1,426  
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 1,035 80.11 1,083 85.55 1,341 94.04 
ที่ได้งานท า 818 79.03 859 79.32 914 68.16 
ก าลังศึกษาต่อ 51 4.93 47 4.34 105 7.84 
ที่ยังมิได้งานท า และไม่ได้ศึกษาต่อ 146 14.11 169 15.60 321 23.93 
อื่นๆ (เกณฑ์ทหาร/อุปสมบท) 20 1.93 8 0.74 1 0.074 
ผลรวม 1,035 100.00 1,083 100.00 1,341 100.00 
 ผู้มีงานท าและศึกษาต่อ 869 83.96 906 83.66 1,019 75.98 
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ตารางที่ 1.4  ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา ที่มีต่อคุณภาพบณัฑิต 

ปี ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 
2557 4.30 86.00 
2558 4.26 85.20 
2559 4.34 86.80 

 

10. ข้อมูลบุคลากร 

ตารางที่ 1.5 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเภท จ านวนบุคลากร ร้อยละ 
1. ข้าราชการ 50 51.55 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 41 42.27 
3. พนักงานราชการ 0  - 
4. ลูกจ้างชั่วคราว 6 6.19 
รวมทั้งสิ้น 97 100.00 
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ตารางที่ 1.6  บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประเภท จ านวนบุคลากร ร้อยละ 
1. ปริญญาเอก 47 48.45 
2. ปริญญาโท 48 49.48 
3. ปริญญาตรี 2  - 

รวมทั้งสิ้น 97 100.00 
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ตารางที่ 1.7  บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเภท จ านวนบุคลากร ร้อยละ 
1. รองศาสตราจารย์ 8 8.25 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 39 40.21 
3. อาจารย์ 50  - 

รวมทั้งสิ้น 97 100.00 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1.8  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภท จ านวนบุคลากร ร้อยละ 

1. ข้าราชการ 4 7.14 
2. ลูกจ้างประจ า 7 12.5 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 12 21.43 
4. พนักงานราชการ 3 5.36 
5. ลูกจ้างชั่วคราว 30 53.57 

รวมทั้งสิ้น 56 100.00 
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ตารางท่ี 1.9  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประเภท จ านวนบุคลากร ร้อยละ 
1. ปริญญาเอก - - 
2. ปริญญาโท - - 
3. ปริญญาตรี 46 64.81 
4. ต่ ากว่าตรี 10 35.19 

รวมทั้งสิ้น 54 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการประเมินผลระบบคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก และใช้
เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการในคณะฯ จากการประเมินผลตามกรอบแนวทาง   
ต่าง ๆ ระหว่างปี 2557 – 2559 คณะบริหารธุรกิจ ได้รับผลคะแนนการประเมิน ต่าง ๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.11  ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา (คะแนนประเมิน) 

พ.ศ.2557 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 

4.56 
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ตารางท่ี 1.12  ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

ผลการประเมิน ปีการศึกษา (คะแนนประเมิน) 
 พ.ศ. 2557 

(คะแนนเต็ม 5) 
พ.ศ. 2558 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2559 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 

3.97 4.24 4.32 

1.3  การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน 14 แห่ง ดังนี้ 

ที ่ หน่วยงานที่มีความร่วมมือ ประเทศ 
 

วัน/เดือน/ปี  

1 Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt 
Recklinghausen University of Applied Sciences 

เยอรมนี 22-เม.ย.-48  

2 Management Center of Innsbruck (MCI) ออสเตรีย 8-พ.ย.-48  

3 Edith Cowan University (ECU) ออสเตรเลีย 2549  

4 Guangxi International Business Vocational College 
(GXIBVC) 

จีน 2550  

5 Pukyong National University (PKNU) เกาหลี 2550  

6 The mandala Economics college, Republic of 
Indonesia 

อินโดนีเซีย 16-มิ.ย.-54  

7 De Monfort University (DMU) อังกฤษ 23-มิ.ย.-54  

8 Hong Duc University เวียดนาม พ.ค.-56  

9 Morehouse College สหรัฐอเมริกา ม.ค.-58  

10 South China Normal University Alumni 
Association 

จีน 14-ม.ค.-58  

11 Ahmad Tea Thailand Co., Ltd (ตุรกี)   ตุรกี 28-ม.ค.-58  
12 North China University of Water Resources and 

Electric Power 
จีน 3-เม.ย.-58  

13 North China University of Water Resources and 
Electric Power 

จีน 29-เม.ย.-58  

14 Hokkaido Information University  ญี่ปุ่น 13-ก.ย.-59 
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ที ่ หน่วยงานที่มีความร่วมมือ ประเทศ 
 

วัน/เดือน/ปี 

15 สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ประเทศไทย 15-ก.ย.-59  

16 Haikou College of Economics  จีน 27-ก.ย.-59  

17 Hainan Normal University of China จีน 27-ก.ย.-59  

18 Hainan Tropical Ocean University จีน 27-ก.ย.-59  

19 Sanya University  จีน 27-ก.ย.-59  

20 I-shou University  ไต้หวัน 14-พ.ย.-59  

21 Auckland University of Technology (AUT) นิวซีแลนด์ 16-ส.ค.-60  

22 Wuhan zhendan law and business training 
institute 

จีน 27-มี.ค.-60  

23 University of Otago Language Centre นิวซีแลนด์ 17-ส.ค.-60  
24 Institue of Certified management Accountant ออสเตรเลีย ความร่วมมือ

ภายในคณะฯ 
 

25 Ara Institute of Canterbury (ARA) นิวซีแลนด์ ความร่วมมือ
ภายในคณะฯ 

 

26 California State University, Long Beach (CSULB) สหรัฐอเมริกา ความร่วมมือ
ภายในคณะฯ 

 

27 Seneca College  แคนาดา ความร่วมมือ
ภายในคณะฯ 

 

28 Chuo University ญี่ปุ่น ความร่วมมือ
ภายในคณะฯ 

 

29 University of Economics HCM City เวียดนาม ความร่วมมือ
ภายในคณะฯ 
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บทที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สถานการณ์ 

2.1 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง การสร้างศักยภาพหรือขีดความสามารถของประเทศให้เกิด

ความพร้อมของทุกด้าน ในการใช้จุดแข็งภายในประเทศ หรือใช้โอกาสที่เกิดจากภายนอกประเทศ       
มาช่วงชิงฉกฉวยผลประโยชน์ที่เป็นของประเทศ หรือให้ประเทศสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
อย่างเต็มที่ และลดหรือขจัดจุดอ่อนของภายในประเทศ หรือหลีกเลี่ยงหรือสร้างเกราะป้องกันจากภัย
คุกคามที่มาจากนอกประเทศ โดยสร้างระบบความมั่นคงของประเทศ ประกอบด้วยความมั่นคงด้าน
การเมือง ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา ความมั่นคงด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งความมั่นคง  ด้านการป้องกันประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ แบ่งตามมุมมองเชิงวิสัยทัศน์ ได้ 2 แบบ คือ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติแบบ outdoor คือการหันหน้ามองออกไปข้างนอกหรือออกไปนอก

ประเทศ โดยมองไปที่โอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบเข้ามาในประเทศ ยุทธศาสตร์
แบบ indoor คือการหันหน้ากลับมามองที่ภายในหรือหันกลับมามองภายในประเทศ โดยการมองไปที่
จุดแข็งและจุดอ่อน  (ความเข้มแข็งและความอ่อนแอ) ที่เรามีอยู่หรือที่เราก าลังเผชิญอยู่ 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติ จะต้องใช้ “คน” ในรูปของแผนคน ใช้ ”เงิน” ในรูปของแผนเงิน
(งบประมาณ)  ท า “งาน” ในรูปแผนงาน (โครงการ) เป็นเครื่องมือ (tools) เพ่ือเป็นตัวผลักดันหรือตัว
ขับเคลื่อน (drivers) ก าลังอ านาจของชาติ (ไทย) ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ  ดังนี้คือ ก าลังอ านาจด้าน
การเมือง ก าลังอ านาจด้านเศรษฐกิจ ก าลังอ านาจด้านสังคมจิตวิทยา ก าลังอ านาจด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และก าลังอ านาจด้านป้องกันประเทศ (โดยป้องกันการรุกรานจากภายนอก
ประเทศผ่านกระทรวงกลาโหม ป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในประเทศผ่านส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย) 
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กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
  1.3 การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  3.2 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  3.3 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  4.2 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มี ขนาดที่
เหมาะสม 
  6.3 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
และบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
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  Thailand 4.0  
 คือ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย 
นวัตกรรม   ซึ่งกว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมาก่อน 

Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่       
น าผลผลิต  ไปขายสร้างรายได้และยังชีพ 

Thailand 2.0 ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า 
กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น 

Thailand 3.0 (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า 
รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือเน้นการส่งออก 

 ในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ 3-4% ต่อปี
เท่านั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในขณะที่ทั่วโลกมีการ
แข่งขันที่สูงขึ้น  เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค Thailand 4.0 เพ่ือให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง 

 ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” จึงต้องการ
ปรับเปลี่ยนเป็น   “ท าน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

 - อย่างการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ 
 - เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
 - เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง 
 - เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง 
 โมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ซึ่งโมเดลนี้จะส าเร็จได้ ต้องใช้
แนวทาง สานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบัน
ศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพ่ือขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้อมต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุม
ประชากรมากที่สุด เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุด โครงสร้างของ ICT ก็จะเป็น
ปัจจัยแห่ งความส าเร็จ  เราจะก้าวข้ามผ่ านกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ รายได้ สู ง                    
ในยุค Thailand 4.0 ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ  จากหลายฝ่าย เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายให้
ได ้
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 แผนพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
 ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเป็นแผนแรกที่ถูกใช้ให้
เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์ 
และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการ
ปฏิบัติที่ ต้องด าเนินการในช่วง 5 ปี โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program) 
และประเด็นพัฒนา เชิงบูรณาการที่ส าคัญ ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติ จะท าให้ระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12     
มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการ
เป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและก ากับ ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของ ประเทศ รวมทั้งได้ก าหนด
แนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ  และสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูป  ได้เสนอและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ 1.3 ประเด็นการ
พัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 
 

การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
 1. สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
  1.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาด
การเงินโลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มี  
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่ หลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ส าคัญของการพัฒนา
ประเทศไทย  

  1.2 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด  เป็น
กุญแจส าคัญต่อ  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคน ท าให้เกิด
สาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา มนุษย์จะ
สามารถเข้าถึง ข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด มีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี
และมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงานขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ า
ในการเข้าถึงเทคโนโลยี 
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 2. สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
  2.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2504 - 2558 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 สูงเป็นอันดับที่ 22 ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพ่ิมขึ้น 
สามารถขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบนในปี  2553 โครงสร้าง
เศรษฐกิจ เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน ภาคการผลิตมีการสั่งสม
องค์ความรู้และ ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของ
ฐานการผลิตที่มีความ แข็งแกร่งในระดับโลก อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ ากว่าศักยภาพของระบบ เศรษฐกิจการส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้ง
ในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม มีสาเหตุจาก จุดอ่อนที่ส าคัญๆ ทั้งทางด้านปัญหาเชิง
โครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางด้าน  การด าเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจ  
  2.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล าดับต่ า และการ
บริหารจัดการงานวิจัยขาดการบูรณาให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และ  
หน่วยวิจัยหลักท าให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ
ไม่ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน และยังมีข้อจ ากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ า  
  2.3 สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัย แรงงานจะมี
จ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา  และ
การเรียนรู้ของคนไทย   ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น         
ซึ่งเป็น 9 สาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่าย
ภาครัฐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 

  2.4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ลดลงและเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ การ
บริหาร จัดการทรัพยากร  น้ ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจก่อนด าเนินการอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการจัดสรร
การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ  ยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า ความขัดแย้ง 
และข้อพิพาทในระดับพื้นที่ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคท่ีไม ่ เป็นต้น 
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 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579  ด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 เน้นการขับเคลื่อนแผนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาชาติ 20 ปี        
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สร้งาความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐยาล 
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของทุกหน่วยงาน
และองค์กรที่้กี่ยวข้อง ตลอดจนการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่ อนการ
พัฒนาการศึกษาในระดับต่างๆ และสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  เพื่อน าประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดับของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 

ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน เพื่อยกระดับชนชั้น
ของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ที่เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่ง
ปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตัวตนของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์มีองค์ความรู้ที่ส าคัญและทักษะการ
เรียนรู้ในศตววรษที่ ๒๑ รวมทั้งทักษะการด ารงชีวิต และทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
  ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
จากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการเสียภาษีตาม 
สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 

สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่ ระดับประเทศ 
และระดับภูมิภาค ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for 
Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคที่สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทย 
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ยุทธศาสตร์หลักในการด าเนินงาน 6 ด้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  มีเปา้หมาย ดังนี้  

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  
2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความ เชี่ยวชาญและเป็น

เลิศเฉพาะด้าน  
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ มูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย 

ดังนี้  
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่ 

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  6 

ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาค ก(วิชารอบรู้) เล่ม 1 6 คู่มือเตรียมสอบ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย 

ดังนี้  
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 

ดังนี้  
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ  
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5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้  
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ 

สามารถตรวจสอบได้  
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา  
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชนและพื้นที่  
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ 

แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 

สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

2.2  การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 

            การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อนของคณะบริหารธุรกิจ) 
             การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในเป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในของคณะ
บริหารธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน การบริหารจัดการ อันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง 
(Strength) และจุดอ่อน(Weakness) ของการด าเนินงานจากการวิเคราะห์พบว่า คณะบริหารธุรกิจมีจุด
แข็งและจุดอ่อนดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน(จุดแข็งและจุดอ่อนของคณะบริหารธุรกิจ) 
 
รหัส ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง (Strengths) 
S1 มีการจัดการศึกษาหลายระดับทั้ง ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
S2 มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกประเทศ 
S3 บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิ  ผลงานทางวิชาการ  
S5 มีงบประมาณ และสถานที่ที่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 
S6 มีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 

w1 หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นด้านสังคม มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายน้อย 
w2 บัณฑิตมีทักษะด้าน Soft Skills, English, Chinese and Analytical Thinking น้อย 
w3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และเทคนิคสมัยใหม่น้อย 
w4 งานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของชาติมีจ านวนน้อย 
w5 ใช้สารสนเทศในการบริหารงานน้อย 
W6 ภาระงานของอาจารย์มีปริมาณมากและหลากหลาย 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรคของคณะบริหารธุรกิจ) 
             การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ปัจจัยภายอกที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงานมีดังนี้   
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรคของคณะบริหารธุรกิจ) 
 ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส (Opportunities) 
O1 รัฐบาลให้ความส าคัญกับก าลังคนด้านวิชาชีพ  
O2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมุ่งเน้นพัฒนาทุนมนุษย์ 
O3 ความต้องการอัตราก าลังคน SMEs สูงขึ้น 
O4 นักเรียนสนใจศึกษาต่อหลักสูตรของคณะ 
O5 ประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

 

 อุปสรรค (Treats) 
T1 อัตราการเกิดของประชากรลดลงท าให้ตัวป้อนในระบบลดลง 
T3 มหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดหลักสูตรใกล้เคียงกัน 
T4 ภาครัฐให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในสาขาการบริหารธุรกิจน้อยลง 
T5 ภาครัฐให้การสนับสนุนและความส าคัญทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่าสายสังคม 
T6 ระเบียบมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ  

3.1 ปรัชญา (Philosophy) 

จัดการศึกษา พัฒนาก าลังคน  พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ บนพื้นฐานของคุณธรรม 

3.2 ปณิธาน (Determination) 

มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพระดับสากลด้วยการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.3 ค่านิยมองค์กร (Core values) 

มุ่งประโยชน์ส่วนรวม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.4 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
 วัฒนธรรมมุ่งผลงาน  (Result Based Culture)  
 วัฒนธรรมทีมงาน (Team  Culture)  
 วัฒนธรรมสมรรถนะ  (Competency Culture)  
 วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว  (Learning & Adaptive Culture)  

มุ่งสู่การเป็น “ SMART” University ในเชิงบริหาร 
 SMART  = เก่ง ฉลาด ปราดเปรื่อง คล่องแคล่ว น าสมัย 
 S – Strong = แข็งแกร่งด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาการและเทคโนโลยี 
 M – Modern   =  ทันสมัยด้านเทคโนโลยีและแข่งขันได้ในระดับสากล 
 A – Agile        =  คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ว่องไว จิ๋วแต่แจ๋ว 
 R – Reform     =  ปฏิรูปยกระดับกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
   ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 T – Trust        =  ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

3.5 อัตลักษณ์ (Identity) 

  “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” 

3.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 “คณะนักปฏิบัติมืออาชีพด้านบริหารธุรกิจระดับสากล” 
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3.7 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
(Hands-on) ที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะสังคม (Soft skills) และประสบการณ์ในการท างานจริง 
โดยการร่วมมือกับสถานประกอบการ บนพ้ืนฐานของการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตร การบริหารหลักสูตร
และห้องปฏิบัติการ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง  บณัฑิตที่มีสมรรถนะตามสาขาวชิาชีพ คิดเป็น ท าเป็น  สร้างเปน็ 
แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

 ความรู้ หมายถึง ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่สอนอยู่ในสาขาวิชานั้นๆ โดยสอนหลักการที่ส าคัญ 
(Principle) ของศาสตร์นั้นๆ และการประยุกต์ใช้งานในขั้นสูง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้สอนที่ผ่านการอบรมแนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้มาแล้ว  

 ทักษะวิชาชีพ หมายถึง การฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพพ้ืนฐานและขั้นสูงให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะสาขาวิชาชีพ ที่สถานประกอบการต้องการ 

 ทักษะทางสังคม (Soft skills) หมายถึง ทักษะที่เติมเต็มบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกเหนือจาก
ศาสตร์เฉพาะสาขาที่ศึกษาในชั้นเรียน โดยสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้นอกชั้นเรียนด้วยความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ ใน มทร. ธัญบุรีโดยเน้นทักษะทางสังคมที่ส าคัญจ านวน 8 ด้าน ดังนี้ 

1.  ภาษาต่างประเทศ 
 2.  การสื่อสารและสารสนเทศ (Communication and IT) 
 3.  การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
 4. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ (Learn how to learn) 
 5.  คิดวิเคราะห์ หรือกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 6.  นิสัยอุตสาหกรรม 
 7.  ความมีระเบียบวินัยและรักองค์กร 
 8.  จิตสาธารณะ 

 ประสบการณ์ในการท างานจริง หมายถึง การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานจริง การแก้
โจทย์ในสถานประกอบการ การบริการวิชาการแก่สังคม ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการ
แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ ในสาขาวิชาชีพตัวเองและทักษะสังคมเข้าช่วย และการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
ของสถานประกอบการ  
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3.8 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “เป็นผู้น าด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล” 

3.9 พันธกิจ (Mission) 
1.  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
2. สร้างผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน  และสังคม 
4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาองค์กรและระบบบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานความสุขและความก้าวหน้า 
6. จัดระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมแนวทางการจัดหารายได้ เพ่ือเอ้ือต่อ

นโยบายหลัก 

3.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1. การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การพัฒนางานวิจัย  และนวัตกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 
4. การพัฒนางานบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน  
5. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะบริหารธุรกิจ 4.0 และคณะในก ากับ 

3.11 เป้าประสงค์ (goal) 
1. บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามสาขาวิชา/มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการก าลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ 
2. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้ 
3. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ  
4. คุณภาพผลงานวิจัย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
5. มีผลงานวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาล 
6. จ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และเพ่ิมคุณค่าให้กับ

ผลผลิตของชุมชน 
7. คณะ ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
8. ชุมชนมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ   
9. ชุมชนน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนส่งผลให้ประชาชนมีความสุข และยกระดับการ

ด ารงชีวิต 
10. คณะบริหารธุรกิจ มีบทบาทในการ การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม   
11. บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
12. เป็นคณะที่มีสมรรถนะสูง และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
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13. มีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและการพัฒนาในอนาคต 
14. มีความพร้อมด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่เหมาะสมต่อการด าเนินงานทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ  
 
3.12 กลยุทธ์ (Strategies)  
 1. พัฒนาหลักสูตร 
  1.1 จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
   1. หลักสูตรที่มีความเสี่ยงสูง 
   2. หลักสูตรที่มีการแข่งขันสูง 
   3. หลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
  1.2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ 
  1.3 พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง  ส่งเสริมนวัตกรรม รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการตลาด 
   2. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   3. หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการเงิน 
   4. หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
  2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนมุ่งเน้น Active Learning เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ
ในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ
อย่างมืออาชีพ 

  2.2 พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาให้สนับสนุน  Competency Skills ประกอบด้วย 
Innovative Skill, Creativity Skill, Critical Thinking Skill และ Entrepreneur Skill 
  2.3 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur Skill ให้กับนักศึกษา 
  2.4 ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ท างานจริง พัฒนาประสบการณ์
ตรง  โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประกอบการ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่นักศึกษา 
  2.5 พัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ  การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของผู้เรียนและทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ 
  2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ Digital Content ด้วยระบบ On-Line 
  2.7 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
 3. พัฒนาอาจารย์ 
  3.1 สนับสนุน Smart Teacher Training Academy เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ 
และทักษะในกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค  Finland Model ,CDIO, STEM, 
Innovative Teaching Model และ Meister Model 
       3.2 พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับการผลิตก าลังคน
ตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศ 
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       3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์การท างานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ 
  3.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติกึ่งสมรรถนะ 
       3.5 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาต่างประเทศ 
 4. พัฒนานักศึกษา 
  4.1 พัฒนาการปรับตัวในการท างานให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
  4.2 พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา 
  4.3 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความสามารถ ด้าน ICT 
  4.4 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  
  4.5 เพ่ิมทักษะทางสังคมของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
(Competency Skills, Creativity Skill, Critical Thinking Skill, Communication Skill, 
Collaboration Skill, Communication Technology Skills) 
  4.6 สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาน าศักยภาพของตนเองมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
  4.7 เสริมทักษะแก่นักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เช่น การบริหารการเงิน ภาษาที่ 3 การ
วิเคราะห์หุ้น แผนธุรกิจ 
 5. พัฒนาสภาพแวดล้อมต่อการเรียน 
  5.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง รองรับการผลิตและพัฒนากาลังคนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบายของประเทศ 
  5.2 จัดให้มีห้องปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียน (Working Space, Learning Space) 
  5.3 พัฒนาศูนย์ COE เพ่ือเป็นแหล่งปฏิบัติงานจริงของอาจารย์และนักศึกษา 
  5.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงน าไปสู่การเป็น Smart 
Faculty 
  5.5 สร้างสภาพแวดล้อมในคณะบริหารธุรกิจให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 6. เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
  6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้าง
เครือข่าย ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ (จับคู่ความร่วมมือ
แต่ละกลุ่มหลักสูตร) 
  6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่าของคณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
 7. Life Long Learning 
  7.1 จั ด ตั้ ง  Life Long Learning Education Academy พั ฒ น า  Work forces, 
Active Aging ด้วยระบบ MOOCS และ Credit Bank 
  7.2 พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการศึกษาในระบบ นอกระบบ และประสบการณ์
จากการท างาน 
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  7.3 พัฒนาก าลังคนให้สถานประกอบการด้วยระบบ Work Based Learning และ
การ Re-skill Labor ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ Industry 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ 
       7.4 พัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับ Digital Transformation 
       7.5 พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life Long Learning) และสามารถ 
 8. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ 
  8.1 ส่งเสริม กระตุ้น และติดตามให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน 
  8.2 ติดตามและช่วยเหลืออาจารย์ให้ท างานวิจัยส าเร็จตามเวลา 
  8.3 สนับสนุนปัจจัยทีเ่อ้ือต่อการวิจัย 
  8.4 สนับสนุนการคุ้มครองปกป้องสิทธิของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในทุกด้าน 
  8.5 ให้ความรู้ด้านระเบียบการด าเนินงานด้านการวิจัยแก่ผู้วิจัย 
 9. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย ให้สามารถไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (value 
Creation) 
  9.1 พัฒนาผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และ
เพ่ิมคุณค่าให้กับผลผลิตของชุมชน 
  9.2 น าโจทย์จากภาคประกอบการ SMEs OTOP มาเป็นปัญหาและพัฒนางานวิจัย 
  9.3 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  9.4 ส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่ในระดับประเทศและต่างประเทศ 
  9.5 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ 
 10. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย 
  10.1 สร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
  10.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและรูปแบบการขอทุนวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแหล่งทุน 
  10.3 พัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย/องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 11. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
  11.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ การวิจัยของประเทศ 

 12. ยกระดับงานวิชาการและวิจัยสู่นานาชาติ 
  12.1 ผลักดันการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการเชิงรุกกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของประเทศ 
  12.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรเพ่ิมจ านวนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ หรือ
ใช้สื่อที่เปน็ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 
  12.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศในสาขาที่เป็น
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยใน 
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  12.4 พัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพและอาชีพร่วมในภูมิภาค AEC ให้เป็น AUN-QA 
  12.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และ
จัดพื้นที่ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศให้นักศึกษาและบุคลากร 
  12.6 เพ่ิมสัดส่วนอาจารย์ นักวิจัยชาวต่างประเทศท่ีมีความรู้ความสามารถ และความ
ช านาญสูง มาสอน บรรยาย และถ่ายทอดความรู้ และ/หรือมาท าวิจัย เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ด้านวิชาการและด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 
  12.7 ส่งเสริมให้หลักสูตรที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานสากล 
 13. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของอาจารย์และบุคลากร 
  13.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการเรียนการสอนที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
  13.2 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร 
 14. สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ 
  14.1 จัดกิจกรรมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ เพ่ือเสริมสร้างความ
ร่วมมือ ทางด้านวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ ์องค์ความรู้ และเผยแพร่งานวิจัย 
  14.2 สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ    
 15. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม และให้บริการที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
  15.1 จัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานภายในคณะบริหารธุรกิจให้เป็นสากล 
  15.2 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือรองรับความเป็นนานาชาติ 
  15.3 พัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการนักศึกษาหรือการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ให้มีความเป็นนานาชาติ 
  15.4 พัฒนาการให้บริการที่ทันสมัยส าหรับนักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ เช่น ที่พัก การ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการจัดตั้งหน่วย  one stop serviceส าหรับให้บริการชาวต่างชาติ 
ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการต่างๆ 
 16. พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  16.1 พัฒนากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศที่มี  MOU ร่วมกัน ให้
มากขึ้น 
  16.2 แสวงหานักศึกษาจากกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศต่างๆ เข้ามาศึกษาใน
หลักสูตรนานาชาติให้มากขึ้น 

      17. พัฒนาพ้ืนที่ (Area based) ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา สระแก้ว ให้ยั่งยืน
ด้วย Social Engagement และ Smart City 
 18. ก าหนดชุมชนเพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดท าเป็นข้อตกลงมีความร่วมมือทาง
วิชาการ/บริการวิชาการ 
      19. สนับสนุนการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
      20. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      21. เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะการท างานของประชากรวัยแรงงานร่วมกับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนที ่Area based ของมหาวิทยาลัย 
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      22. พัฒนาศูนย์ COE ให้มี Innovative technology Differentiate and Uniqueness เพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและอุตสาหกรรม 
 23. สนับสนุนการบริการทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือ
พัฒนางานวิจัยและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 24. ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการในชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณากา
รสห สาขาวิชา 
 25. ส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานองค์ความรู้ของคณะบริหารธุรกิจ 
 26. ให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ เทคโนโลยี ตามความเชี่ยวชาญ 
 27. สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 28. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆระหว่างบุคลากรที่ทางานบริการวิชาการแก่ 
ชุมชน กับชาวบ้าน/ชุมชน/ ปราชญ์ชาวบ้าน 

29. พัฒนาแผนงานด้านท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

30. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 
31. สนับสนุนการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และ 

กิจกรรมนักศึกษา 
32. ปลูกฝังค่านิยมให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างเสริมเอกลักษณ์

ความเป็นไทย 

33. การบริหารจัดการการเงิน (Financial Management) 
 33.1 ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการบริหารเงินและสินทรัพย์ 
 33.2 วิเคราะห์ฐานะการเงินในการบริหารองค์กรปัจจุบัน และอนาคต 
 33.3 บริหารความเสี่ยงรายได้ค่าใช้จ่ายและการลงทุน 
34. การบริหารจัดการงบประมาณ (Budgeting Management) 
 34.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ 
 34.2 มีระบบการจัดสรรงบประมาณให้เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เข้าสู่เป้าหมาย

ของคณะบริหารธุรกิจ 
 34.3 ก าหนดมาตรการ  การของบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ

บริหารธุรกิจ 
 34.4 ก าหนดมาตรการการจัดสรรงบประมาณรายได้ตามยุทธศาสตร์ 
 34.5 ก าหนดนโยบายและมาตรการให้หน่วยงานจัดการศึกษาและมีรายได้บริหาร

การเงินเป็นรูปแบบ Profit Center 
 34.6 มีระบบและกลไกติดตามการใช้งบประมาณให้ เป็นไปตามมาตรการและ

เป้าหมาย 
35. การบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สิน (Revenue & Asset Management) 
 35.1 การพัฒนารายได้จากการจัดการศึกษา 
 35.2 พัฒนารายได้จากศูนย์ COE 
 35.3 เพ่ิมช่องทางการหารายได้จากแหล่งอื่นๆ 

 35.4 มีระบบการบริหารจัดการเพ่ือหารายได้จากภายนอก และเกิดความคุ้มค่า 
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36. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Management) 
 36.1 มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) 
 36.2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ 
 36.3 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 
 36.4 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการเตรียมเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะรับผิดชอบคณะ

บริหารธุรกิจในอนาคต 
 36.5 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีบทบาทการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ 
 36.6 ทบทวนและพัฒนาระบบการประเมินผลปฏิบัติงานด้วย Performance Based 

Assessment 
  36.7 ส่งเสริมระบบการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การท างานแบบข้ามสายงาน 

(Cross Function) และการรวมกลุ่มการทางาน  (Cluster) เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะการท างานที่
หลากหลาย (Multi-Tasking) 

 36.8 วางแผนอัตรากาลังและจัดระบบบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
และภาระหน้าที่ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (ให้เกิดความกระชับ คล่องตัวเกลี่ยอัตราก าลังให้เหมาะสม 
ลดต าแหน่งที่ไม่จ าเป็น เพ่ิมอัตราบรรจุแก่ลูกจ้างชั่วคราว) 

 36.9 ส่งเสริม และ สนับสนุน ให้เกิดวัฒนธรรองค์กร ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ และ
เป้าหมายขององค์กร 

37. พั ฒ น าฐ าน ข้ อ มู ล เพื่ อ ก า รบ ริ ห า รแ ล ะ ก า รตั ด สิ น ใจ  (Data information 
Management) 

 37.1 พัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจ  ด้านการบริหารจัดการ 
38. การเตรียมความพร้อมการเป็นคณะในก าากับ (Re-Organization Management) 
 38.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นคณะในก ากับ 
 38.2 พัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือเอ้ือต่อการเป็นคณะในก ากับของรัฐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เปา้หมายหลัก

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 1.1 การผลิตและพฒันาก าลังคนด้านวชิาชีพและเทคโนโลยรีองรับยทุธศาสตร์ชาติ 1.2 การพฒันางานวจิยั  และนวตักรรม เพือ่รองรับอตุสาหกรรมเปา้หมาย
ของประเทศ

2.1 การพฒันางานบริการวชิาการ เพือ่ตอบสนองคุณภาพชีวติทีย่ัง่ยนืของ
ชุมชน

3.1 การพฒันาศักยภาพองค์กร
คณะบริหารธรุกจิ 4.0 และคณะ
ในก ากบั

เปา้ประสงค์ 1.1.1 บณัฑิตมีความรู้ มีทกัษะ มีสมรรถนะตามสาขาวชิา/มาตรฐานวชิาชีพ สอดคล้องกบั
ความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต และความต้องการก าลังคนตามยทุธศาสตร์ชาติ
1.1.2 บณัฑิตสามารถใช้ภาษาองักฤษ ในการส่ือสารได้
1.1.3 ผลิตบณัฑิตใหเ้ปน็ผู้ประกอบการรองรับยทุธศาสตร์ชาติ 

1.2.1 คุณภาพผลงานวจิยั เปน็ทีย่อมรับทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ
1.2.2 มีผลงานวจิยัในอตุสาหกรรมเปา้หมายตามยทุธศาสตร์ประเทศและ
นโยบายของรัฐบาล
1.2.3 จ านวนผลงานวจิยัทีส่ามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ และ
เพิม่คุณค่าใหก้บัผลผลิตของชุมชน

2.1.1 ชุมชนมีความรู้ด้านการบริหารธรุกจิ  
2.1.2 ชุมชนน าความรู้ทีไ่ด้รับไปพฒันาชุมชนส่งผลใหป้ระชาชนมีความสุข 
และยกระดับการด ารงชีวติ

3. บริหารจดัการองค์กรเพือ่การพฒันา

 กลยทุธ์ 1. ยกระดบังานวิชาการและวิจยัสู่นานาชาติ
     1.1 ผลักดันการสร้างเครือข่ายด้านการวจิยัและความร่วมมือทาง
วชิาการเชิงรุกกบัมหาวทิยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่
สอดคล้องกบัทศิทางและยทุธศาสตร์การพฒันาของประเทศ
     1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนใหแ้ต่ละหลักสูตรเพิม่จ านวนทีส่อนด้วย
ภาษาองักฤษ หรือใช้ส่ือทีเ่ปน็ภาษาองักฤษใหม้ากขึ้น
     1.3 พฒันาหลักสูตรนานาชาติร่วมกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศใน
สาขาทีเ่ปน็ความเชี่ยวชาญของมหาวทิยาลัยใน
     1.4 พฒันาหลักสูตรทีม่ีศักยภาพและอาชีพร่วมในภมูิภาค AEC ใหเ้ปน็
 AUN-QA
     1.5 จดักจิกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรทีส่่งเสริมความเปน็
นานาชาติ และจดัพืน้ทีส่่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศใหน้ักศึกษาและ
บคุลากร
     1.6 เพิม่สัดส่วนอาจารย ์นักวจิยัชาวต่างประเทศทีม่ีความรู้
ความสามารถ และความช านาญสูง มาสอน บรรยาย และถ่ายทอดความรู้ 
และ/หรือมาท าวจิยั เพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านวชิาการและด้าน
วจิยัของมหาวทิยาลัย
     1.7 ส่งเสริมใหห้ลักสูตรทีม่ีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานสากล
2. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของอาจารยแ์ละบคุลากร
     2.1 พฒันาศักยภาพอาจารยด้์านภาษาองักฤษและเทคนิคการเรียนการ
สอนทีใ่ช้ภาษาองักฤษเปน็ส่ือ
     2.2 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะการใช้ภาษาองักฤษของบคุลากร
3. สรา้งการยอมรบัในระดบันานาชาติ
     3.1 จดักจิกรรมประชุม สัมมนาเชิงวชิาการในระดับนานาชาติ เพือ่
เสริมสร้างความร่วมมือ ทางด้านวชิาการ วจิยั แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
องค์ความรู้ และเผยแพร่งานวจิยั
     3.2 สนับสนุนบคุลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ
4. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม และให้บรกิารที่ส่งเสรมิ
ความเปน็นานาชาติ
     4.1 จดัสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพืน้ฐานภายในคณะบริหารธรุกจิ
ใหเ้ปน็สากล
     4.2 พฒันาส่ือประชาสัมพนัธเ์พือ่รองรับความเปน็นานาชาติ
     4.3 พฒันาหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการบริการนักศึกษาหรือการจดั
กจิกรรมนักศึกษาใหม้ีความเปน็นานาชาติ
     4.4 พฒันาการใหบ้ริการทีท่นัสมัยส าหรับนักศึกษา/บคุลากรต่างชาติ 
เช่น ทีพ่กั การใหบ้ริการข้อมูลข่าวสาร และการจดัต้ังหน่วย one stop 
serviceส าหรับใหบ้ริการชาวต่างชาติ ตลอดจนการใหบ้ริการทางวชิาการ
ต่างๆ
5. พัฒนาความรว่มมอืกับตา่งประเทศ
     5.1 พฒันากจิกรรมกบัมหาวทิยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศทีม่ี MOU 
ร่วมกนั ใหม้ากขึ้น
     5.2 แสวงหานักศึกษาจากกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศต่างๆ เข้า
มาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติใหม้ากขึ้น

1. พฒันาพืน้ที ่(Area based) ปทมุธานี นครนายก ปราจนีบรีุฉะเชิงเทรา 
สระแกว้ ใหย้ัง่ยนืด้วย Social Engagement และ Smart City
     2. ก าหนดชุมชนเพือ่ใหบ้ริการวชิาการแกสั่งคม โดยจดัท าเปน็ข้อตกลงมี
ความร่วมมือทางวชิาการ/บริการวชิาการ
     3. สนับสนุนการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาและเพิม่ศักยภาพ
คนทกุช่วงวยั
     4. สนองงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาริฯ หรือใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง
     5. เพิม่ขีดความสามารถและทกัษะการท างานของประชากรวยัแรงงาน
ร่วมกบัผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในพืน้ที ่
Area based ของมหาวทิยาลัย
     6. พฒันาศูนย ์COE ใหม้ี Innovative technology Differentiate and
 Uniqueness เพือ่เพิม่ผลิตภาพด้านเศรษฐกจิ สังคม ชุมชนและอตุสาหกรรม
     7. สนับสนุนการบริการทางวชิาการทีเ่ชื่อมโยงกบังานวจิยัและสาขาทีม่ี
ความเชี่ยวชาญเพือ่พฒันางานวจิยัและเกดิการบรูณาการกบัการเรียนการสอน
     8. ส่งเสริมกจิกรรม/โครงการในชุมชนต้นแบบเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื
ด้วยการบรูณาการสห สาขาวชิา
     9. ส่งเสริมใหชุ้มชนเปา้หมายได้รับการพฒันาบนพืน้ฐานองค์ความรู้ของ
คณะบริหารธรุกจิ
    10. ใหค้ าปรึกษาด้านธรุกจิ เทคโนโลย ีตามความเชี่ยวชาญ
    11. สร้างเครือข่ายการใหบ้ริการวชิาการกบัองค์กรภาครัฐและเอกชน เพือ่
พฒันาแกป้ญัหาและพฒันาชุมชนใหเ้ข้มแข็งอยา่งยัง่ยนื
    12. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆระหวา่งบคุลากรทีท่า
งานบริการวชิาการแก ่ชุมชน กบัชาวบา้น/ชุมชน/ ปราชญช์าวบา้น

1. พฒันาแผนงานด้านท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกจิ
พอเพยีง
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถิ่น
3. สนับสนุนการบรูณาการกบัการจดัการเรียนการสอน งานวจิยั การบริการวชิาการ และ 
กจิกรรมนักศึกษา
4. ปลูกฝังค่านิยมใหเ้กดิความภมูิใจในวฒันธรรมไทย วฒันธรรมทอ้งถิ่น สร้างเสริมเอกลักษณ์
ความเปน็ไทย

1. การบรหิารจดัการการเงิน (Financial Management)
     1.1 ก าหนดยทุธศาสตร์และเปา้หมายของการบริหารเงินและสินทรัพย์
     1.2 วเิคราะหฐ์านะการเงินในการบริหารองค์กรปจัจบุนั และอนาคต
     1.3 บริหารความเส่ียงรายได้ค่าใช้จา่ยและการลงทนุ
2. การบรหิารจดัการงบประมาณ (Budgeting Management)
     2.1 พฒันาแผนกลยทุธท์างการเงิน เพือ่การบริหารยทุธศาสตร์คณะบริหารธรุกจิ
     2.2 มีระบบการจดัสรรงบประมาณใหเ้ปน็กลไกขับเคล่ือนยทุธศาสตร์เข้าสู่เปา้หมายของคณะบริหารธรุกจิ
      - ก าหนดมาตรการ การของบประมาณใหส้อดคล้องกบัยทุธศาสตร์คณะบริหารธรุกจิ
      - ก าหนดมาตรการการจดัสรรงบประมาณรายได้ตามยทุธศาสตร์
     2.3 ก าหนดนโยบายและมาตรการใหห้น่วยงานจดัการศึกษาและมีรายได้บริหารการเงินเปน็รูปแบบ Profit Center
     2.4 มีระบบและกลไกติดตามการใช้งบประมาณใหเ้ปน็ไปตามมาตรการและเปา้หมาย
3. การบรหิารจดัการรายไดแ้ละทรพัยส์ิน (Revenue & Asset Management)
     3.1 การพฒันารายได้จากการจดัการศึกษา
     3.2 พฒันารายได้จากศูนย ์COE
     3.3 เพิม่ช่องทางการหารายได้จากแหล่งอืน่ๆ
     3.4 มีระบบการบริหารจดัการเพือ่หารายได้จากภายนอก และเกดิความคุ้มค่า
4. การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์(Human Capital Management)
     4.1 มีแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือ่เปน็ทนุมนุษย ์ (Human Capital)
     4.2 พฒันาศักยภาพและส่งเสริมความกา้วหน้าของบคุลากรสายวชิาการ
     4.3 พฒันาศักยภาพและส่งเสริมความกา้วหน้าของบคุลากรสายสนับสนุน
     4.4 ส่งเสริมใหบ้คุลากรได้รับการเตรียมเปน็ผู้บริหารรุ่นใหม่ทีจ่ะรับผิดชอบคณะบริหารธรุกจิในอนาคต
     4.5 พฒันาศักยภาพผู้บริหารใหม้ีบทบาทการบริหารจดัการเพือ่รองรับกบัการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ
     4.6 ทบทวนและพฒันาระบบการประเมินผลปฏบิติังานด้วย Performance Based Assessment
     4.7 ส่งเสริมระบบการหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) การท างานแบบข้ามสายงาน (Cross Function) และการรวมกลุ่มการทา
งาน (Cluster) เพือ่ใหบ้คุลากรมีทกัษะการท างานทีห่ลากหลาย (Multi-Tasking)
     4.8 วางแผนอตัรากาลังและจดัระบบบริหารงานบคุคลใหส้อดคล้องกบัโครงสร้างและภาระหน้าทีข่องหน่วยงานอยา่งต่อเนื่อง (ให้
เกดิความกระชับ คล่องตัวเกล่ียอตัราก าลังใหเ้หมาะสม ลดต าแหน่งทีไ่ม่จ าเปน็ เพิม่อตัราบรรจแุกลู่กจา้งชั่วคราว)
     4.9 ส่งเสริม และ สนับสนุน ใหเ้กดิวฒันธรรองค์กร ทีส่่งผลต่อความส าเร็จ และเปา้หมายขององค์กร
5. พัฒนาฐานขอ้มลูเพ่ือการบรหิารและการตดัสินใจ (Data information Management)
     5.1 พฒันาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทีใ่ช้ในการตัดสินใจ  ด้านการบริหารจดัการ
6. การเตรยีมความพรอ้มการเปน็คณะในก าากับ (Re-Organization Management)
     6.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเพือ่เตรียมความพร้อมในการเปน็คณะในก ากบั
     6.2 พฒันาระบบสนับสนุนเพือ่เอือ้ต่อการเปน็คณะในก ากบัของรัฐ

3.1.1 เปน็คณะทีม่ีสมรรถนะสูง และใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการ
3.1.2 มีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังทีเ่พยีงพอต่อการด าเนินงานและการพฒันาในอนาคต
3.1.3 มีความพร้อมด้านทนุมนุษย ์(Human Capital) ทีเ่หมาะสมต่อการด าเนินงานทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

2.2 การอนุรักษ ์สืบสาน ศิลปวฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิ่นและส่ิงแวดล้อม

แผนภาพ 3.13 สรุปภาพความเชือ่มโยงแผนยทุธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ
                        “เปน็ผู้น าดา้นการศึกษาบรหิารธุรกิจระดบัสากล”

1.พฒันาก าลังคนรองรับยทุธศาสตร์ชาติ และเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

     1. จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล
     2. สร้างผลงานวจิยัเพือ่การพฒันาทางเศรษฐกจิ ทัง้ในระดับชุมชน สังคม ประเทศ และเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
     3. ใหบ้ริการทางวชิาการ วชิาชีพสู่ชุมชน  และสังคม
     4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษแ์ละฟืน้ฟ ูศิลปวฒันธรรมไทย และส่ิงแวดล้อม
     5. พฒันาองค์กรและระบบบริหาร ตามหลักธรรมาภบิาล บนพืน้ฐานความสุขและความกา้วหน้า
     6. จดัระบบบริหารจดัการเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและเพิม่แนวทางการจดัหารายได้ เพือ่เอือ้ต่อนโยบายหลัก

2. เปน็ทีพ่ึง่ของสังคม ชุมชน เศรษฐกจิเมืองใหม่

1. พัฒนาระบบการบรหิารงานวิจยัในคณะบรหิารธุรกิจ
     1.1 ส่งเสริม กระตุ้น และติดตามใหอ้าจารยผ์ลิตผลงานวจิยัเพิม่ขึ้น
     1.2 ติดตามและช่วยเหลืออาจารยใ์หท้ างานวจิยัส าเร็จตามเวลา
     1.3 สนับสนุนปจัจยัทีเ่อือ้ต่อการวจิยั
     1.4 สนับสนุนการคุ้มครองปกปอ้งสิทธขิองผลงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในทกุด้าน
     1.5 ใหค้วามรู้ด้านระเบยีบการด าเนินงานด้านการวจิยัแกผู้่วจิยั
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจยั ให้สามารถไปใชป้ระโยชน์เพ่ือสรา้งคุณค่าเพ่ิม 
(value Creation)
     2.1 พฒันาผลงานวจิยัเพือ่ประโยชน์ในเชิงอตุสาหกรรม ปรับปรุง
คุณภาพชีวติ และเพิม่คุณค่าใหก้บัผลผลิตของชุมชน
     2.2 น าโจทยจ์ากภาคประกอบการ SMEs OTOP มาเปน็ปญัหาและ
พฒันางานวจิยั
     2.3 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวจิยัใหไ้ด้รับการตีพมิพแ์ละอา้งองิทัง้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
     2.4 ส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่ในระดับประเทศและต่างประเทศ
     2.5 ส่งเสริมการพฒันางานวจิยัเชิงบรูณาการ
3. แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการท าวิจยั
     3.1 สร้างความร่วมมือและพฒันาเครือข่ายวจิยัทัง้ภายในและภายนอก
     3.2 พฒันาองค์ความรู้ด้านการวจิยัและรูปแบบการขอทนุวจิยัที่
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติและแหล่งทนุ
     3.3 พฒันางานวจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลัย/องค์กร ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4. การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
     4.1 พฒันาศักยภาพนักวจิยัใหส้ามารถผลิตผลงานทีส่อดคล้องกบั
เปา้หมายตามยทุธศาสตร์ การวจิยัของประเทศ

1. พัฒนาหลักสูตร
1.1 จดักลุ่มหลักสูตรเพือ่การพฒันาใน 3 กลุ่ม ได้แก่
      1. หลักสูตรทีม่ีความเส่ียงสูง
      2. หลักสูตรทีม่ีการแข่งขันสูง
      3. หลักสูตรทีต่อบสนองยทุธศาสตร์ชาติ
1.2 ปรับปรุง/พฒันาหลักสูตรใหท้นัสมัยตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
อตุสาหกรรมเปา้หมายและยทุธศาสตร์ชาติ
1.3 พฒันาหลักสูตรใหม่ใหเ้ปน็หลักสูตรเฉพาะทาง ส่งเสริมนวตักรรม รองรับอตุสาหกรรม
เปา้หมายและยทุธศาสตร์ชาติ
     1. หลักสูตรบริหารธรุกจิสาขาการตลาด
     2. หลักสูตรคอมพวิเตอร์ธรุกจิ
     3. หลักสูตรบริหารธรุกจิสาขาการเงิน
     4. หลักสูตรบริหารธรุกจิสาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน
2. พัฒนากระบวนการเรยีนการสอน
     2.1 พฒันาระบบการเรียนการสอนมุ่งเน้น Active Learning เพือ่ใหน้ักศึกษามีทกัษะใน
การคิด การวเิคราะห ์การสังเคราะห ์การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวตักรรมและ
ทกัษะการปฏบิติัอยา่งมืออาชีพ
2.2 พฒันา/ปรับปรุงรายวชิาใหส้นับสนุน Competency Skills ประกอบด้วย Innovative 
Skill, Creativity Skill, Critical Thinking Skill และ Entrepreneur Skill
     2.3 พฒันาทกัษะความเปน็ผู้ประกอบการ Entrepreneur Skill ใหก้บันักศึกษา
     2.4 ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน ท างานจริง พฒันาประสบการณ์
ตรง  โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประกอบการ เพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่
นักศึกษา
     2.5 พฒันาระบบและกลไกการทดสอบ การวดัและประเมินความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ
ของผู้เรียนและทกุกลุ่มเปา้หมายใหม้ีประสิทธภิาพ
     2.6 ส่งเสริมการพฒันาส่ือ Digital Content ด้วยระบบ On-Line
     2.7 ส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอน
3. พัฒนาอาจารย์
     3.1 สนับสนุน Smart Teacher Training Academy เพือ่พฒันาอาจารยใ์หม้ีความรู้ 
และทกัษะในกระบวนการจดัการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Finland Model ,CDIO, STEM, 
Innovative Teaching Model และ Meister Model
     3.2 พฒันาอาจารยด้์านทกัษะวชิาชีพและเทคโนโลยขีั้นสูง รองรับการผลิตก าลังคนตาม
ความต้องการของกลุ่มอตุสาหกรรม/เทคโนโลยเีปา้หมายของประเทศ
     3.3 ส่งเสริมใหอ้าจารยม์ีประสบการณ์การท างานในภาคอตุสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ
     3.4 ส่งเสริมอาจารยใ์หพ้ฒันานวตักรรมการเรียนการสอน ทีมุ่่งเน้นการผลิตบณัฑิตนัก
ปฏบิติักึง่สมรรถนะ
     3.5 ส่งเสริมและพฒันาอาจารยด้์านภาษาต่างประเทศ
4. พัฒนานักศึกษา
     4.1 พฒันาการปรับตัวในการท างานใหเ้ข้ากบัวฒันธรรมองค์กร สอดคล้องกบัความ
ต้องการของสถานประกอบการ
     4.2 พฒันาการเปน็ผู้ประกอบการใหม่ใหแ้กน่ักศึกษา
     4.3 ส่งเสริมนักศึกษาใหม้ีความสามารถ ด้าน ICT
     4.4 ส่งเสริมนักศึกษาใหม้ีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ 
 4.5 เพิม่ทกัษะทางสังคมของบณัฑิตใหเ้ปน็บณัฑิตทีพ่งึประสงค์ในศตวรรษที ่21 
(Competency Skills, Creativity Skill, Critical Thinking Skill, Communication Skill,
 Collaboration Skill, Communication Technology Skills)
     4.6 สนับสนุนกจิกรรมเสริมหลักสูตรทีส่่งเสริมใหน้ักศึกษาน าศักยภาพของตนเองมา
ประยกุต์ใช้ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสังคม
 4.7 เสริมทกัษะแกน่ักศึกษาด้านบริหารธรุกจิ เช่น การบริหารการเงิน ภาษาที ่3 การ
วเิคราะหห์ุน้ แผนธรุกจิ
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมตอ่การเรยีน
     5.1 พฒันาหอ้งปฏบิติัการเฉพาะทาง รองรับการผลิตและพฒันากาลังคนในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเปา้หมายและตามนโยบายของประเทศ
     5.2 จดัใหม้ีหอ้งปฏบิติักจิกรรมนอกหอ้งเรียน (Working Space, Learning Space)
     5.3 พฒันาศูนย ์COE เพือ่เปน็แหล่งปฏบิติังานจริงของอาจารยแ์ละนักศึกษา
     5.4 ส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหม้ีความหลากหลายเพือ่เอือ้ต่อการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพและสามารถใหบ้ริการได้อยา่งทัว่ถึงน าไปสู่การเปน็Smart 
Faculty
     5.5 สร้างสภาพแวดล้อมในคณะบริหารธรุกจิใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเปน็
ผู้ประกอบการ
6. เครอืขา่ยความรว่มมอืในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
  6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพฒันาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐระหวา่งองค์กรภายในและต่างประเทศ (จบัคู่ความร่วมมือ
แต่ละกลุ่มหลักสูตร)
  6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทีเ่ข้มแข็งกบัศิษยเ์กา่ของคณะบริหารธรุกจิเพือ่สนับสนุน
การด าเนินงาน
 7. Life Long Learning
  7.1 จดัต้ัง Life Long Learning Education Academy พฒันา Work forces, Active 
Aging ด้วยระบบ MOOCS และ Credit Bank
  7.2 พฒันาระบบการเทยีบโอนผลการศึกษาในระบบ นอกระบบ และประสบการณ์จากการ
ท างาน
  7.3 พฒันาก าลังคนใหส้ถานประกอบการด้วยระบบ Work Based Learning และการ     
 Re-skill Labor ในภาคอตุสาหกรรมเพือ่รองรับ Industry 4.0 ในภาคอตุสาหกรรมการผลิต
และบริการ
       7.4 พฒันาก าลังคนเพือ่รองรับ Digital Transformation
       7.5 พฒันาส่ือการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ทีส่นับสนุนใหเ้กดิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
(Life Long Learning) และสามารถ

1.3 การพฒันาความเปน็นานาชาติ

1.3.1 คณะ ทีย่อมรับในระดับนานาชาติ 2.2.1 คณะบริหารธรุกจิ มีบทบาทในการ การอนุรักษ ์สืบสาน ศิลปวฒันธรรม และภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นและส่ิงแวดล้อม  
2.2.2 บคุลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ และเกดิความภาคภมูิใจในวฒันธรรมไทย
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บทที่ 4 
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

 
4.1  การแปลงแผนยุทธศาสตร์ปสู่การปฏิบัต ิ

 
การประสานงานของทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากร และหน่วยงานในสังกัดคณะ เพ่ือให้เกิดการบูรณา

การตัวชี้วัด  แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564       
คณะบริหารธุรกิจร่วมกัน 

แนวทางการด าเนินงาน 

การด า เนิ น การแปลงแผนกลยุ ท ธ์ก าร พั ฒ นามห าวิท ยาลั ยสู่ ก ารป ฏิ บั ติ นั้ น                 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการทั้งใน
ระยะปานกลาง และระยะสั้น เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานในรูป
ของโครงการและกิจกรรมตลอดมา กล่าวคือ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เป็นตัววัดผลการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ส่วนราชการภายใน
ได้มีส่วนร่วมและเสนอโครงการและกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจ 
มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถท าให้การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์น าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

เพ่ือให้การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ไปสู่การปฏิบัติ  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์             
ดังที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ผ่านมาให้สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงได้ก าหนดแนวทางด้วย 
โครงการ/กิจกรรม ตามกลวิธี/มาตรการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังรายละเอียดดังนี้ 
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4.2  ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม    
ประมาณการงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ 

     

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

รวมทุกภารกิจ 56 43 11,547,600 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ 
และเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาต ิ

22 12 1,039,700 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3   
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 19   

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

7 17 2,339,200 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3   
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 4   

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 10 
 

3 4,776,000 

    ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
    ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

2 
8 

  

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนางานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจ
เมืองใหม่ 

9 5 373,700 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

4 
5 

  

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

3 1 103,000 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1   
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 2   

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาศักยภาพองค์กร
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในก ากับ 

5 5 2,916,000 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ -   
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 5   
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ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

60

5

5

60

7

15

75

15

15

80

20

20

 -

80

 

3

80

1

85

 -

85

-

-

4.3 ความเช่ือมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล

1. การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีรองรับยุทธศาสตร์
ชาติ

1. บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามสาขาวิชา/มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความ
ต้องการก าลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ
 2. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการ
ส่ือสารได้
3. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

1. ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง
กับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้งานท าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ
หรือสร้างงานด้วยตนเอง หรือ Startup 
ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา
3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้งานท าก่อนส าเร็จ
การศึกษา

1. พัฒนาหลักสูตร
1.1 จัดกลุ่มหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาใน 3 กลุ่ม ได้แก่
   1. หลักสูตรท่ีมีความเส่ียงสูง
   2. หลักสูตรท่ีมีการแข่งขันสูง
   3. หลักสูตรท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
1.2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ
1.3 พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง 
ส่งเสริมนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ชาติ
     1. หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการตลาด
     2. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     3. หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการเงิน
     4. หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกส์และซัพพลายเชน
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
     2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนมุ่งเน้น 
Active Learning เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการคิด
 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ 
การคิดเชิงนวัตกรรมและ
ทักษะการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

 1. จ านวนหลักสูตรสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีพัฒนา/
ปรับปรุง ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะทางรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพ 
ตามหลักสูตรก าหนด

 1. โครงการอบรมสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจส าหรับคณาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
2. โครงการอบรทสมรรถนะด้านบัญชีและการเงิน
ส าหรับคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
3. โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพ
เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ เร่ือง การใช้โปรแกรม
สารสนเทศส าหรับทรัพยากรณ์มนุษย์ (Human 
Resource System)
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัฐบุรี
5. โครงการอบรมสมรรถนะด้านการจัดการส าหรับ
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
6. โครงการอบรมสมรรถนะด้านการตลาดส าหรับ
คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด
7. โครงการอบรมสมรรถนะด้านการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศส าหรับคณาจารย์สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
8. โครงการแนะแนวการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 2.2 พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาให้สนับสนุน 
Competency Skills ประกอบด้วย Innovative 
Skill, Creativity Skill, Critical Thinking Skill 
และ Entrepreneur Skill
     2.3 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneur Skill ให้กับนักศึกษา
     2.4 ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ท างานจริง พัฒนาประสบการณ์ตรง  
โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายภาค
ประกอบการ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่
นักศึกษา
     2.5 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneur Skill ให้กับนักศึกษา
    2.6 ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ท างานจริง พัฒนาประสบการณ์ตรง  
โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายภาค
ประกอบการ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่
นักศึกษา
     2.7 พัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ การวัด
และประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
ผู้เรียนและทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ
     2.8 ส่งเสริมการพัฒนาส่ือ Digital Content 
ด้วยระบบ On-Line
    2.9 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอน

  


 9. โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพ
เฉาพะคณะบริหารธุรกิจ เร่ือง แผนการเรียนการ
สอนหลักสูตรปริญญาตรี
10. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 9 แห่ง
11. โครงการอบรมอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสร
นักศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม
นักศึกษา
12. โครงการการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 40



2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3. ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน 
RMUTT 's Smart Teacher Model
    3.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการอบรมหลักสูตร Smart 
Teacher Model (CDIO, STEM , Finland Model, 
Innovative Teaching, Meister)
(คิดจากฐานอาจารย์ท่ียังไม่ได้รับการอบรม)
     3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการอบรมนวัตกรรมการ
เรียนการสอนเชิงลึกในรูปแบบ (CDIO, STEM, Finland 
Model, Innovative Teaching, Meister) อย่างน้อย 1 เร่ือง
    3.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีผ่านการเสริมสร้างประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ (คิดร้อยละจากอาจารย์ท่ียังไม่
เคยผ่านการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ)
4. ร้อยละของอาจารย์ท่ีนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
(Active Learning) ไปใช้ในการจัดการสอน
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5. ทักษะทางภาษาอังกฤษ
    5.1 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและ
สาขาวิชาด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบ TOEIC 
ต้ังแต่ 550 คะแนน ข้ึนไป
    5.2 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนมีผลการทดสอบ 
TOEIC ต้ังแต่ 450 คะแนนข้ึนไป (คิดจากฐานนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4)
6. ร้อยละของนักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐาน IC3 (คิดจากนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน Certificate)
7. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ ในสาขาวิชาชีพ
*8. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มี
ทักษะหรือความรู้เพ่ิมข้ึน
9. ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้าง
ในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
10. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาด้าน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้  (ห้องสมุด
รวม, ห้องสมุดคณะ, Work Space, Fab. Lab., 
Innovative Zone, ห้องเรียน,ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ)
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   10. จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
(MOU/MOA) ระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานท่ีจัด
การศึกษาในด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน
11. จ านวนหลักสูตรในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
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3. พัฒนาอาจารย์
     3.1 สนับสนุน Smart Teacher Training Academy 
เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ และทักษะในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Finland Model ,CDIO, 
STEM, Innovative Teaching Model และ Meister 
Model
     3.2 พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีข้ัน
สูง รองรับการผลิตก าลังคนตามความต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศ
     3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์การท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
     3.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน ท่ีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติก่ึงสมรรถนะ
     3.5 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาต่างประเทศ
4. พัฒนานักศึกษา
     4.1 พัฒนาการปรับตัวในการท างานให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
     4.2 พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา
     4.3 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความสามารถ ด้าน ICT
     4.4 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 4.5 เพ่ิมทักษะทางสังคมของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 (Competency Skills, Creativity
 Skill, Critical Thinking Skill, Communication Skill, 
Collaboration Skill, Communication Technology 
Skills)
4.6 สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาน า
ศักยภาพของตนเองมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
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 4.7 เสริมทักษะแก่นักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เช่น การ
บริหารการเงิน ภาษาท่ี 3 การวิเคราะห์หุ้น แผนธุรกิจ

     5.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง รองรับการผลิต
และพัฒนากาลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตาม
นโยบายของประเทศ

     5.2 จัดให้มีห้องปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียน (Working
 Space, Learning Space)

     5.3 พัฒนาศูนย์ COE เพ่ือเป็นแหล่งปฏิบัติงานจริงของ
อาจารย์และนักศึกษา
     5.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
เพ่ือเอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพและสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึงน าไปสู่การเป็น
Smart Faculty

     5.5 สร้างสภาพแวดล้อมในคณะบริหารธุรกิจให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ
6. เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน

     6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
(จับคู่ความร่วมมือแต่ละกลุ่มหลักสูตร)

     6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งกับศิษย์เก่า
ของคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
7. Life Long Learning

     7.1 จัดต้ัง Life Long Learning Education 
Academy พัฒนา Work forces, Active Aging 
ด้วยระบบ MOOCS และ Credit Bank

     7.2 พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และ

ประสบการณ์จากการท างาน
     7.3 พัฒนาก าลังคนให้สถานประกอบการด้วย
ระบบ Work Based Learning และการ Re-skill 
Labor ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ Industry 
4.0 ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

     7.4 พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ Digital 
Transformation

     7.5 พัฒนาส่ือการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์
ท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) และสามารถ
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*12.หลักสูตรท่ีมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
*13. ร้อยละของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลมีความรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (บธ.)
*14. ร้อยละอบรมภาษาจีน มีความรู้ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (บธ.)
*15. ร้อยละของผู้เข้าอบรมการวิเคราะห์หุ้น มีความรู้
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (บธ.)
*16. จ านวนแผนธุรกิจ SMEs ท่ีผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกจากคณะกรรมการ (บธ.)
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     2.5 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย
เชิงบูรณาการ
3. แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุน
การท าวิจัย
   3.1 สร้างความร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายวิจัยท้ังภายในและภายนอก
   3.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย
และรูปแบบการขอทุนวิจัยท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแหล่งทุน
   3.3 พัฒนางานวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัย/องค์กร ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 
4. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
     4.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้
สามารถผลิตผลงานท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ การวิจัย
ของประเทศ

9. การเปรียบเทียบคุณภาพของการเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรม (Fair Value) ระหว่างบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
10.คุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานต้อนรับ
ภาคพ้ืนสายการบินอันพึงประสงค์ตามทัศนะของผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ กรณีศึกษาเปรีบเทียบ
ระหว่างสายการบินต้นทุนต่่าและสายการบิน
ระดับพรีเม่ียม
11.การประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT 
Global Business and Economics Conference 2018 
(RTBEC 2018)
2. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างตลาดทุเรียนพรีเม่ียมเพ่ือการ
ส่งออกสู่ตลาดจีน
3. ะบบบัญชีดิจิทัล : แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อนักบัญชีไทย
4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้ังใจใช้งาน IOT
5. การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยใช้แนวการสอน
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคณะ
บริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
6. ศึกษาเหตุผล ความจ่าเป็น และความคุ้มค่าทางการเงินของ
การท่าประกันชีวิต เพ่ือเป็นหลักประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ
ท่ีขอไว้กับธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา ศึกษาผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดเล็กและกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7. ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกับมูลค่ากิจการ 
กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
8. พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในเขต
พ้ืนท่ีอ่าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

2.   สร้างผลงานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ท้ังในระดับชุมชน สังคม 
ประเทศ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

2. การพัฒนางานวิจัย เพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

1. คุณภาพผลงานวิจัย 
เป็นท่ียอมรับท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2. มีผลงานวิจัยใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ
และนโยบายของรัฐบาล
3. จ่านวนผลงานวิจัยท่ี
สามารถน่าไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และ
เพ่ิมคุณค่าให้กับผลผลิต
ของชุมชน

1. จ่านวนผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ประเทศและนโยบายของรัฐบาล
2. จ่านวนผลงานวิจัยท่ีน่าไปใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. จ่านวนผลงานวิจัยท่ีสามารถน่าไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพชีวิต และเพ่ิมคุณค่า
ให้กับผลผลิตของชุมชน

ผลงาน

ผลงาน

ผลงาน

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด

2

1

1

5

1

1

8

1

2

10

1

2

1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
ในคณะบริหารธุรกิจ
   1.1 ส่งเสริม กระตุ้น และติดตามให้
อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน
   1.2 ติดตามและช่วยเหลืออาจารย์
ให้ท่างานวิจัยส่าเร็จตามเวลา
   1.3 สนับสนุนปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการวิจัย
   1.4 สนับสนุนการคุ้มครองปกป้อง
สิทธิของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน่าไปใช้ประโยชน์ในทุก
ด้าน
   1.5 ให้ความรู้ด้านระเบียบการ
ด่าเนินงานด้านการวิจัยแก่ผู้วิจัย
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย ให้
สามารถไปใช้ประโยชน์เพ่ือสร้าง
คุณค่าเพ่ิม (value Creation)
   2.1 พัฒนาผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์
ในเชิงอุตสาหกรรม ปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิต และเพ่ิมคุณค่าให้กับผลผลิตของ
ชุมชน
      2.2 น่าโจทย์จากภาคประกอบการ
 SMEs OTOP มาเป็นปัญหาและ
พัฒนางานวิจัย
   2.3 ส่งเสริมการน่าเสนอผลงานวิจัย
ให้ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ
    2.4 ส่งเสริมการน่าผลงานไป
เผยแพร่ในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ

1. ร้อยละผลงานวิจัย ท่ีตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจ่า
2. ร้อยละผลงานวิจัย ท่ีตีพิมพ์
ในกลุ่มวารสาร วิชาการระดับ
นานาชาติท่ีจัดกลุ่มเป็น
วารสารท่ีมีผลกระทบสูง 
(Q3-Q4) ต่อผลงานท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3. จ่านวนผลงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือ
งานสร้างสรรค์ ท่ีท่าให้กับ
หน่วยงานภายนอก 
4. จ่านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
 หรืองานสร้างสรรค์ จาก
หน่วยงาน ภายนอก และ
รายรับจากการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

45

20

16

1

48

20

18

1

50

20

18

1

53

20

18

1
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หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

12.พฤติกรรมสารสนเทศของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในหมวดหมู่ธุรกิจบริการ ในเขตจังหวัดปทุมธานี
13.การใช้เกมจ่าลองปัญหาทางการบัญชีแบบออนไลน์กับ
สัมฤทธ์ิผลทางการเรียนรู้ในรับบบัญชี และภาษีอากรของ
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
14.การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์เพ่ือ
สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0
15. การพัฒนาศักยภาพการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและ
อาหารแปรรูปของไทยไปสู่กลุ่มประเทศเอเชียใต้
16. ความสัมพันธ์ของกระบวนการโลจิสติกส์ต่อการวางแผน
ลดต้นทุนในธุรกิจส่งออก SMEs
17. โพล : การส่ารวจความคิดเห็นของประชาชน ประเด็นด้าน
การเมือง/สังคม/เศรษฐกิจในปัจจุบัน
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หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3. การพัฒนาความ
เป็นนานาชาติ

1. คณะ ท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาติ

     1. บัณฑิตระดับปริญญาตรี
ศึกษาต่อ หรือมีงานท่าใน
ต่างประเทศ ท่างานในองค์กร/
สถานประกอบการข้ามชาติหรือ
นานาชาติในประเทศ
     2. บุคลากรมีศักยภาพในการ
ด่าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ

ร้อยละ

ร้อยละ

1

5

2

10

3

15

5

20

1. ยกระดับงานวิชาการและวิจัยสู่
นานาชาติ
     1.1 ผลักดันการสร้างเครือข่าย
ด้านการวิจัยและความร่วมมือทาง
วิชาการเชิงรุกกับมหาวิทยาลัยช้ันน่า
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาท่ี
สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
การพัฒนาของประเทศ
     1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่
ละหลักสูตรเพ่ิมจ่านวนท่ีสอนด้วย
ภาษาอังกฤษ หรือใช้ส่ือท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษให้มากข้ึน
     1.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ในสาขาท่ีเป็นความเช่ียวชาญของ
มหาวิทยาลัยใน

1. โครงการพัฒนาอาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
2. โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ส่าหรับ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
3. โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์สู่ประชาคม
โลก

    1.4 พัฒนาหลักสูตรท่ีมีศักยภาพ
และอาชีพร่วมในภูมิภาค AEC ให้เป็น
 AUN-QA
   1.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ และจัดพ้ืนท่ีส่งเสริมการใช้
ภาษาต่างประเทศให้นักศึกษาและ
บุคลากร
     1.6 เพ่ิมสัดส่วนอาจารย์ นักวิจัย
ชาวต่างประเทศท่ีมีความรู้
ความสามารถ และความช่านาญสูง มา
สอน บรรยาย และถ่ายทอดความรู้ 
และ/หรือมาท่าวิจัย เพ่ือยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานด้านวิชาการและ
ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย
    1.7 ส่งเสริมให้หลักสูตรท่ีมีความ
พร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานสากล

1. จ่านวนกิจกรรมการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติท่ี คณะบริหารธุรกิจ
เป็นเจ้าภาพ เจ้าภาพร่วม หรือ
เป็นคณะกรรมการด่าเนินการ
2. ร้อยละของ Active 
MOU/MOA กับหน่วยงาน
ความร่วมมือท่ีเป็นเครือข่ายใน
ระดับนานาชาติ
3. จ่านวนนักศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ทางวิชาการ/
วิชาชีพในต่างประเทศ
4. จ่านวนนักศึกษาต่างชาติ
หรือนักศึกษาแลกเปล่ียน
5. นักศึกษาต่างชาติใน
หลักสูตรนานาชาติ
6. จ่านวนอาจารย์ท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษ/ความเป็น
นานาชาติ/สมรรถนะสากล
7. จ่านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ/
ความเป็นนานาชาติ/สมรรถนะ
สากล
8. ร้อยละของรายวิชาชีพ ท่ีใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอน (หนังสือ/เอกสาร
ประกอบการสอน/ส่ือการ
สอน/ข้อสอบ/แบบทดสอบ) 
ในปีการศึกษา

2

50

120

60

20

15

5

20

2

30

120

60

 10

15

5

5

2

40

120

60

10

15

5

10

2

50

120

60

15

15

5

15
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หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 2. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
สากลของอาจารย์และบุคลากร
     2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคนิคการเรียนการ
สอนท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ
     2.2 ยกระดับคุณภาพและ
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร
3. สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ
     3.1 จัดกิจกรรมประชุม สัมมนา
เชิงวิชาการในระดับนานาชาติ เพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือ ทางด้าน
วิชาการ วิจัย แลกเปล่ียนประสบการณ์
 องค์ความรู้ และเผยแพร่งานวิจัย
     3.2 สนับสนุนบุคลากรและ
นักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับ
นานาชาติ   

4. พัฒนาส่ิงอานวยความสะดวก 
ส่ิงแวดล้อม และให้บริการท่ีส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติ
     4.1 จัดสภาพแวดล้อมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานภายในคณะ
บริหารธุรกิจให้เป็นสากล
     4.2 พัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือ
รองรับความเป็นนานาชาติ
     4.3 พัฒนาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริการนักศึกษาหรือการจัด
กิจกรรมนักศึกษาให้มีความเป็น
นานาชาติ
    4.4 พัฒนาการให้บริการท่ีทันสมัย
ส่าหรับนักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ เช่น
 ท่ีพัก การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
และการจัดต้ังหน่วย one stop 
serviceส่าหรับให้บริการชาวต่างชาติ 
ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการต่างๆ
5. พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
     5.1 พัฒนากิจกรรมกับ
มหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศท่ี
มี MOU ร่วมกัน ให้มากข้ึน
     5.2 แสวงหานักศึกษาจากกลุ่ม
ประเทศ CLMV และประเทศต่างๆ 
เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติให้
มากข้ึน
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หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลงาน

ชุมชน

ระดับ

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1. โครงการการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมโลก
2. โครงการอบรมการสร้างแบบส่ารวจ/สอบถาม
ออนไลน์เพ่ืองานธุรกิจ
3. โครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
ผู้ด้อยโอกาส เขตจังหวัดปทุมธานี
4. โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ
5. โครงการอบรม การจัดการธุรกิจโดยรวมแบบ 
Business Model การผลิตการเพ่ิมผลผลิต
6. โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจจาก
ชุทชนสู่นานาชาติ
7. โครงการระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (บึงกา
สาม)
8. โครงการการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (บึง
บา)
9. โครงการการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 ระดับ 4 น่าองค์ความรู้ เทคโนโลยี
 หรือการสร้างสรรค์มาช่วยในการพ่ิ
มผลผลิต เพ่ิมรายได้ หรือส่งเสริม
สุขภาวะ
     ระดับ 5 ชุมชนมีการ
ด่าเนินการอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน
4. จ่านวนบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพ
อ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือ
เพ่ิมองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่

8. ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการในชุมชน
ต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วย
การบูรณาการสห สาขาวิชา
     9. ส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาบนพ้ืนฐานองค์ความรู้
ของคณะบริหารธุรกิจ
    10. ให้ค่าปรึกษาด้านธุรกิจ 
เทคโนโลยี ตามความเช่ียวชาญ
    11. สร้างเครือข่ายการให้บริการ
วิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือพัฒนาแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน
12. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์
ความรู้ต่างๆระหว่างบุคลากรท่ีทางาน
บริการวิชาการแก่ ชุมชน กับชาวบ้าน/
ชุมชน/ ปราชญ์ชาวบ้าน

3. ให้บริการทาง
วิชาการ วิชาชีพสู่
ชุมชน  และสังคม

4. การพัฒนางาน
บริการวิชาการ เพ่ือ
ตอบสนองคุณภาพ
ชีวิตท่ีย่ังยืนของชุมชน

1. ชุมชนมีความรู้
ด้านการบริหารธุรกิจ 
2. ชุมชนน่าความรู้ท่ี
ได้รับไปพัฒนาชุมชน
ส่งผลให้ประชาชนมี
ความสุข และ
ยกระดับการด่ารงชีวิต

1. จ่านวนงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ท่ีน่าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย
เพ่ือให้มีความความเข็มแข็ง และ
ย่ังยืน
2. จ่านวนชุมชนต้นแบบท่ีได้รับการ
บริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย
    2.1 ระดับมหาวิทยาลัย (บึงกา
สาม บึงบา วัดปัญญาราม)
    2.2 ระดับคณะ/วิทยาลัย
3. ระดับความส่าเร็จของการพัฒนา
ชุมชนเป้าหมาย ให้มีความเข้มแข็ง 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และมีความ
ย่ังยืน
       ระดับ 1 มีการรวมกลุ่มชุมชน
 และบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
     ระดับท่ี 2 มีการสร้างเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก
     ระดับ 3 ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ 
เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมสภาพแวดล้อม
ให้กับชุมชน หรือส่งเสริมสุขภาวะ
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1. พัฒนาพ้ืนท่ี (Area based) 
ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ให้ย่ังยืนด้วย 
Social Engagement และ Smart City
     2. ก่าหนดชุมชนเพ่ือให้บริการ
วิชาการแก่สังคม โดยจัดท่าเป็น
ข้อตกลงมีความร่วมมือทางวิชาการ/
บริการวิชาการ
     3. สนับสนุนการน้อมน่าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย
     4. สนองงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดาริฯ หรือใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5. เพ่ิมขีดความสามารถและ
ทักษะการท่างานของประชากรวัย
แรงงานร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
พ้ืนท่ี Area based ของมหาวิทยาลัย
     6. พัฒนาศูนย์ COE ให้มี 
Innovative technology 
Differentiate and Uniqueness เพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชนและอุตสาหกรรม
     7. สนับสนุนการบริการทาง
วิชาการท่ีเช่ือมโยงกับงานวิจัยและ
สาขาท่ีมีความเช่ียวชาญเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยและเกิดการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน

1. จ่านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนา
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
2. ร้อยละของผู้ผ่านการ
อบรม/พัฒนาทักษะอาชีพ
ระยะส้ัน สามารถน่าความรู้
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
หรือพัฒนางานได้หรือ
น่าไปใช้ประโยชน์     
3. ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการท่ีถูกน่าไปใช้
บูรณาการเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน การวิจัย 
ท่านุบ่ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม หรือส่ิงแวดล้อม
4. ร้อยละความพึงพอใจของ
ชุมชนเป้าหมายต่อการ
บริการวิชาการของคณะ
บริหารธุรกิจ
5. จ่านวนเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมของศูนย์ COE ท่ี
น่าไปใช้บริการทางวิชาการ
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน 
(เป้าหมายแต่ละศูนย์ COE)

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 47



2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564
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หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4. ท่านุบ่ารุงศาสนา 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และส่ิงแวดล้อม

5. การอนุรักษ์ สืบสาน
 ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
ส่ิงแวดล้อม

1. คณะบริหารธุรกิจ 
มีบทบาทในการ การ
อนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และส่ิงแวดล้อม  
2. บุคลากรและ
นักศึกษา ตระหนัก
ถึงความส่าคัญ และ
เกิดความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมไทย

1. บุคลากรและนักศึกษาเกิดแรง
บันดาลใจท่ีจะสืบสาน/อนุรักษ์ให้
วิถีชีวิตแบบไทยด่ารงคงอยู่ต่อไป

ร้อยละ 50 60 70 80 1. พัฒนาแผนงานด้านท่านุบ่ารุง
 ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ส่ิงแวดล้อมและ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชนและท้องถ่ิน
3. สนับสนุนการบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอน 
งานวิจัย การบริการวิชาการ 
และ กิจกรรมนักศึกษา
4. ปลูกฝังค่านิยมให้เกิดความ
ภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน สร้างเสริม
เอกลักษณ์ความเป็นไทย

1. ร้อยละโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณา
การเข้ากับ  พันธกิจอ่ืน
ของคณะบริหารธุรกิจ 
อย่างน้อย 1 ด้าน
2. จ่านวนโครงการท่ี
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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1. โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับนักศึกษา
นานาชาติด้วยลานวัฒนธรรมส่ีภาค
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หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาคณะ
บริหารธุรกิจ"
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท่างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ
3. โครงการการทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาในและจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของคณบริหารธุรกิจ
4. โครงการ "พัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะ
บริหารธุรกิจ"
5.  โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท่างาน
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5. พัฒนาองค์กรและ
ระบบบริหาร ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
บนพ้ืนฐานความสุข
และความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหาร
จัดการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
เพ่ิมแนวทางการ
จัดหารายได้ เพ่ือเอ้ือ
ต่อนโยบายหลัก

6. การพัฒนาศักยภาพ
องค์กรคณะ
บริหารธุรกิจ 4.0 และ
คณะในก่ากับ

1. เป็นคณะท่ีมี
สมรรถนะสูง และใช้
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ
2. มีเสถียรภาพด้าน
การเงินการคลังท่ี
เพียงพอต่อการ
ด่าเนินงานและการ
พัฒนาในอนาคต
3. มีความพร้อมด้าน
ทุนมนุษย์ (Human 
Capital) ท่ีเหมาะสม
ต่อการด่าเนินงานท้ัง
ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ

1. จ่านวนบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพท่ี
จ่าเป็นกับการด่าเนินงานของคณะ

808080 1. การบริหารจัดการการเงิน 
(Financial Management)
     1.1 ก่าหนดยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของการบริหารเงินและ
สินทรัพย์
     1.2 วิเคราะห์ฐานะการเงินในการ
บริหารองค์กรปัจจุบัน และอนาคต
     1.3 บริหารความเส่ียงรายได้
ค่าใช้จ่ายและการลงทุน
2. การบริหารจัดการงบประมาณ 
(Budgeting Management)
     2.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
 เพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์คณะ
บริหารธุรกิจ
     2.2 มีระบบการจัดสรรงบประมาณ
ให้เป็นกลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เข้าสู่
เป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจ
      - ก่าหนดมาตรการ การขอ
งบประมาณให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ
      - ก่าหนดมาตรการการจัดสรร
งบประมาณรายได้ตามยุทธศาสตร์
     2.3 ก่าหนดนโยบายและมาตรการ
ให้หน่วยงานจัดการศึกษาและมีรายได้
บริหารการเงินเป็นรูปแบบ Profit 
Center
     2.4 มีระบบและกลไกติดตามการ
ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการ
และเป้าหมาย
3. การบริหารจัดการรายได้และ
ทรัพย์สิน (Revenue & Asset 
Management)
     3.1 การพัฒนารายได้จากการจัด
การศึกษา
     3.2 พัฒนารายได้จากศูนย์ COE
     3.3 เพ่ิมช่องทางการหารายได้จาก
แหล่งอ่ืนๆ
     3.4 มีระบบการบริหารจัดการเพ่ือ
หารายได้จากภายนอก และเกิดความ
คุ้มค่า

ร้อยละ 1. ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการท่ีย่ืนขอต่าแหน่งทาง
วิชาการต่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบ
ท่ีจะขอต่าแหน่งทางวิชาการ
   1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
   1.2 รองศาสตราจารย์
   1.3 ศาสตราจารย์
2. ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีคุณสมบัติครบย่ืน
ขอระดับต่าแหน่งท่ีสูงข้ึนต่อผู้
ท่ีมีคุณสมบัติครบท่ีจะขอระดับ
ต่าแหน่ง
3. ผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับ
การพัฒนาทักษะในหลักสูตร
เชิงบริหารจัดการ อย่างน้อย
คนละ 1 คร้ังต่อปี
4. จ่านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้า
ในอาคาร/พ้ืนท่ีเป้าหมาย ท่ี
ประหยัดได้
5. ร้อยละคะแนนจากการ
ประเมินผล Green University
   5.1 ระดับคณะ/วิทยาลัย
      ระดับท่ี 1 จัดท่าปฏิทิน
การด่าเนินงานของคณะท่างาน
มหาวิทยาลัยสีเขียว
     ระดับคณะท้ัง 6 ด้าน (ไตร
มาสท่ี 1) 
     ระดับท่ี 2 ทบทวนค่าส่ัง
คณะอนุกรรมการด่าเนินการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว
    ระดับคณะท้ัง 6 ด้าน (ไตร
มาสท่ี 1)
    ระดับท่ี 3 ร่วมประชุม
ช้ีแจงการด่าเนินงานและ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ท้ัง 6 ด้าน
    ระดับท่ี 4 รวบรวมและส่ง
ข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว
พร้อมเอกสารแนบมายัง
ส่วนกลางอย่างน้อย 3 ด้าน
    ระดับท่ี 5 รวบรวมและส่ง
ข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว
พร้อมเอกสารแนบมายัง
ส่วนกลางครบท้ัง 6 ด้าน
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ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

  
4. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Capital Management)
     4.1 มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital)
     4.2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ
     4.3 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุน
     4.4 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
เตรียมเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ท่ีจะ
รับผิดชอบคณะบริหารธุรกิจในอนาคต
     4.5 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มี
บทบาทการบริหารจัดการเพ่ือรองรับ
กับการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ
     4.6 ทบทวนและพัฒนาระบบการ
ประเมินผลปฏิบัติงานด้วย 
Performance Based Assessment
     4.7 ส่งเสริมระบบการหมุนเวียน
งาน (Job Rotation) การท่างานแบบ
ข้ามสายงาน (Cross Function) และ
การรวมกลุ่มการทางาน (Cluster) 
เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะการท่างานท่ี
หลากหลาย (Multi-Tasking)
4.8 วางแผนอัตรากาลังและจัดระบบ
บริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างและภาระหน้าท่ีของ
หน่วยงานอย่างต่อเน่ือง (ให้เกิดความ
กระชับ คล่องตัวเกล่ียอัตราก่าลังให้
เหมาะสม ลดต่าแหน่งท่ีไม่จ่าเป็น เพ่ิม
อัตราบรรจุแก่ลูกจ้างช่ัวคราว)
     4.9 ส่งเสริม และ สนับสนุน ให้
เกิดวัฒนธรรองค์กร ท่ีส่งผลต่อ
ความส่าเร็จ และเป้าหมายขององค์กร
5. พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ (Data information
 Management)
     5.1 พัฒนาฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศท่ีใช้ในการตัดสินใจ  ด้าน
การบริหารจัดการ
6. การเตรียมความพร้อมการเป็นคณะ
ในก่าากับ (Re-Organization 
Management)
     6.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเป็นคณะใน
ก่ากับ
     6.2 พัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือ
เอ้ือต่อการเป็นคณะในก่ากับของรัฐ
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รวม 1,269,200  4,356,150  3,294,000  8,479,000   

กลยุทธ์
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัฐบุรี

41,000                     -                     -                       - รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ สาขาวิชา/งานหลักสูตร

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ                     - 620,000                     - 6,200,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ สาขาวิชา/งานหลักสูตร

3. โครงการวิจัยหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง                     - 20,000                                -                       - หัวหน้าสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา

เป้าประสงค์ท่ี  1. บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามสาขาวิชา/มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการก าลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ
                   2. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการส่ือสารได้
                   3. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการ
1. พัฒนาหลักสูตร
1.1 จัดกลุ่มหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาใน 3 กลุ่ม 
ได้แก่
      1. หลักสูตรท่ีมีความเส่ียงสูง
      2. หลักสูตรท่ีมีการแข่งขันสูง
      3. หลักสูตรท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
1.2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ
1.3 พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะ
ทาง ส่งเสริมนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ
     1. หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการตลาด
     2. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     3. หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการเงิน
     4. หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โครงการท่ีสนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ท่ีจะด าเนินการในช่วง พ.ศ.2561-2564

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้เก่ียวข้องผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายหลักท่ี 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์ โครงการ
งบประมาณ
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กลยุทธ์ โครงการ
1. โครงการอบรมสมรรถนะด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศส าหรับคณาจารย์
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

25,200            20,000            20,000            20,000              หัวหน้าสาขาวิชา กบร. สาขาวิชา

2. โครงการอบรมสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจส าหรับคณาจารย์สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ

24,600 25,000 25,000 25,000 หัวหน้าสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ

สาขาวิชา

3. โครงการอบรทสมรรถนะด้านบัญชีและการเงินส าหรับคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีและ
การเงิน

49,200 49,000 49,000 49,000 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
และการเงิน

สาขาวิชา

4. โครงการอบรมสมรรถนะด้านการจัดการส าหรับคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 25,900 30,000 30,000 30,000 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชากา

5. โครงการอบรมสมรรถนะด้านการตลาดส าหรับคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด 24,600            25,000            25,000            25,000              หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา

6. โครงการเสริมสร้างสรรมถนะหลักสูตรภาษอังกฤษธุรกิจ -                 20,000            20,000            20,000              หัวหน้าสาขาวิชา กบร.
สาขาวิชา

7. โครงการเสริมสร้างสรรมถนะหลักสูตรโลจิสติกส์ -                 20,000            20,000            20,000              หัวหน้าสาขาวิชา กบร. สาขาวิชา
8. โครงการเสริมสร้างสรรมถนะธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) -                 20,000            20,000            20,000              หัวหน้าสาขาวิชา กบร. สาขาวิชา
9. โครงการทัศนศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ -                 60,000            60,000            60,000              หัวหน้าสาขาวิชา กบร. สาขาวิชา
10. โครงการทัศนศึกษาหลักสูตรภาษอังกฤษธุรกิจ -                 20,000            20,000            20,000              หัวหน้าสาขาวิชา กบร. สาขาวิชา
11. โครงการทัศนศึกษาหลักสูตรโลจิสติกส์ -                 50,000            50,000            50,000              หัวหน้าสาขาวิชา กบร. สาขาวิชา
12. โครงการทัศนศึกษาะธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 

-                 20,000            20,000            20,000              หัวหน้าสาขาวิชา กบร. สาขาวิชา
13. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 50,000            50,000            50,000               หัวหน้าสาขาวิชาการ

บัญชีและการเงิน
สาขาวิชา

14. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 9 แห่ง 204,900          210,000          210,000          220,000            รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ สาขาวิชา/ฝ่ายวิชาการฯ

15. โครงการอบรมการพัฒนาแผนการส่ือสารการตลาด -                 55,000            หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา

16.โครงการเย่ียมชมสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -                 200,000          200,000          200,000            หัวหน้าสาขาวิชา สส. สาขาวิชา

17. โครงการจัดท าและทดสอบการวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ -                 50,000            50,000            50,000              หัวหน้าสาขาวิชา สส. สาขาวิชา

18. โครงการจักเก็บระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหลักสูตร -                 400,000          -                 -                   หัวหน้าสาขาวิชา สส. สาขาวิชา

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
     2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนมุ่งเน้น 
Active Learning เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการ
คิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดนอก
กรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและ
ทักษะการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
2.2 พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาให้สนับสนุน 
Competency Skills ประกอบด้วย Innovative
 Skill, Creativity Skill, Critical Thinking Skill 
และ Entrepreneur Skill
     2.3 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneur Skill ให้กับนักศึกษา
     2.4 ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ท างานจริง พัฒนาประสบการณ์ตรง  
โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายภาค
ประกอบการ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่
นักศึกษา
     2.5 พัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ การ
วัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
ผู้เรียนและทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ
     2.6 ส่งเสริมการพัฒนาส่ือ Digital Content 
ด้วยระบบ On-Line
     2.7 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอน
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กลยุทธ์ โครงการ
1. โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพเฉาพะคณะบริหารธุรกิจ เร่ือง แผนการ
เรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี

255,000          -                 -                 -                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ สาขาวิชา/ฝ่ายวิชาการฯ

2. โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ เร่ือง การใช้
โปรแกรมสารสนเทศส าหรับทรัพยากรณ์มนุษย์ (Human Resource System)

44,800 -                 -                 -                   หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

3. โครงการอบรมอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม
นักศึกษา

214,000          220,000          230,000          240,000            รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ ฝ่ายพัฒนาฯ

4. โครงการแนะแนวการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

155,800          160,000          160,000          160,000            รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ ฝ่ายพัฒนาฯ

5. โครงการเพ่ิมประสบการณ์และทักษะวิชาชีพของคณาจารย์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ -                 160,000 160,000 160,000 หัวหน้าสาขาวิชา กบร. สาขาวิชา

6. โครงการพัฒนาอาจารย์ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี -                 40,000 -                 -                    หัวหน้าสาขาวิชาการ
บัญชีและการเงิน

สาขาวิชา

7. โครงการพัฒนาอาจารย์ในการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ -                 500,000 -                 -                    หัวหน้าสาขาวิชาการ
บัญชีและการเงิน

สาขาวิชา

8. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาต่างประเทศ -                 50,000 -                 -                   หัวหน้าสาขาวิชา ศศ. สาขาวิชา

9. โครงการอบรมการตลาดดิจิตอลส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี -                 

88,750            

-                 -                   

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
 10. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ -                 

200,000          200,000          200,000            หัวหน้าสาขาวิชา สส. สาขาวิชา
11. โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ OBE -                 -                 20,000            -                   หัวหน้าสาขาวิชา ศศ. สาขาวิชา

3. พัฒนาอาจารย์
     3.1 สนับสนุน Smart Teacher Training 
Academy เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ และ
ทักษะในกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิค Finland Model ,CDIO, STEM, 
Innovative Teaching Model และ Meister 
Model
     3.2 พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพและ
เทคโนโลยีข้ันสูง รองรับการผลิตก าลังคนตาม
ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี
เป้าหมายของประเทศ
     3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์การ
ท างานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ
     3.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ก่ึงสมรรถนะ
     3.5 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ
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กลยุทธ์ โครงการ
1. โครงการการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 204,200          210,000          220,000          230,000            รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ สาขาวิชา/ฝ่ายวิชาการฯ

2. โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ Critical Thinking Skill -                 
20,000

20,000            20,000              หัวหน้าสาขาวิชา กบร. สาขาวิชา

3. โครงการพัฒนาทักษะภาษอังกฤษให้กับนักศึกษาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ -                 
80,000 80,000 80,000 หัวหน้าสาขาวิชา กบร.

สาขาวิชา

4. โครงการ Walk Rally -                 40,000            40,000            40,000               หัวหน้าสาขาวิชาการ
บัญชีและการเงิน

สาขาวิชา

5. โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางวิชkชีพส าหรับนักศึกษา -                 30,000            30,000            30,000               หัวหน้าสาขาวิชาการ
บัญชีและการเงิน

สาขาวิชา

6. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ -                 
100,000          

-                 -                   หัวหน้าสาขาวิชา ศศ. สาขาวิชา

7. โครงการการบริหารจัดการคุณภาพมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 -                 -                 50,000            -                    หัวหน้าสาขาวิชาการ
จัดการ

สาขาวิชา

8. โครงการภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจข้ามชาติ -                 -                 -                 50,000               หัวหน้าสาขาวิชาการ
จัดการ

สาขาวิชา

9. โครงการอบรมการตลาดดิจิตอลส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า -                 53,400            -                 -                   
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา

10. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
-                 

100,000          
-                 -                   

หัวหน้าสาขาวิชา สส. สาขาวิชา

11. โครงการประกวดแข่งขันโครงการสารสนเทศ
-                 

50,000            50,000            50,000              หัวหน้าสาขาวิชา สส. สาขาวิชา

12. โครงการอบรมแผนการตลาดส าหรับนักศึกษา
-                 

55,000            
-                 -                   

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
13. โครงการนวัตกรรมการจัดการผู้ประกอบการใหม่ -                 50,000            -                 -                    หัวหน้าสาขาวิชาการ

จัดการ
สาขาวิชา

 4. พัฒนานักศึกษา
     4.1 พัฒนาการปรับตัวในการท างานให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
     4.2 พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่
นักศึกษา
     4.3 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความสามารถ ด้าน 
ICT
     4.4 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ 
 4.5 เพ่ิมทักษะทางสังคมของบัณฑิตให้เป็น
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 
(Competency Skills, Creativity Skill, Critical
 Thinking Skill, Communication Skill, 
Collaboration Skill, Communication 
Technology Skills)
     4.6 สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
ส่งเสริมให้นักศึกษาน าศักยภาพของตนเองมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 4.7 เสริมทักษะแก่นักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ 
เช่น การบริหารการเงิน ภาษาท่ี 3 การวิเคราะห์
หุ้น แผนธุรกิจ
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กลยุทธ์ โครงการ

1. โครงการห้องปฏิบัติการของงานบัญชี -                 1,000,000        -                    หัวหน้าสาขาวิชาการ
บัญชีและการเงิน

สาขาวิชา

2. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมทางเศรษฐศาสตร์ -                 
80,000            

-                 
-                   

หัวหน้าสาขาวิชา ศศ. สาขาวิชา

1. โครงการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ -                 10,000            10,000            10,000               หัวหน้าสาขาวิชาการ
บัญชีและการเงิน

สาขาวิชา

2. โครงการให้ความรู้ตลาดทุนและเส้นทางวิชาชีพทางการเงิน -                 20,000         -                 -                   หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชา

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมต่อการเรียน
     5.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง รองรับ
การผลิตและพัฒนากาลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายและตามนโยบายของประเทศ
    5.2 จัดให้มีห้องปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียน 
(Working Space, Learning Space)
    5.3 พัฒนาศูนย์ COE เพ่ือเป็นแหล่ง
ปฏิบัติงานจริงของอาจารย์และนักศึกษา
    5.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและสามารถให้บริการ
ได้อย่างท่ัวถึงน าไปสู่การเป็นSmart Faculty
    5.5 สร้างสภาพแวดล้อมในคณะบริหารธุรกิจ
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็น
ผู้ประกอบการ

6. เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน
      6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้าง
เครือข่าย ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
ระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ (จับคู่
ความร่วมมือแต่ละกลุ่มหลักสูตร)
       6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง
กับศิษย์เก่าของคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงาน
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กลยุทธ์ โครงการ

1. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ ส่ือดิจิทัล
50,000            70,000            100,000            หัวหน้าสาขาวิชา สส. สาขาวิชา

2. โครงการอบรมสร้างเว็ปไซด์พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
80,000            30,000            30,000              หัวหน้าสาขาวิชา สส. สาขาวิชา

7. Life Long Learning
     7.1 จัดต้ัง Life Long Learning Education
 Academy พัฒนา Work forces, Active Aging
 ด้วยระบบ MOOCS และ Credit Bank
     7.2 พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และประสบการณ์จากการ
ท างาน
     7.3 พัฒนาก าลังคนให้สถานประกอบการด้วย
ระบบ Work Based Learning และการ Re-skill
 Labor ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ Industry
 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
     7.4 พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ Digital 
Transformation
     7.5 พัฒนาส่ือการเรียนรู้และบทเรียน
ออนไลน์ท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life Long Learning) และสามารถ
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2561 2562 2563 2564

รวม 2,263,000   878,000     968,000     818,000     

 

กลยทุธ์

1. โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันาศักยภาพอาจารย์ด้านวจิยัคณะบริหารธรุกจิ 100,000 100,000 100,000 100,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ สาขาวชิา/งานวจิยัฯ

2. โครงการวารสารวชิาการออนไลน์ (3 เล่ม) 318,000 318,000 318,000 318,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ สาขาวชิา/งานวจิยัฯ

3. โครงการพฒันาศักยภาพของนักวจิยัเศรษฐกจิไทย-จนี                     -                       -               150,000                     -    หวัหน้าสาขาวชิา ศศ. สาขาวชิา

4. โครงการจดัซ้ือโปรแกรมฐานข้อมูล BIZNEWS ส าหรับงานวจิยั                     -               300,000             300,000             300,000  หวัหน้าสาขาวชิาการเงิน  สาขาวชิา

5. โครงการพฒันาสมถรรถนะงานวจิยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การตีพมิพใ์นระดับชาติ                     -   30,000                     -                       -   หวัหน้าสาขาวชิา สส. สาขาวชิา

6. โครงการพฒันาสมถรรถนะงานวจิยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การตีพมิพใ์นระดับชาติ                     -   30,000                     -                       -   หวัหน้าสาขาวชิา สส. สาขาวชิา

เปา้หมายหลกัที ่1 : ผลติและพัฒนาก าลงัคนรองรบัยทุธศาสตรช์าตแิละเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศ
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 : การพัฒนางานวจิยั เพ่ือรองรบัอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ

เป้าประสงค์ที่  
     1. คุณภาพผลงานวิจัย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
     2. มีผลงานวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาล
     3. จ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และเพ่ิมคุณค่าให้กับผลผลิตของชุมชน

โครงการ

1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยในคณะ
บริหารธรุกิจ
     1.1 ส่งเสริม กระตุ้น และติดตามใหอ้าจารย์
ผลิตผลงานวจิยัเพิม่ขึ้น
     1.2 ติดตามและช่วยเหลืออาจารย์ใหท้ างานวจิยั
ส าเร็จตามเวลา
     1.3 สนับสนุนปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการวจิยั
     1.4 สนับสนุนการคุ้มครองปกป้องสิทธขิอง
ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ใน
ทุกด้าน
     1.5 ใหค้วามรู้ด้านระเบียบการด าเนินงานด้านการ
วจิยัแกผู้่วจิยั

โครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ของแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ีที่จะด าเนินการในช่วง พ.ศ.2561-2564

กลยทุธ์ โครงการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

คณะบริหารธุรกิจ
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กลยทุธ์ โครงการ

1. แนวทางการพฒันาโครงสร้างตลาดทุเรียนพรีเมีย่มเพือ่การส่งออกสู่ตลาดจนี 300,000                     -                       -                       -    งานวจิยัฯ

2. ระบบบัญชีดิจทิัล : แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อนักบัญชีไทย 280,000                     -                       -                       -   งานวจิยัฯ

3. ปัจจยัทีม่ีผลต่อความต้ังใจใช้งาน IOT 70,000                     -                       -                       -   งานวจิยัฯ

4. การพฒันาหลักสูตรภาษาองักฤษธรุกจิ โดยใช้แนวการสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร ศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่งคณะบริหารธรุกจิในมหาวทิยาลัยของรัฐและเอกชน

75,000                     -                       -                       -   งานวจิยัฯ

5. ศึกษาเหตุผล ความจ าเป็น และความคุ้มค่าทางการเงินของการท าประกนัชีวติ เพือ่เป็น
หลักประกนัคุ้มครองวงเงินสินเชื่อทีข่อไวก้บัธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา ศึกษาผู้ประกอบการ
ธรุกจิขนาดเล็กและกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

75,000                     -                       -                       -   งานวจิยัฯ

6. ความสัมพนัธร์ะหวา่งการวางแผนภาษกีบัมูลค่ากจิการ กรณีศึกษา บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ

75,000                                  -                       -                       -   งานวจิยัฯ

7. พฤติกรรมนักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ข้ามาท่องเทีย่วในเขตพืน้ทีอ่ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม

75,000                                  -                       -                       -   งานวจิยัฯ

8. การเปรียบเทียบคุณภาพของการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ระหวา่งบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI)

75,000                                  -                       -                       -   งานวจิยัฯ

9. คุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานต้อนรับภาคพืน้สายการบินอนัพงึประสงค์ตามทัศนะ
ของผู้ใหบ้ริการและผู้ใช้บริการ กรณีศึกษาเปรีบเทียบระหวา่งสายการบินต้นทุนต่ าและสายการ
บินระดับพรีเมีย่ม

75,000                                  -                       -                       -   งานวจิยัฯ

10. การประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะบริหารธรุกจิ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรี

350,000                                -                       -                       -   งานวจิยัฯ

11. พฤติกรรมสารสนเทศของผู้ประกอบวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในหมวดหมูธ่รุกจิ
บริการ ในเขตจงัหวดัปทุมธานี

75,000                                  -                       -                       -   งานวจิยัฯ

12. การใช้เกมจ าลองปัญหาทางการบัญชีแบบออนไลน์กบัสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ในรับ บัญชี 
และภาษอีากรของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

75,000                                  -                       -                       -   งานวจิยัฯ

13. .การปรับตัวของผู้ประกอบการธรุกจิโลจสิติกส์เพือ่สอดคล้องกบันโยบายประเทศไทย 4.0 75,000                                  -                       -                       -   งานวจิยัฯ

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย ให้สามารถไปใช้
ประโยชน์เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิม (value 
Creation)
     2.1 พัฒนาผลงานวจิยัเพื่อประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรม ปรับปรุงคุณภาพชีวติ และเพิ่ม
คุณค่าให้กับผลผลิตของชุมชน
     2.2 น าโจทย์จากภาคประกอบการ SMEs 
OTOP มาเป็นปัญหาและพัฒนางานวจิยั
     2.3 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวจิยัให้
ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
     2.4 ส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่ใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ
     2.5 ส่งเสริมการพัฒนางานวจิยัเชิงบูรณา
การ

แผนยทุธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ 58



กลยทุธ์ โครงการ

14. การพฒันาศักยภาพการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูปของไทยไปสู่กลุ่ม
ประเทศเอเชียใต้

75,000                                  -                       -                       -   งานวจิยัฯ

15. ความสัมพนัธข์องกระบวนการโลจสิติกส์ต่อการวางแผนลดต้นทุนในธรุกจิส่งออก SMEs 75,000                                  -                       -                       -   งานวจิยัฯ

16. โพล : การส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน ประเด็นด้านการเมือง/สังคม/เศรษฐกจิใน
ปัจจบุัน

120,000                                -                       -                       -   งานวจิยัฯ

17.  โครงการบูรณาการงานวจิยัระบบสารสนเทศเพือ่ส่งเสริมธรุกจิขนาดย่อม                     -   200,000         200,000         200,000         หวัหน้าสาขาวชิา สส. สาขาวชิา

3. แสวงหาแหล่งทนุเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย
     3.1 สร้างความร่วมมือและพฒันาเครือข่ายวจิยัทัง้
ภายในและภายนอก
     3.2 พฒันาองค์ความรู้ด้านการวจิยัและรูปแบบ
การขอทุนวจิยัทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติและ
แหล่งทุน
     3.3 พฒันางานวจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลัย/องค์กร 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
4. การพฒันาศักยภาพนักวจิยั
     4.1 พฒันาศักยภาพนักวจิยัใหส้ามารถผลิตผลงาน
ทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ การวจิยัของ
ประเทศ

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย ให้สามารถไปใช้
ประโยชน์เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิม (value 
Creation)
     2.1 พัฒนาผลงานวจิยัเพื่อประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรม ปรับปรุงคุณภาพชีวติ และเพิ่ม
คุณค่าให้กับผลผลิตของชุมชน
     2.2 น าโจทย์จากภาคประกอบการ SMEs 
OTOP มาเป็นปัญหาและพัฒนางานวจิยั
     2.3 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวจิยัให้
ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
     2.4 ส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่ใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ
     2.5 ส่งเสริมการพัฒนางานวจิยัเชิงบูรณา
การ
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2561 2562 2563 2564

รวม 5,076,000   5,330,000   5,000,000   4,970,000   

กลยุทธ์

1. โครงการพฒันาอาจารย ์โดยสร้างความร่วมมือกบัมหาวทิยาลัยในต่างประเทศ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ ผช.คณบดียทุธศาสตร์
ต่างประเทศ2. โครงการอบรมทักษะด้านการใชภ้าษาต่างประเทศ ส าหรับบุคลากรคณะบริหารธรุกจิ 2,520,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ ผช.คณบดียทุธศาสตร์
ต่างประเทศ

3. โครงการการพฒันาภาษาองักฤษแกค่ณาจารยสู่์ประชาคมโลก 256,000                       -                       -                       - ผศ.ดร.กนกพร สาขาวชิา

4. โครงการการแขง่ขนักจิกรรมทางภาษาองัฤษในระดับมหาวทิยาลัย                       - 70,000 70,000 70,000 หัวหน้าสาขาวชิา กบร. สาขาวชิา

6. โครงการพฒันาความสามารถด้านการส่ือสารการตลาดเป็นภาษาองักฤษ                       -                       - 50,000                       - หัวหน้าสาขาวชิาการตลาด สาขาวชิา
 7. โครงการส่งเสริมและพฒันานักศึกษาเพื่อการเขา้แขง่ขนัทักษะคอมพวิเตอร์ในระดับ
นานาชาติ

                      -               60,000               80,000             100,000 หัวหน้าสาขาวชิา สส. สาขาวชิา

โครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานในแตล่ะประเดน็ยทุธศาสตร์ของแผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี ที่จะด าเนินการในชว่ง พ.ศ.2561-2564

กลยุทธ์ โครงการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

คณะบริหารธุรกิจ

เปา้หมายหลักที ่1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรบัยุทธศาสตรช์าตแิละเพ่ิมความสามารถในการ                 
 แขง่ขนัของประเทศ

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3  : การพัฒนาความเปน็นานาชาติ
เปา้ประสงค์ที ่  1. คณะ เปน็ทีย่อมรบัในระดบันานาชาติ

โครงการ

1. ยกระดบังานวชิาการและวจิยัสูน่านาชาติ
     1.1 ผลักดันการสร้างเครือขา่ยด้านการวจิัยและ
ความร่วมมือทางวชิาการเชงิรุกกบัมหาวทิยาลัยชัน้น า
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่สอดคล้องกบั
ทิศทางและยทุธศาสตร์การพฒันาของประเทศ
     1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรเพิ่ม
จ านวนที่สอนด้วยภาษาองักฤษ หรือใชส่ื้อที่เป็น
ภาษาองักฤษให้มากขึน้
     1.3 พฒันาหลักสูตรนานาชาติร่วมกบั
สถาบันการศึกษาต่างประเทศในสาขาที่เป็นความ
เชีย่วชาญของมหาวทิยาลัยใน
     1.4 พฒันาหลักสูตรที่มีศักยภาพและอาชพีร่วมใน
ภมูิภาค AEC ให้เป็น AUN-QA
     1.5 จัดกจิกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรที่
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และจัดพื้นที่ส่งเสริมการ
ใชภ้าษาต่างประเทศให้นักศึกษาและบุคลากร
     1.6 เพิ่มสัดส่วนอาจารย ์นักวจิัยชาวต่างประเทศ
ที่มีความรู้ความสามารถ และความช านาญสูง มาสอน
 บรรยาย และถา่ยทอดความรู้ และ/หรือมาท าวจิัย 
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านวชิาการและด้าน
วจิัยของมหาวทิยาลัย
     1.7 ส่งเสริมให้หลักสูตรที่มีความพร้อมเขา้สู่
กระบวนการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานสากล
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กลยุทธ์ โครงการ

1. โครงการศึกษาดูงานด้านบริหารธรุกจิในต่างประเทศ -                   200,000            -                   -                    หัวหน้าสาขาวชิา ศศ.  สาขาวชิา

 

1. โครงการประชมุวชิาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and 
Economics Conference 2018 (RTBEC 2018)

300,000 300,000 300,000 300,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ สาขาวชิา/งานวจิัยฯ

2. โครงการอบรมการเขยีนบทความทางวชิาการเพื่อเขา้ร่วม Conferrence ระดับ
นานาชาติ

-                   50,000              -                   -                    หัวหน้าสาขาวชิา ศศ.  สาขาวชิา

3. โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อเขา้สู่ระบบ AACSB -                   50,000              -                   -                   รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ  ผช.คณบดีด้านประกนั/
งานประกนัฯ

2. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของ
อาจารยแ์ละบคุลากร
     2.1 พฒันาศักยภาพอาจารย์ด้าน
ภาษาองักฤษและเทคนิคการเรียนการสอนทีใ่ช้
ภาษาองักฤษเป็นส่ือ
     2.2 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะการใช้
ภาษาองักฤษของบุคลากร

3. สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ
     3.1 จดักจิกรรมประชุม สัมมนาเชิงวชิาการ
ในระดับนานาชาติ เพือ่เสริมสร้างความร่วมมือ 
ทางด้านวชิาการ วจิยั แลกเปล่ียนประสบการณ์
 องค์ความรู้ และเผยแพร่งานวจิยั
     3.2 สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาส่ง
ผลงานประกวดระดับนานาชาติ

4. พัฒนาสิง่อานวยความสะดวก สิง่แวดล้อม
 และใหบ้ริการทีส่่งเสริมความเปน็นานาชาติ
     4.1 จดัสภาพแวดล้อมและโครงสร้าง
พืน้ฐานภายในคณะบริหารธรุกจิใหเ้ป็นสากล
     4.2 พฒันาส่ือประชาสัมพนัธเ์พือ่รองรับ
ความเป็นนานาชาติ
     4.3 พฒันาหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการ
บริการนักศึกษาหรือการจดักจิกรรมนักศึกษา
ใหม้ีความเป็นนานาชาติ
     4.4 พฒันาการใหบ้ริการทีท่ันสมัยส าหรับ
นักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ เช่น ทีพ่กั การ
ใหบ้ริการข้อมูลข่าวสาร และการจดัต้ังหน่วย 
one stop serviceส าหรับใหบ้ริการ
ชาวต่างชาติ ตลอดจนการใหบ้ริการทาง
วชิาการต่างๆ

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ
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กลยุทธ์ โครงการ

1. โครงการ. MOU กบับริษทัขา้มชาติทางด้านโลจิสติกส์ -                   100,000            -                   -                    รองคณบดีฝ่าย
วชิาการฯ

สาขาวชิา
5. พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
     5.1 พฒันากจิกรรมกบัมหาวทิยาลัยหรือ
องค์กรต่างประเทศทีม่ี MOU ร่วมกนั ใหม้ากขึ้น
     5.2 แสวงหานักศึกษาจากกลุ่มประเทศ 
CLMV และประเทศต่างๆ เข้ามาศึกษาใน
หลักสูตรนานาชาติใหม้ากขึ้น

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ
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2561 2562 2563 2564

รวม 373,700     210,000     190,000     190,000     

กลยทุธ์

1. โครงการการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพือ่เข้าสู่ประชาคมโลก 18,100                      -                      -                      - หวัหน้าสาขาวชิา กบร. สาขาวชิา

2. โครงการอบรมการสร้างแบบส ารวจ/สอบถามออนไลน์เพือ่งานธรุกิจ 15,700                      -                      -                      - หวัหน้าสาขาวชิาระบบ
สารสนเทศ

สาขาวชิา

3. โครงการการบริการวชิาการแก่ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส เขตจงัหวดัปทุมธานี 191,600                      -                      -                      - รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ/
หวัหน้าสาขาวชิาระบบ

สารสนเทศ

สาขาวชิา

4. โครงการอบรมการสร้างเวบ็ไซต์เพือ่งานธรุกิจ 22,100                      -                      -                      - หวัหน้าสาขาวชิาระบบ
สารสนเทศ

สาขาวชิา

5. โครงการอบรม การจดัการธรุกิจโดยรวมแบบ Business Model การผลิตการเพิม่
ผลผลิต

13,100                      -                      -                      - หวัหน้าสาขาวชิาการ
จดัการ

สาขาวชิา

6. โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารธรุกิจจากชุมชนสู่นานาชาติ 113,100                      -                      -                      - หวัหน้าสาขาวชิา กบร. สาขาวชิา

7. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากรทางการศึกษา                      - 20,000 20,000 20,000 หวัหน้าสาขาวชิา กบร. ผศ.ดร.กนกพร

8. โครงการบริการวชิาการทางธรุกิจระหวา่งประเทศและโลจสิติกส์                      - 40,000 40,000 40,000 หวัหน้าสาขาวชิา กบร. ดร.วาสนา

9. โครงการอบรมความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร                      - 50,000 50,000 50,000  หวัหน้าสาขาวชิาการ
บัญชีและการเงิน

สาขาวชิา

10. โครงการอบรม CPD                      - 50,000 50,000 50,000  หวัหน้าสาขาวชิาการ
บัญชีและการเงิน

สาขาวชิา

11. โครงการอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ส่ชุมชน                      - 20,000  -  -  หวัหน้าสาขาวชิา ศศ. สาขาวชิา

 12. โครงการอบรมผู้สูงอายุเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0                      -              30,000              30,000              30,000 หวัหน้าสาขาวชิา สส. สาขาวชิา

1. พฒันาพืน้ที่ (Area based) ปทมุธานี นครนายก 
ปราจีนบรีุฉะเชิงเทรา สระแก้ว ใหย้ั่งยืนด้วย Social 
Engagement และ Smart City
2. ก าหนดชุมชนเพือ่ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดท า
เปน็ข้อตกลงมีความร่วมมือทางวิชาการ/บริการวิชาการ
3. สนับสนุนการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาและ
เพิม่ศักยภาพคนทกุช่วงวัย
4. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ หรือใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
5. เพิม่ขีดความสามารถและทกัษะการท างานของประชากร
วัยแรงงานร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในพืน้ที่ Area based ของมหาวิทยาลัย
6. พฒันาศูนย์ COE ใหม้ี Innovative technology 
Differentiate and Uniqueness เพือ่เพิม่ผลิตภาพด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและอุตสาหกรรม
7. สนับสนุนการบริการทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย
และสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเพือ่พฒันางานวิจัยและเกิด
การบรูณาการกับการเรียนการสอน
8. ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการในชุมชนต้นแบบเพือ่การพฒันา
อย่างยั่งยืนด้วยการบรูณาการสห สาขาวิชา
9. ส่งเสริมใหชุ้มชนเปา้หมายได้รับการพฒันาบนพืน้ฐานองค์
ความรู้ของคณะบริหารธุรกิจ
10. ใหค้ าปรึกษาด้านธุรกิจ เทคโนโลยี ตามความเชี่ยวชาญ
11. สร้างเครือข่ายการใหบ้ริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพือ่พฒันาแก้ปญัหาและพฒันาชุมชนใหเ้ข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน
12. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆระหว่าง
บคุลากรที่ทางานบริการวิชาการแก่ ชุมชน กับชาวบา้น/
ชุมชน/ ปราชญ์ชาวบา้น

โครงการทีส่นับสนุนการด าเนินงานในแตล่ะประเดน็ยทุธศาสตร์ของแผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี ทีจ่ะด าเนินการในชว่ง พ.ศ. 2561-2564

กลยทุธ์ โครงการ
งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

คณะบริหารธุรกิจ

เป้าหมายหลกัที่ 2 :  เป็นที่พ่ึงของสงัคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4  : การพัฒนางานบริการวชิาการ เพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวติที่ยั่งยนืของชุมชน
เป้าประสงค์  : 1. ชุมชนมีความรูด้า้นการบริหารธุรกิจ 
                   2. ชุมชนน าความรูท้ี่ไดร้ับไปพัฒนาชุมชนสง่ผลให้ประชาชนมีความสขุ และยกระดบัการ
ด ารงชีวติ

โครงการ

แผนยทุธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
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2561 2562 2563 2564

รวม 211,800     110,000     110,000     120,000     

กลยุทธ์

1. โครงการลานวฒันธรรมไทย คณะบริหารธรุกิจ 103,000 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ ฝ่ายพัฒนาฯ

2. โครงการลานวฒันธมุไทยส่ีภาค 108,800 110,000 110,000 120,000 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ ฝ่ายพัฒนาฯ

โครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานในแตล่ะประเดน็ยุทธศาสตรข์องแผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี ที่จะด าเนินการในชว่ง พ.ศ.2561-2564

กลยุทธ์ โครงการ
งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ ผู้เก่ียวขอ้ง

คณะบรหิารธุรกิจ

เป้าหมายหลักที่ 2 :  เป็นที่พ่ึงของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  : การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์  : 1. คณะบริหารธุรกิจ มีบทบาทในการ การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อม  
                   2. บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย

โครงการ

     1. พัฒนาแผนงานด้านท านบุ ารุง ศิลปวฒันธรรม
 ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง
     2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและ
ทอ้งถิน่
     3. สนบัสนนุการบรูณาการกับการจัดการเรียน
การสอน งานวจิัย การบริการวชิาการ และ 
กิจกรรมนกัศึกษา
     4. ปลูกฝังค่านยิมใหเ้กิดความภมูิใจในวฒันธรรม
ไทย วฒันธรรมทอ้งถิน่ สร้างเสริมเอกลักษณ์ความ
เปน็ไทย

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 64



2561 2562 2563 2564

รวม 2,916,000         2,613,140         2,471,340         2,431,340         

กลยุทธ์

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ "ทศิทางการพฒันาคณะบริหารธุรกิจ" 213,700 213,700 213,700 273,700 รองคณบดีฝายบริหารฯ สาขาวิชา/งาน
งบประมาณฯ

2. โครงการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานที่มีประสิทธิภาพ 1,405,300 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รองคณบดีฝายบริหารฯ สาขาวิชา/งานบคุลากร

3. โครงการการทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในและจัดท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ของคณบริหารธุรกิจ

421,000 171,800 130,000 130,000 ผช.คณบดีด้านประกัน
คุณภาพฯ

สาขาวิชา/งานประกันฯ

4. โครงการ "พฒันาอาจารย์เพื่อเพิ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ" 558,000 600,000 600,000 600,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ สาขาวิชา/งานบคุลากร

5. โครงการอบรมสัมมนาพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 318,000 397,640 397,640 397,640 รองคณบดีฝายบริหารฯ สาขาวิชา/งานบคุลากร

โครงการทีส่นับสนุนการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตรข์องแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทีจ่ะด าเนินการในช่วง พ.ศ.2561-2564

กลยุทธ์ โครงการ
งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ ผู้เก่ียวขอ้ง

2. การบรหิารจัดการงบประมาณ (Budgeting Management)
 2.1 พฒันาแผนกลยุทธท์างการเงิน เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์คณะบริหารธรุกิจ
 2.2 มีระบบการจดัสรรงบประมาณใหเ้ปน็กลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เข้าสู่เปา้หมายของคณะบริหารธรุกิจ
    - ก าหนดมาตรการ การของบประมาณใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะบริหารธรุกิจ
- ก าหนดมาตรการการจดัสรรงบประมาณรายได้ตามยุทธศาสตร์
 2.3 ก าหนดนโยบายและมาตรการใหห้น่วยงานจดัการศึกษาและมีรายได้บริหารการเงินเปน็รูปแบบ Profit
 Center
2.4 มีระบบและกลไกติดตามการใช้งบประมาณใหเ้ปน็ไปตามมาตรการและเปา้หมาย

คณะบรหิารธรุกิจ

เป้าหมายหลักที ่3 :  บริหารจัดการองค์กรเพ่ือการพัฒนา
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่6  : การพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะบริหารธุรกิจ 4.0 และมหาวิทยาลัยในก ากับ

เป้าประสงค์ : 1. เป็นคณะทีม่ีสมรรถนะสูง และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
                  2. มีเสถียรภาพดา้นการเงินการคลังทีเ่พียงพอตอ่การด าเนินงานและการพัฒนาในอนาคต
                  3. มีความพร้อมดา้นทุนมนุษย์ (Human Capital) ทีเ่หมาะสมตอ่การด าเนินงานทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

โครงการ

1. การบรหิารจัดการการเงนิ (Financial Management)
     1.1 ก าหนดยุทธศาสตร์และเปา้หมายของการบริหารเงินและสินทรัพย์
     1.2 วเิคราะหฐ์านะการเงินในการบริหารองค์กรปจัจบุนั และอนาคต
     1.3 บริหารความเส่ียงรายได้ค่าใช้จา่ยและการลงทนุ

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 65



กลยุทธ์ โครงการ

1. โครงการอบรมการเขียนผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งสายสนับสนุน -                          30,000                     30,000                     30,000                     รองคณบดีฝายบริหารฯ งานบคุลากร

1. โครงการอบรมอาจารย์เพื่อการเขียนบทความวิจัยตีพมิพ ์เขียนต ารา เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ -                          50,000                     -                          -                           สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา

3. การบรหิารจัดการรายได้และทรพัย์สิน (Revenue & Asset Management)
     3.1 การพฒันารายได้จากการจดัการศึกษา
     3.2 พฒันารายได้จากศูนย์ COE
     3.3 เพิ่มช่องทางการหารายได้จากแหล่งอื่นๆ
     3.4 มีระบบการบริหารจดัการเพื่อหารายได้จากภายนอก และเกิดความคุ้มค่า

4. การบรหิารจัดการทรพัยากรมนุษย์ (Human Capital Management)
     4.1 มีแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเปน็ทนุมนุษย์ (Human Capital)
     4.2 พฒันาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบคุลากรสายวชิาการ
     4.3 พฒันาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบคุลากรสายสนับสนุน
     4.4 ส่งเสริมใหบ้คุลากรได้รับการเตรียมเปน็ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะรับผิดชอบคณะบริหารธรุกิจในอนาคต
     4.5 พฒันาศักยภาพผู้บริหารใหม้ีบทบาทการบริหารจดัการเพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ
     4.6 ทบทวนและพฒันาระบบการประเมินผลปฏบิติังานด้วย Performance Based Assessment
     4.7 ส่งเสริมระบบการหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) การท างานแบบข้ามสายงาน (Cross Function)
 และการรวมกลุ่มการทางาน (Cluster) เพื่อใหบ้คุลากรมีทกัษะการท างานที่หลากหลาย (Multi-Tasking)
4.8 วางแผนอัตรากาลังและจดัระบบบริหารงานบคุคลใหส้อดคล้องกับโครงสร้างและภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (ใหเ้กิดความกระชับ คล่องตัวเกล่ียอัตราก าลังใหเ้หมาะสม ลดต าแหน่งที่ไม่จ าเปน็ 
เพิ่มอัตราบรรจแุก่ลูกจา้งชัว่คราว)
     4.9 ส่งเสริม และ สนับสนุน ใหเ้กิดวฒันธรรองค์กร ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ และเปา้หมายขององค์กร
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กลยุทธ์ โครงการ

1. โครงการพฒันาข้อมูลของคณะเพื่อใช้ในการตัดสินใจ -                             100,000                   100,000                   -                             รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  ผช.คณบดีฝ่ายแผนและ
งบประมาณ

1. โครงการเตรียมความพร้อมเปน็คณะในก ากับ -                             50,000                     -                             -                             รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  ผช.คณบดีฝ่ายแผนและ
งบประมาณ

5. พัฒนาฐานขอ้มลูเพ่ือการบรหิารและการตัดสินใจ (Data information Management)
     5.1 พฒันาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจ  ด้านการบริหารจดัการ

6. การเตรยีมความพรอ้มการเปน็คณะในก าากับ (Re-Organization Management)
     6.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปน็คณะในก ากับ
     6.2 พฒันาระบบสนับสนุนเพื่อเอื้อต่อการเปน็คณะในก ากับของรัฐ
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บทที่ 5 
การก ากับติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 
 

การก ากับติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 ของคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ยึดหลักการกระจายอ านาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไก      
การบริหารงานของคณะฯ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบ
ติดตามการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกลวิธี/มาตรการ ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่กอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปใน
ภาพรวมของแผนเพ่ือรายงาน ผู้บริหารระดับสูง และ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ต่อไป 

การติดตามผล เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไป                   
ตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่องเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผน          
ที่ก าหนด การควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 
เพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบ              
ทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่องหรือ โครงการ                
ในลักษณะเดียวกันต่อไป และการปรับปรุงนโยบายและแผนฯ ในลักษณะ Rolling Plan 

การประเมินผลกระทบของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ            
ที่จะน าไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนฯ เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการจะด าเนินการ 4 ระยะ ได้แก่ 

  ระยะสิ้นสุดปีที่  1 ของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพ่ือพิจารณาติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดัน
แผนสู่การปฏิบัติ และผลกระทบของการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนา และผลการพัฒนา 

  ระยะสิ้นสุดปีที่  2 ของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2564 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นการ
พัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง (TIER 1) 

  ระยะสิ้นสุดปีที่  3 ของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2564 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพ่ือพิจารณาการใช้เครื่องมือพิเศษเพ่ิมเติม 

  ระยะสิ้นสุดปีที่  4 ของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2564 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   เพ่ือประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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5.1 กรอบการติดตามประเมินผล  ประกอบด้วยผลส าเร็จ 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับผลผลิต : ประเมินผลส าเร็จของประเด็นการพัฒนาที่เป็นเงื่อนไขความส าเร็จ

(TIER 1) ของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะบริหารธุรกิจ  
ระดับผลลัพธ์ : ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตตามเป้าประสงค์/เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ระดับผลกระทบ  : ประเมินผลกระทบที่ ได้มาจากผลลัพธ์ต่อผู้ มีส่ วนได้ เสีย

(Stakeholders audit) 
 

5.2 ระยะเวลาการติดตามประเมินผล  
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564      

คณะบริหารธุรกิจ เป็นกลไกส าคัญเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องโดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งก าหนด
กรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานปีละ  3 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน  
ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน      
โดยคณะฯ น าเสนอความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงาน

ผลส าเร็จของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในรอบปีงบประมาณ ซึ่งแบ่ง
การติดตามออกเป็นดังนี ้

(1) หน่วยงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจ 
- จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในส่วนของ

รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  และโครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด  

ครั้งที่ 1  รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม ภายในวันที่ 5 มกราคม  

ครั้งที่ 2  รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม – 31 มีนาคม ภายในวันที่ 5 เมษายน  

ครั้งที่ 2  รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม  

ครั้งที่ 3  รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  

(2) งานแผนงานและงบประมาณ  ด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของ
คณะฯ ดังนี้ 

  -  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน   
  ครั้งที่ 1  รอบ   3 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม    ภายในวันที่ 10 มกราคม  
  ครั้งที่ 2  รอบ   6 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม     ภายในวันที่ 10 เมษายน  
  ครั้งที่ 3  รอบ   9 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน   ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม  
  ครั้งที่ 4  รอบ 12 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน   ภายในวันที่ 10 ตุลาคม  
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  -  รายงานผลตัวชี้วัด  
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม ภายในวันที1่0 มกราคม  

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม – 31 มีนาคม ภายในวันที่ 10 เมษายน  

ครั้งที่ 3  รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มถิุนายน ภายในวันที่10 กรกฎาคม  

ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ภายในวันที1่0 ตุลาคม  

5.3  กรอบความเชื่อมโยงผลส าเร็จ 
 กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลส าเร็จตามเป้ าหมาย                 
กลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการน ากลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2564  คณะบริหารธุรกิจ          
ไปพิจารณาให้มีการด าเนินการที่ส าคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่สนองตอบ     
กลยุทธ์ของคณะ  และส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายระดับคณะ   ตามล าดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดย
หน่วยงานภายในคณะ  

ระดับท่ี 2 ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดยคณะ   
ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการประจ าคณะ  ท าหน้าที่ประเมินผลระดับคณะ โดยการ   
บูรณาการผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับที ่1 

 

5.4  เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ 
ใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ  เช่น ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 

5.5  แนวทางบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์ 
ในการบริหารยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ได้น าแนวคิดการบริหาร

ความเสี่ยงมาใช้ โดยจะมีการตั้งคณะท างานฯ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมารับผิดชอบ เพ่ือระบุความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง ที่จะเกิดข้ึน ทั้งความเสี่ยงจากภายในองค์กรเอง (เช่น ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร การทุ จริต ) หรือความเสี่ ยงจากภายนอกองค์กร  (เช่น  ความคาดหวั งของสั งคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือของชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร นโยบายรัฐบาล เป็นต้น) ซึ่งคณะท างานฯ จะท าการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินว่าความเสี่ยงที่ได้ก าหนดขึ้นมานั้นๆ มีระดับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด 
และน ามาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จากนั้นจะก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับ/ป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น จากนั้น จะด าเนินการรายงานและประเมินผลเป็นระยะซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลง 
ที่ส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบการกลยุทธ์ของคณะบริหารธุรกิจ อาจจะมีการมอบหมาย
ให้คณะกรรมการ/คณะท างาน ที่น าหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะส่งให้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ของคณะบริหารธุรกิจ รวมถึง แนวทางการด าเนินงาน  และค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ คณะ
บริหารธุรกิจ ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ หรืออาจน าเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาโดยตรง และหากมีการ
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ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางใดๆ ขึ้น ก็จะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหาร ของคณะและแจ้งให้
หน่วยงานภายในคณะที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของคณะ ทุกระดับทราบถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 
5.6  ภาพของคณะบริหารธุรกิจในปี 2564 
 
1. การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีรองรับยุทธศาสตร์ชาติ  

1.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรที่ก าหนด ร้อยละ 85 
 1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน RMUTT 's  Smart  Teacher 
Model ร้อยละ 100 
 1.3  ร้อยละของอาจารย์ที่น านวัตกรรมการเรียนการสอน (Active Learning)  ไปใช้ในการ
จัดการสอน  ร้อยละ  100 
 1.4  ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและสาขาวิชาด้านภาษาอังกฤษ  มีผล
การทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนน ขึ้นไป  (คิดจากฐานนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)  ร้อยละ 
80 

1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนมีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนน 
ขึ้นไป (คิดจากฐานนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ร้อยละ  50 

 1.5  ร้อยละของนักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน IC3       
(คิดจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน Certificate)  ร้อยละ 80 
***สวท.ดึงข้อมูลการลงทะเบียนเรียนวิชา IC3 หรือ วิชาอ่ืนที่เทียบเท่า 
 1.6 ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน  โดยใช้องค์ความรู้ในสาขา
วิชาชีพ ร้อยละ 20 
 1.7  ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ  ร้อยละ  85 
 1.8  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้ 
(ห้ อ งส มุ ด ร ว ม , ห้ อ งส มุ ด ค ณ ะ , Work Space, Fab. Lab., Innovative Zone, ห้ อ ง เรี ย น , 
หอ้งปฏิบัติการ ฯลฯ)  ร้อยละ  85 
 1.9  จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU/MOA) ระหว่างภาครัฐ เอกชน 
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานที่จัดการศึกษาในด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน 1  
กิจกรรม 
 1.10 จ านวนหลักสูตรในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  1  หลักสูตร 
 1.11 ร้อยละของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารการเงินส่วนบุคคล มีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  ร้อยละ  85 
 1.12  ร้อยละของผู้เข้าอบรมภาษาท่ี 3 มีความรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ  85 
 1.13  ร้อยละของผู้เข้าอบรมการวิเคราะห์หุ้น มีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 85 
 1.14  ร้อยละของผู้เข้าอบรมแผนธุรกิจ SMEs มีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 85 
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2. การพัฒนางานวิจัย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 2.1  ร้อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละ 53 
 2.2  ร้อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่จัดกลุ่มเป็นวารสารที่
มีผลกระทบสูง (Q3-Q4) ต่อผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ร้อยละ 20 
 2.3 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ท าให้กับหน่วยงาน
ภายนอก (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม / ชุมชน ฯลฯ)  18  ผลงาน 
 2.4  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงาน
ภายนอก และรายรับจากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  1  ล้านบาท 
 
3. การส่งเสริมความเป็นนานาชาติ   
 3.1  จ านวนกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่  มทร.ธัญบุรี เป็น
เจ้าภาพ  เจ้าภาพร่วม หรือเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 2 กิจกรรม 
 3.2  ร้อยละของ Active MOU / MOA กับหน่ วยงานความร่วมมื อที่ เป็ น เครือข่ าย 
ในระดับนานาชาติ  ร้อยละ 50 
 3.3  จ านวนนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ  120 คน 
 3.4  จ านวนนักศึกษาต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน 60  คน 
 3.5  นักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรนานาชาติ  ร้อยละ  20 
 3.6  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ  ทางภาษาต่างประเทศ/ ความเป็น
นานาชาติ / สมรรถนะสากล  15  คน 
 3.7  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ทางภาษาต่างประเทศ / 
ความเป็นนานาชาติ / สมรรถนะสากล  5  คน 
 3.8  ร้อยละของรายวิชาชีพ ที่ ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  (หนังสือ/เอกสาร
ประกอบการสอน/สื่อการสอน/ข้อสอบ/แบบทดสอบ) ในปีการศึกษา  ร้อยละ  20 
 
4. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนของชุมชน 
 4.1  จ านวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายเพื่อให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน  1  ผลงาน 
 4.2  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และมีความยั่งยืน  ระดับ  5 

ระดับ 1 มีการรวมกลุ่มชุมชน และบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ระดับ 2 มีการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
ระดับ 3 ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมสภาพแวดล้อมให้กับชุมชน หรือส่งเสริมสุขภาวะ 
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ระดับ 4 น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือการสร้างสรรค์มาช่วยในการพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้ 
หรือส่งเสริมสุขภาวะ 

ระดับ 5 ชุมชนมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
4.3  จ านวนบุคลากรในภาค อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม บริการ และวิชาชีพอ่ืนๆ

ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพ่ิมองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่  30 คน 
 
5. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
 5.1  ร้อยละโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อย 1 ด้าน ร้อยละ  90 
 5.2  จ านวนโครงการที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  1  
โครงการ 
 
6. การพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะบริหารธุรกิจ 4.0 และมหาวิทยาลัยในก ากับ 
 6.1  ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ียื่นขอต าแหน่งทางวิชาการต่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบที่จะ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ   ร้อยละ  14 
  6.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ร้อยละ  20 
  6.1.2 รองศาสตราจารย์  ร้อยละ  6 
  6.1.3 ศาสตราจารย์  ร้อยละ  4 
 6.2  ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบยื่นขอระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อผู้ที่มี
คุณสมบัติครบที่จะขอระดับต าแหน่ง  ร้อยละ  50 
 6.3 ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรเชิงบริหาร
จัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี  12  คน 
 6.4 จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/พ้ืนที่เป้าหมาย ที่ประหยัดได้ 
  6.4.1 จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/พ้ืนที่เป้าหมาย ที่ประหยัดได้ อาคารเฟส 
4  ร้อยละ 5 
 6.5  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนแม่บทเข้าสู่ Green University  ระดับ  5 

6.5.1  ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ระดับท่ี 1 จัดท าปฏิทินการด าเนินงานของคณะท างานมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับคณะทั้ง 6 ด้าน (ไตรมาสที่ 1)  
ระดับท่ี 2 ทบทวนค าสั่งคณะอนุกรรมการด าเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับคณะทั้ง 6 ด้าน (ไตรมาสที่ 1) 
ระดับที่  3 ร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

มหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 6 ด้าน 
ระดับที่ 4 รวบรวมและส่งข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียวพร้อมเอกสารแนบมายัง

ส่วนกลางอย่างน้อย 3 ด้าน 
ระดับที่ 5 รวบรวมและส่งข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียวพร้อมเอกสารแนบมายัง

ส่วนกลางครบทั้ง  6 ด้าน 
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