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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  ฉบับนี้ เป็นแผนที่จัดท าขึ้นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มทร.ธัญบุรี ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด ก าหนดโครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดความส าเร จ เพ่ือ
ใช้เป็นแผนพัฒนาคณะใน 4 ปี ภายใต้กรอบนโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร  อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557–2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประกอบด้วยประเด นส าคัญ 5 บท คือ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 บริบทที่
เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ บทที่ 4 การ
แปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ บทที่ 5 การก ากับติดตามประเมินผล ทั้งนี้แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557–2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้
จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตลอดจนจะเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ โดย
ทุกภาคส่วนของคณะให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของคณะ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนับจากอดีตเป็นต้นมา โดยให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ผ่านกลไกการระดมความคิดเห็น มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย อันจะ
น าไปสู่     การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผล  โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2. การรวบรวมสภาพปัญหาและประเด็นในการพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ใน

อนาคต 4 ปี 
 รับฟังปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาคณะ 

3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี และสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 

 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 าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ. 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 

 การระดมความคิดเห็นและค าชี้แนะจากคณะกรรมการบริหารคณะ รวมทั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 การคาดการณ์อนาคตและความสามารถของประเทศไทยด้านการจัดการศึกษา 
5. การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ  

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้ครอบคลุมใน
ทุกระดับ และทุกมิติ  

 การประชุมผู้บริหารคณะ 
 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

6. การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 การระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ในการประชุมผู้บริหารคณะ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ การ
ประชุมหน.ฝ่าย หน.ภาควิชา/หน.สาขาวิชา 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนาคณะ ให้มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการ
กระจายการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม ภายใต้ วิสัยทัศน์ “คณะวิศวกรรมศำสตร์ มุ่งผลิตวิศวกรนัก
ปฏิบัติมืออำชีพชั้นน ำระดับสำกล สร้ำงสรรค์งำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมของประเทศ” ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่ต้องการเห็นประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีเศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และประชาชน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในการด าเนินการเพ่ือ
ขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก าหนด
กรอบการพัฒนาของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560  ไว้ดังนี้  

 

 ประเด็นยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัด 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

ประมำณกำร 
งบประมำณ 

รวมทุกภำรกิจ 52 88 813,956,130 

 ภารกิจเร่งด่วน 40 40 372,461,940 

 ภารกิจปกติ 12 48 441,494,190 
1.กำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สร้ำง
คนดี คนเก่ง ให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสำกล 

27 65 433,266,740 

ภารกิจเร่งด่วน 23 24 264,745,740 
ยุทธศาสตร์ 1  Hands On : การสร้างบณัฑตินักปฏิบตั ิ 15 19 242,146,380 
ยุทธศาสตร์ 3  Internationalization : ส่งเสริมความเปน็นานาชาต ิ 8 5 22,599,360 
ภารกิจปกต ิ 4 17 168,521,000 

2.กำรพัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ ที่
สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์และช่วยพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

8 19 
 

82,144,520 

ภารกิจเร่งด่วน  ยุทธศาสตร์ 2  Research & Innovations : 
พัฒนางานวิจัย และนวตักรรม 

8 8 52,474,000 

ภารกิจปกต ิ - 11 29,670,520 
3.กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับชุมชนสงัคม  
บนพื้นฐำนองค์ควำมรู้ 

4 4 54,763,600 

ภารกิจปกต ิ 4 4 54,763,600 
4.กำรอนุรักษ์ สร้ำงสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และสิ่งแวดล้อม 

4 7 5,890,400 

ภารกิจปกต ิ 4 7 5,890,400 
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 ประเด็นยุทธศำสตร ์ ตัวชี้วัด 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

ประมำณกำร 
งบประมำณ 

5.กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้บรหิำรทุกระดบั เพื่อรักษำคนดี คนเก่ง 
และเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็นผู้น ำ 

4 8 32,121,150 

ภารกิจเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

4 4 11,600,200 

ภารกิจปกต ิ - 4 20,520,950 
6.กำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำลและกำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของมหำวิทยำลัย 

5 9 205,769,720 

ภารกิจเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

5 4 43,642,000 

ภารกิจปกต ิ - 5 162,127,720 

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน คือ การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์คณะ มีการด าเนินการที่ส าคัญคือ การจัดท า

แผนปฏิบัติราชการของคณะที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ซึ่งหน่วยงานจะต้องก าหนด โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย  

ส าหรับการก ากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ยึดหลักการ

กระจายอ านาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานของคณะ ส านักงาน/ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์ 

ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกลวิธี/มาตรการ ที่ตนรับผิดชอบโดยที่ฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเพ่ือรายงานผู้บริหารคณะ เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญที่ช่วยให้เกิดแนว

ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็น

ยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี ให้เป็นคณะชั้นน า ที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม 
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บทที่ 1 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และข้อมูลพื้นฐาน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษา และผลิต
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน นับย้อนจากการสถาปนาในนาม “วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” 

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี  ให้การศึกษา ทางด้านอาชีพทั้ง
ระดับต่่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง  ท่าการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ
และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้พัฒนา ระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา          
ที่มีคุณภาพ และศักยภาพมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน  ในวันที่ 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า  “สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล”    

 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ่านาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐด่าเนินการโดยอิสระ และ
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การก่ากับดูแลของ สภาสถานศึกษา ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
จึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี
การรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ่านวน 9 แห่ง  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง  9 แห่ง อยู่ภายใต้การก่ากับดูแลของส่านักงาน   
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ที่เน้นการปฏิบัติ ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก เพ่ือรองรับการศึกษาต่อของผู้ส่าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา เป็นหลัก รวมถึง
ให้โอกาสแก่ผู้จบการศึกษาจากจากวิทยาลัยชุมชนและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับ
ปริญญา 
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1.1 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557–2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จัดท่าขึ้นภายใต้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยอธิการบดี รศ.ดร.
ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ ที่น่ามาสู่นโยบายการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณบดี ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง 
โดยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1.1 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วัน เดือน ปี กิจกรรม การมีส่วนร่วม สถานที ่

16 ม.ค. 57 
 

คณบดี ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง แถลงนโยบายแผนการ
บริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะฯ พ.ศ. 2557-2560 

ประชาคมคณะ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 

6 ก.พ. 57 
 
 

คณบดี ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท่าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-
2560 และแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี 2557 

คณะกรรมการจัดท่า
แผน 

 

21 ก.พ. 57 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดท่าแผน ด่าเนินการน่าเสนอร่าง 
และวิพากษ์ในส่วนของ ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัต
ลักษณ์  เอกลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
กลวิธี แบ่งความรับผิดชอบตัวช้ีวัด  ฝ่าย/ภาควิชา/
ส่านักงาน/ศูนย์  กลับไปด่าเนินการจัดท่าข้อเสนอ
โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์กาพัฒนาคณะ 

คณะกรรมการจัดท่า
แผน 

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 

3 มี.ค. 57 
 
 

ฝ่าย/ภาควิชา/ส่านักงาน/ศูนย์ ส่งโครงการท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์กาพัฒนาคณะ ผ่านงานงบประมาณและแผน 
ฝ่ายบริหารและวางแผน เสนอต่อกรรมการ เพื่อบรรจุ
โครงการในแผน 

ฝ่าย/ภาควิชา/
ส่านักงาน/ศูนย ์

 

6-7 มี.ค. 57 
 
 

จัดโครงการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ด่าเนินการ ประเมินผลและปรับปรุง
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ทบทวนงบประมาณโครงการ  แ ล ะ
จัดดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ บรรจุโครงการในเล่มแผน  

คณบด/ีผู้บริหาร
คณะ/คณะกรรมการ 
จัดท่าแผน/ผู้บริหาร
ภาควิชา/ บุคลากร
สนับสุน 

โรงแรม Fran Jifani 
Resort อ.หัวหิน  
จ.ประจวบครีีขันธ ์

13 มี.ค. 57 
 
 

รายงานความก้าวหน้าการจัดท่าแผน และเสนอร่าง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 แผนพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 และ
แผนปฏิบัติราชการประจ่าปี 2557 ต่อกรรมการประจ่า
คณะ  

กรรมการประจ่า
คณะ 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

21 มี.ค. 57 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดท่าแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ 
รับนโยบาย ข้อเสนอแนะจากอธิการบดี และวิทยากร

อธิการบดี/ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั/กอง

ส่านักวิทยบริการ 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิ และรับแบบฟอร์มการติดตามและประเมิณ
ผลการด่าเนินงาน จากกองนโยบายและแผน เพื่อน่ามา
ปรับใช้กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 

นโยบายและแผน/ 
กรรมการด่าเนินการ
จัดท่าแผนจากคณะ
และส่วนงานต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัย 

15 พ.ค. 57 
 
 

เสนอสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 
ทั้งตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย การด่าเนินงาน เกณฑ์การให้
คะแนน และผลการด่าเนินงาน กรรมการประจ่าคณะ
พิจารณารับรองและให้น่าไปใช้ในแผนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะ ต่อไป 

กรรมการประจ่า
คณะ 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  ฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คณะได้เห็นความเชื่อมโยงของการด่าเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลในเชิง
สนับสนุน เพ่ือให้คณะน่ามาตัดสินใจก่าหนดแนวทางการด่าเนินงาน จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุด และใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานในช่วงระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

1.2 ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 
     1.2.1 พื้นที่ตั้งอาคารและสถานที่ 

ช่ืออาคาร 
ปีที่สร้างเสร็จ 

(เปิดใช้) 

จ านวน

ช้ัน 

พื้นที่ใช้สอย 
1

(ตรม.) 

ห้องเรียนบรรยาย ห้องเรียนปฏิบัติการ 

จ านวนห้อง ความจุ (คน) จ านวนห้อง ความจุ (คน) 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2537 3 739 2 40 7 60 

วิศวกรรมไฟฟ้า 2535 3 464 - - 6 30 

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 2537 2 400 1 40 2 25 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 2535 3 637 - - 10 25 

วิศวกรรมเครื่องกล 1 2535 2 460 1 40 4 25 

วิศวกรรมเครื่องกล 2 2535 2 460 1 40 4 25 

วิศวกรรมเครื่องกล 3 2535 2 460 2 40 3 25 

วิศวกรรมสิ่งทอ 1 2535 2 1,150 1 40 4 40 

วิศวกรรมสิ่งทอ 2 2535 2 1,150 1 40 4 40 

วิศวกรรมสิ่งทอ 3 2535 4 2,000 10 40 8 40 

วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 2537 3 1,500 7 40 6 40 

วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 2538 4 2,000 10 40 8 40 

วิศวกรรมเคม ี 2540 3 1,076 3 40 8 25 

วิศวกรรมวัสดุ 1 2535 2 1,000 1 25 10 25 

วิศวกรรมวัสดุ 2 2551 3 3,000 - - 5 40 

วิศวกรรมอุตสาหการ 2536 2 2,225 5 40 22 25 

วิศวกรรมโยธา 2535 2 500 1 25 3 25 

วิศวกรรมส ารวจ 2535 2 500 2 25 3 25 

วิศวกรรมโครงสร้าง 2535 2 500 1 25 5 25 

วิศวกรรมแหล่งน้ า 2535 2 500 1 25 3 25 

วิศวกรรมเกษตร 2539 3 1,500 2 25 6 25 

อาคารเรียนรวม 2535 4 2,000 20 45 - - 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2550 9 11,600 8 45 40 25 
2  

         

 

 

 อาคารเรียนที่ใช้เพื่อการบริหารและสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ช่ืออาคาร 
ปีที่สร้างเสร็จ 

(เปิดใช้) 

จ านวน

ช้ัน 

พื้นที่ใช้สอย
2
 

(ตรม.) 
การใช้งาน ณ ปัจจุบัน 

อาคารเรียนรวม 2535 4 3,500 ช้ัน 1 ใช้เป็นที่ท าการของงานอาคาร และงานพัสดุ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2550 9 15,000 

ช้ัน 1 และช้ัน 2 ใช้เป็นส านักงานคณบดี  

ช้ัน 2 ใช้เป็นห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์กลาง 

ช้ัน 3 ใช้เป็นห้องประชุม 2 ห้อง 

ช้ัน 9 ใช้เป็นห้องประชุมสัมมนา 

 

 

                                                 
1 พ้ืนที่ใช้สอยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเทา่นั้นไม่รวมพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการ 
2 พ้ืนที่ใช้สอยเฉพาะการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเท่านัน้ 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

1.2.2 การแบ่งส่วนราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุร ี

 ส านักงานคณบดี 
 ท่าหน้าที่เป็นหน่วยประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ ฝ่าย ภาควิชา ส่านัก 

ศูนย์ และงานต่างๆ   

ภาควิชา ปัจจุบันมี 10 ภาควิชา คือ 
1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

5. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 
6. ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
7. ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ 
8. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
9. โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
10. โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ 

ศูนย ์
 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการด่าเนินการด้านวิชาการ ศึกษาวิจัย ค้นคว้าทดลอง และ

ฝึกอบรม 3 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 
2. ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ซี เอ็น ซี (CNC Technology Center)  
3. ศูนยว์ิจัยพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

แผนภาพที่ 1.1 โครงสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี    
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

1.2.3 หลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี 
 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต มี 16 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ารวจ 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งหม่ 
8. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมสีิ่งทอ 
  -  แขนงวิชาวิศวกรรมการย้อมส ี
     และตกแต่งสิ่งทอ 
  -  แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตเส้นใย     
     สังเคราะห ์
9. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 

10. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส ์
-  แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
12. สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
13. สาขาวิชาวิศวกรรมพอลเิมอร ์
14. สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก 
15. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
-  แขนงวิชาวิศวกรรมดินและน้่า 

16. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ปริญญาวิศวกกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มี 9 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 
7. สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
8. สาขาวิศวกรรมวัสด ุ
9. สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ    
    โทรคมนาคม 
   - แขนงอิเล็กทรอนิกส ์
   - แขนงโทรคมนาคม 

  ตารางท่ี 1.2 หลักสูตรที่เปิดสอน ระหว่างปีการศึกษา 2551-2556 

ระดับการศึกษา 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
หลักสูตรที่เปิดสอน 31 31 32 32 32 33 

ระดับปริญญาตรี 25 25 25 25 24 24 

- ป.ตรี เทียบโอน (ปวส.) 9 9 9 9 9 9 

- ป.ตรี 4 ปี (ม.6 /ปวช.) 16 16 16 16 15 15 

ระดับปริญญาโท 6 6 7 7 8 9 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

แผนภาพที่ 1.2 สรุปภาพรวมจ านวนหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2551 - 2556 
 

 

 
 

1.2.4 นักศึกษา 

แผนภาพที่ 1.3 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2551 – 2556 

ภาควิชาวิศวกรรม 2551 2552 2553 2554 2555 2556 รวม

โยธา 734 824 915 774 816 584 4,647          

ไฟฟ้า 383 463 520 424 474 388 2,652          

เคร่ืองกล 343 423 478 366 449 377 7,299          

อุตสาหการ 554 645 759 596 704 547 3,805          

ส่ิงทอ 410 474 525 485 534 397 2,825          

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 685 704 741 644 732 554 6,630          

คอมพิวเตอร์ 385 424 431 360 391 298 2,289          

เคมีและวัสดุ 110 186 216 235 227 161 1,135          

วัสดุและโลหการ 259 299 342 392 442 385 3,424          

เกษตร 403 468 469 420 442 303 2,505          

รวมทั้งส้ิน 4,266       4,910       5,396       4,696       5,211       3,994       28,473         

 

 

หลักสูตร 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

 แผนภาพที่ 1.4 จ านวนนักศึกษารับเข้ามา ระหว่างปีการศึกษา 2551 – 2556 

ภาควิชาวิศวกรรม 2551 2552 2553 2554 2555 2556

โยธา 271 207 220 178 184 208

ไฟฟ้า 136 145 140 142 115 124

เคร่ืองกล 139 128 151 135 111 109

อุตสาหการ 175 221 248 197 188 165

ส่ิงทอ 57 189 115 117 164 29

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 192 215 220 127 186 171

คอมพิวเตอร์ 124 122 115 117 78 93

เคมีและวัสดุ 79 68 69 77 55 80

วัสดุและโลหการ 70 71 110 175 138 121

เกษตร 109 118 111 222 112 83

รวมทั้งส้ิน 1,352   1,484   1,499   1,487   1,331   1,183    

 แผนภาพที่ 1.5 จ านวนนักศึกษาส าเร็จ ระหว่างปีการศึกษา 2551 - 2556 

 

ภาควิชาวิศวกรรม 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

โยธา 131 144 101 164 210 235 

ไฟฟ้า 74 90 106 104 110 109 

เครื่องกล 90 87 99 98 115 120 

อุตสาหการ 107 98 104 136 175 128 

สิ่งทอ 120 133 62 99 101 58 

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 122 120 242 191 159 181 

คอมพิวเตอร์ 80 105 113 65 122 140 

เคมีและวัสด ุ 31 32 14 51 54 50 

วัสดุและโลหการ 86 89 20 88 64 45 

เกษตร 135 109 31 95 99 90 

รวมทั้งสิ้น 976 1,007 892 1,091 1,209 1,156 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

 ตารางที่ 1.3 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2556 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 

ปกต ิ แลกเปลี่ยน รวม ปกต ิ รวม ปกต ิ แลกเปลี่ยน รวม 

จ่านวนนักศึกษาชาวต่างชาต ิ 4 12 16 1 1 5 12 17 

รวม 4 12 16 1 1 5 12 17 

 

1.2.5 ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต  

ตารางท่ี 1.4  สรุปการมีงานท าของบัณฑิต มทร.ธัญบุรี ในช่วงปี 2550 - 2554 

การมีงานท าของบัณฑิต 
2550 2551 2552 2553 2554 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

ที่ได้งานท่า 692 77.67 584 69.61 609 69.84 434 82.04 536 80.24 

ก่าลังศึกษาต่อ 29 3.25 33 3.93 21 2.41 16 3.02 26 3.89 

ที่ยังมิได้งานท่าและไม่ไดศ้ึกษาต่อ 154 17.28 191 22.77 223 25.57 62 11.72 84 12.57 

ผลรวม 875 99 808 96.31 853 98 512 97 646 97 

ผู้มีงานท าและศึกษาต่อ 18 1.80 31 3.69 19 2.18 17 3.21 20 2.99 
 

ตารางที่ 1.5  ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา ที่มีต่อคุณภาพบณัฑิต 

ปี ระดับความพึงพอใจ 
2549 81.40 
2550 77.60 
2551 77.00 
2552 77.00 
2553 83.60 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

1.2.6 ข้อมูลบุคลากร 

ตารางที่ 1.6 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร ระหว่างปี 2553 - 2556 

ประเภท 2553 2554 2555 2556 
1. ข้าราชการ 178 175 173 172 

2. ลูกจ้างประจ่า - - - - 

3. พนักงานมหาวทิยาลัย 25 25 28 32 

4. พนักงานราชการ 5 4 4 1 

5. ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - 

รวมท้ังสิ้น 208 204 205 205 
 

ตารางที่ 1.7 บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ระหว่างปี 2553 – 2556 

ประเภท 2553 2554 2555 2556 
1. ปริญญาเอก 75 71 71 81 

2. ปริญญาโท 116 119 121 116 

3. ปริญญาตร ี 17 14 13 8 

รวมท้ังสิ้น 208 204 205 205 

ตารางที่ 1.8 บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปี 2553 - 2556 

ประเภท 2553 2554 2555 2556 
1. ศาสตราจารย ์ - - - - 

2. รองศาสตราจารย ์ 4 4 4 5 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 64 66 66 70 

4. อาจารย ์ 140 134 134 130 

รวมท้ังสิ้น 208 204 205 205 

ตารางท่ี 1.9 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภท 2553 2554 2555 2556 
1. ข้าราชการ 6 6 6 5 
2. ลูกจ้างประจ่า 7 7 7 6 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 2 3 9 
4. พนักงานราชการ 3 3 4 6 
5. ลูกจ้างช่ัวคราว 111 98 98 98 

รวมท้ังสิ้น 129 116 118 118 
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ตารางท่ี 1.10  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประเภท 2553 2554 2555 2556 

1. ปริญญาเอก - - - - 

2. ปริญญาโท - 3 3 3 

3. ปริญญาตรี 47 40 41 41 

4. ต่่ากว่าตรี 82 73 74 74 

รวมทั้งสิ้น 129 116 118 118 

 
ตารางท่ี 1.11   แนวโน้มการเกษียณอายุราชการของบุคลากร  

ในระยะเวลาปีงบประมาณ 2556 - 2560 

ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 

ข้าราชการ 
    สายวิชาการ 
    สายสนับสนุน 

 
2 
- 

 
2 
- 

 
3 
- 

 
7 
- 

 
6 
2 

 
20 
2 

ลูกจ้างประจ่า - - 1 1 1 3 

รวมทั้งสิ้น 2 2 4 8 9 25 

 

ตารางท่ี 1.12  จ านวนบุคลากรชาวต่างชาติ ปีงบประมาณ 2556 

ประเภท 
ประเทศ 

รวม 
ฟิลิปปินส์ อินเดีย ญี่ปุ่น จีน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   1 1 2 

รวมทั้งสิ้น - - 1 1 2 
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1.2.7 งบประมาณ  

แผนภาพที่ 1.11 งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์  ปี 2552 - 2556 
                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
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ตารางท่ี 1.13 เปรียบเทียบ งบประมาณแผ่นดินของประเทศ งบประมาณการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
 งบประมาณอุดมศึกษา และงบประมาณ มทร.ธัญบุรี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                  ปี 2552 - 2556 

ป ี
งบประมาณ 

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

ของประเทศ 

งบประมาณ 
กระทรวง 

ศึกษาธกิาร 

งบประมาณ 
อุดมศึกษา 
ของทุก

มหาวิทยาลัย 

งประมาณ 
แผ่นดิน  
มทรธ. 

งประมาณ 
แผ่นดิน  

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร ์

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ ต่อ

มทรธ.  

2552 1,951,700.0  350,556.6     70,628.0  1,015.31 38,872,100      3.82  

2553 1,700,000.0  346,713.1  63,282.4  820.97 24,566,300       3.00  

2554 2,070,000.0  391,131.9  74,081.7  971.16 93,737,500 9.65  

2555 2,380,000.0   420,490.0    76,014.6  1,019.05 153,234,447        15.04  

2556 2,400,000.0   460,075.2     86,043.8  1,106.63 124,590,600 11.26 
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1.2.8 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการประเมินผลระบบคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และ
ภายนอก รวมทั้งได้มีการลงนามเพ่ือรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) และใช้เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ ในมหาวิทยาลัย จากการ
ประเมินผลตามกรอบแนวทางต่าง ๆ ระหว่างปี 2550 – 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับ
ผลคะแนนการประเมิน ต่าง ๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.14 ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา (คะแนนประเมิน) 
พ.ศ. 2550 
(คะแนนเต็ม 4) 

พ.ศ.2556 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 3.38 
(ดี) 

4.28 
(ดี) 

 

ตารางท่ี 1.15 ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา (คะแนนประเมิน) 

พ.ศ. 2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2554 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2555 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 3.20 3.85 4.21 
 

ตารางที่ 1.16 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ (คะแนนประเมิน) 

พ.ศ. 2552 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2554 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2555 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

4.1606 3.7073 4.3501 3.9494 

ใช้ข้อมลูเดยีวกบัมหาวทิยาลัย 

ตารางที่ 1.17 ผลการประเมินระดับความส าเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ (คะแนนประเมิน) 

พ.ศ. 2552 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2553 
 (คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2554 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2555 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

4.6814 4.7363 4.9850 4.5814 

ใช้ข้อมลูเดยีวกบัมหาวทิยาลัย 
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1.2.9 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ปัจจุบันมีการลงนามข้อตรงลงความร่วมมือทางวิชาการ จ่านวน 78 ความร่วมมือ เป็นความร่วมมือใน
ทวีปเอเชีย 64 ความร่วมมือ  ทวีปออสเตรเลีย 5 ความร่วมมือ  ทวีปยุโรป 7 ความร่วมมือ  และทวีปอเมริกา  
2 ความร่วมมือ  ดังนี้ 

ตารางที่ 1.18 รายนามหน่วยงานที่มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

Continent Country No. University/School/Organization 
Asia P.R. China 1 Yunnan Normal University 

    2 Xishuangbanna Vocational & Technical Institute  

    3 Yunnan University of Finance and Economics 

    4 Harbin Engineering University 

    5 Beijing Jiaotong University  

    6 Guangxi International Business Vocational College 

    7 Guangxi Vocational & Technical Institute of Industry 

    8 Tianjin University of Technology  

    9 Tongji University 

    10 Zhejiang University of Technology 

    11 Institute Fur Berufliche Bildung 

  Japan 1 Institute of Advance Energy, Kyoto University 

    2 Japan International Cooperation Agency (JICA)  

    3 The Party of Japan Printing Organizations 

    4 Kyoto Institute of Technology (KIT) 

    5 
21 COE Program for Establishment of COE on Sustainable 
Energy System, Kyoto University 

    6 Kyoto University 

    7 
MEXT 201 COE on Sustainable Energy System, Kyoto 
University 

    8 Nagaoka University of Technology 

    9 Hokkaido University 

    10 Hokkaido Information University 

    11 Ritsumeikan University 

    12 Okinawa National College of Technology 

    13 Yamagata University 
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รายนามมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีร่วมมือทางวิชาการ 

Continent Country No. University/School/Organization 

  Indonesia 1 State of Polytecnic of Jember 

  2 Universitas Peltita Harapan (UPH) 

  3 Trisakti Institute of Tourism 

  4 Universitas Gadjah Mada 

  5 Institutut Teknologi Bandung 

  6 The University of Bhayangkara Surabara 

    7 Dian Nuswantoro University 

    8 The Mandala Economics College 

    9 The Abdurachman Saleh University of Situbondo  

  Lao PDR  1 Faculty of Engineering, National University of Laos 

  Malaysia 1 Universiti Teknilogi Malaysia 

  
State of Brunei 
Darussalam 

1 SEAMEO VOCTECH 

  
Philippines 1 The Colombo Plan Staff College for Technician Education 

(CPSC) 

  
  2 The Southeast Asia Ministers of Education Organization 

Regional Center for Educational Innovation and Technology 
(SEAMEO INNOTECH) 

    3 De La Salle University-Dasmariñas 

    4 Central Luzon state University 

    5 Ateneo De manila University 

  Korea 1 Pukyong National University 

    2 Seoul Women’s University 

    3 Korea Invention Promotion Association 

    4 Korea University of Technology and Education 

  
 

5 Yong-In Songdam College 

    6 Korea Women Inventors Association (KWIA) 

    7 The College of Engineering Yeungnam University 

  Vietnam 1 Hong duc university (HDU) 

    2 Education Publishing House (EPH) 
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รายนามมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีร่วมมือทางวิชาการ 

Continent Country No. University/School/Organization 

 Cambodia 1 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 กรุงพนมเปญ  

   2 National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC) 

   3 National Technical Training Institute (NTTI) 

 Singapore 1 Nanyang Polytechnic International and Temasek Foundation 

  Taiwan 1 National Pingtung University of Science and Technology 

    2 Southern Taiwan University 

    3 Elite StudyInTaiwan Program Office of Taiwan 

    4 Central Taiwan University of Science and Technology 

    5 National Taiwan Normal University (NTNU) 

    6 National Kaohsiung First University of Science and Technology 

    7 Fu Jen Catholic University 

    8 Lunghwa University of Science and Technology  

    9 National Taipei Univerisity of Technology 

  India 1 Indian Institute of Technology Madras (IITM) 

Australia Australia 1 Edith Cowan University  

and   2 University of Technology 

New    3 Royal Melbourne Institute of Technology University 

Zealand 
New Zealand  

1 Auckland   University   of   Technology (AUT)  

  2 Christchurch Polytechnic Institute of Technology 

Europe Austria 1 Management Center Innsbruck, University of Innsbruck 

  Poland 1 Adam Mickiewicz University 

  Sweden 1 Malardalen University 

Europe Germany 1 Fachhochschule Gelsenkirchen 

    2 University of Würzburg 

   United  1 London South Bank University 

  Kingdom 2 De Montfort University 

 Americas United States of 
America 

1 Indiana University and Purdue University Indianapolis (IUPUI) 

  2 The University of California, Berkeley  
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1.2.10  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย Webometrics ปี 2013 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งหมด 188 แห่ง หากพิจารณาเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาด้าน

วิทยาลัยและเทคโนโลยี (S&T)  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่เป็น University of Technology (S&T) จ่านวน 24 
แห่ง มีผลการจัดอันดับในปี 2013 ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) ในประเทศไทย 
พบว่า มทร.ธัญบุรี ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 13 จาก ทั้งหมด 24 แห่งของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นอันดับที่ 51 จากทั้งหมด 188 แห่ง ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 
2951 ของโลก 
ตารางท่ี 1.19   ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 แห่ง 

อันดับท่ี 
U.Tech. 

อันดับ 
ในไทย 

อันดับ 
โลก  

สถาบันอุดมศกึษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1 5 445 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

2 8 546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

3 12 781 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

4 14 1063 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

5 17 1269 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย 

6 20 1542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

7 24 1856 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

8 25 1897 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

9 29 2077 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

10 30 2078 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

11 42 2635 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

12 49 2927 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

13 51 2951 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

14 55 3210 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

15 75 5219 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

16 81 5992 สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 

17 95 8026 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

18 102 8965 มหาวิทยาลัยราชธาน ี

19 114 10084 มหาวิทยาลัยอาเชียน 

20 132 12071 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

21 138 12887 วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 

22 155 15384 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น 

23 159 15778 วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต้ 

24 172 17402 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 

ที่มา : http://www.webometrics.info/en/asia/thailand  ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 

http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=desc&order=World%20Rank
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=desc&order=World%20Rank
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=asc&order=University
http://www.webometrics.info/en/asia/thailand
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ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 

 ในปี 2013  มทร.ธัญบุรี ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 7 จากทั้งหมด 9 มทร. เป็นอันดับที่ 51 จากทั้งหมด 188 
แห่ง ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเป็นดันดับที่ 2951 ของโลก โดยมีผลการจัดอันดับในด้านต่าง ๆ ที่
แตกต่างกันตามตารางนี้ 

ตารางท่ี 1.20   ผลการจัดอันดับเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 

อัน 
ดับ 
ที่ 

U. 
Tech. 

ใน
ไทย 

อันดับ 
ใน
ไทย 

อันดับ 
โลก 

มหาวิทยาลัย 

Presence 
Rank 

Impact 
Rank 

Openness 
Rank  

Excellence 
Rank 

1 7 24 1856 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1231 528 1349 5080 

2 8 25 1897 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 858 592 1069 5080 

3 9 29 2077 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1528 730 2334 5080 

4 10 30 2078 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 881 777 823 5080 

5 11 42 2635 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1747 3503 2165 2661 

6 12 49 2927 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 3163 1601 3203 5080 

7 13 51 2951 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 692 1786 880 5080 

8 14 55 3210 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2674 1979 2191 5080 

9 15 75 5219 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2308 4565 2977 5080 

ที่มา : http://www.webometrics.info/en/asia/thailand 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 

 

   

http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=desc&order=World%20Rank
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=desc&order=World%20Rank
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=asc&order=University
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=asc&order=Presence%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=asc&order=Presence%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=asc&order=Impact%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=asc&order=Impact%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=asc&order=Openness%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=asc&order=Openness%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=asc&order=Excellence%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?page=1&sort=asc&order=Excellence%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/asia/thailand
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บทที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สถานการณ์ 

2.1 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งเกิดเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลก  
ยุคโลกาภิวัฒน์  (Global  Change)  การเปิดเสรีทางการค้าและบริการ  (Free  Trade  Agreement)  
การก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจยุคฐานความรู้และข้อมูลข่าวสาร สภาพบริบทของโลกที่ส่งผลต่อนานา
ประเทศ  ได้แก่ วิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของนานาประเทศ วิกฤติความ
ผันผวนของสภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศในฝั่งยุโรป ปัจจัยภายนอกเหล่านี้ ส่งผลต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม การเมืองของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องท้าทายต่อสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
ต้องเตรียมความพร้อมด้านงานวิชาการและวิจัย เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่การพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ   

บริบทและแนวโน้มของโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ สังคมและ
การศึกษาของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและเผชิญความท้าทายของโลก ต่อค่านิยม  
วัฒนธรรม การเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่สังคมยุคฐานความรู้และในโลกยุคไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลต่อนโยบายของ
ประเทศ ประกอบด้วย    

2.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

แนวคิดหลักในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11  ยังคงมีแนวคิด                    
ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิด
การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และ            
ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวน               
ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทย
ทั้งเชิงบวกและลบ และได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ นวัตกรรม เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ธุรกิจบริการ โลจิสติกส์ การปฏิรูประบบกฎหมายเศรษฐกิจ การท าธุรกิจที่ค านึงถึงสังคม
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยยึด
วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2570 เป็นเป้าหมาย ดังนี้ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรี     
บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ              
สารธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี 
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เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค
และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.  2555-2559) มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประการ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม : เน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ทรัพยากร และการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง ช่วยเหลือ
กลุ่มคนยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย ให้ได้รับบริการต่างๆ 
ของสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนกลุ่มอ่ืนๆ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า
และความขัดแย้งในสังคมไทย ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคน      
ในสังคมให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน : มุ่งพัฒนาคนไทย
ทุกกลุ่มวัยให้มีความสามารถ ด้วยการพัฒนาให้มีจิตสาธารณะหรือส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 5 ด้าน   
ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น การสะสมความรู้และน ามาคิดเชื่อมโยง เกิดเป็น
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝังให้จิตใจ         
มีคุณธรรม รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมของครอบครัวชุมชน และสังคมให้มั่นคง เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน : เป็นการ
สร้างภาคเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอส าหรับผู้บริโภคในประเทศ เป็นฐาน
การผลิตที่ท าให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งยาจากสมุนไพร ให้ภาค
เกษตร  เป็นแหล่งอาหารและพลังงาน รวมทั้งจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน : 
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคที่ใช้การสร้างความรู้ใหม่ๆ  
เป็นเครื่องมือน าไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยง
ในด้านเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนา
ผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการขนส่งภายในที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม : เป็นการเตรียมพร้อมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะ
การเป็นประชาคมอาเซียน ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : เป็นการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ผลักดันการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การ
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เป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ 

2.1.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552–2559)  

วัตถุประสงค์ของแผน 

1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา 

2. เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม
คุณธรรมภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 

แนวนโยบาย 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามประการดังกล่าว ประกอบกับการค านึงถึงทิศทางการพัฒนา

ประเทศในอนาคตที่เน้นการใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประชากร สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ก าหนดแนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ 1 พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
 แนวนโยบาย 

1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและ      
มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้าน
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่น
ห่างไกล ทุรกันดาร 

1.4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ 

1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน         
มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

วัตถุประสงค์ 2 เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 แนวนโยบาย 
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1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม    
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม            
พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 

1.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 วัตถุประสงค์ 3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้าง
สังคมคุณธรรมภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
 แนวนโยบาย 

3.1 พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา
ไปสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคม
ในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 

3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษา 
เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส              
โลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน 

2.1.3 แผนพฒันาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) 

วิสัยทัศน์ ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ
เพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคม
ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปี 2559 จ านวนรวม 7 ตัวบ่งช้ี 
1. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับจัดล าดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที ่สกอ.ก าหนด 

1) ภาพรวมของประเทศเท่ากับ 6% 
2) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศในการสร้างองคค์วามรู้ เพ่ือชี้น าสังคมและเพ่ิมขีด

ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับโลก เท่ากับ 100% 
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2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามที่ สกอ.
ก าหนด เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด เท่ากับ 25% 

3. คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ ≥ 3.51 
(ค านวณจากข้อมูลของสมศ. แต่ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องตามกลุ่มสถาบัน) 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะ
สาขาแห่งชาติ เท่ากับ 100% (โดยครอบคลุมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ ≥ 4.51 
6. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหน่วยงานสถาบัน

วิชาชีพ/องคก์ร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เท่ากับ 20% 
7. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ เท่ากับ 100% 

ยุทธศาสตร์ มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ “LEGS” STRATEGY 
L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality 

Education and Quality Education at All) (เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม) 
E = Educator Professional (พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

ให้เป็นอาจารย์) 
G = Graduated with Quality and Social Responsibility (ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด) 
S = Satang Utilization (ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนสถาบัน 

อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ) 

ในปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตบัณฑิต โดยมีสัดส่วนการรับนักศึกษาในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์สุขภาพ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น 40 : 10 : 50 
เท่ากับ 235,412 : 58,853 : 294,266 คน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) ส าหรับแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ ต้องมีคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่วางระบบและกลไกตั้งแต่กระบวนการน ายุทธศาสตร์ ดังกล่าวไปเผยแพร่ 
ให้กับทุกสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ รวมทั้งมีระบบก ากับติดตามประเมินผล
ทุก 1 ปี เพ่ือน าผลมาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ในช่วงกลางของแผน (ปี 2557) และสรุปผลการด าเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นสุด ปี 2559 เพ่ือน าไป
วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ต่อไป 

2.1.4 แผนยุทธศาสตร์อาเซียน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในการเตรียมความพร้อมของระบบอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ            
เปิดเสรีการค้าบริการด้านการอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท าแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู้การเป็นประชาคมอาเซียนในปี                 
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พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ที่จะท าให้บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบ   
ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร์  3 ประการ คือ (1) การเพิ่มขีด
ความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล (2) การพัฒนาความเข้มแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน และ (3) การสร้างเสริมบทบาทของอุดมศึกษา
ไทยในประชาคมอาเซียน 

2.1.5 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 

 นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ    
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.  2555-
2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการ
ก าหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน
การวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการ            
ที่เหมาะนสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพานิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและ
เครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การวิจัย คือ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างศัยพภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชน และประชาคมอย่างแพร่หลาย 

2.1.6  นโยบายและแผนวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2565) 

 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2565) 
มีวิสัยทัศน์ที่เน้น “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” โดยการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนฯ 5 ประการ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยมีเป้าหมาย คือ ผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนมีการใช้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจ
สีเขียว ตลอดจนมีผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิต
และบริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยมีเป้าหมาย คือ  

1) ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถท าให้ผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี  

2) ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถท าให้มูลค่าเพ่ิมขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี  

3) มีการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้สิทธิ
ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรี และท าให้การส่งออกขยายตัวไม่น้อยกว่าการส่งออกรวมของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมาย คือ  

1) งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถป้องกันการสูญเสียชีวิตและลดมูลค่า             
ความเสียหายรวมได้กว่าร้อยละ 1 ของ GDP  

2) งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกเป็นร้อยละ 20-25 โดยปริมาณของเสียและมลพิษลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อป ี 

3) งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถช่วยให้การบริโภคที่มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยมีเป้าหมาย คือ  

1) เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ให้จบตรงตามความต้องการของตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
2) ผลิตภาพแรงงานของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี  
3) เพ่ิมสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน โดยเป็น

บุคลากรที่ท างานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมาย คือ  
1) การมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ให้อยู่ในล าดับไม่เกินที่ 25 ของโลก (IMD)  
2) เกิดการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ GDP  
3) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน R&D ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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2.1.7 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษา                
ในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – 2561 

สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561 

1.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ มีความ
สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถ
แข่งขันได้กับนานาประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน” 

2.  มีการก าหนดเป้าหมายปี 2561 ไว้ดังนี้ 
1) มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework : NQF) และ

มีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2) การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือการรับรองสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น โดยมีสัดส่วน

ผู้เรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
4) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 60 : 40 
5) ก าลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 65 และมี

สมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน 

3.  มีกรอบการด าเนินงาน พัฒนาการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดย 
1) ก าหนดทิศทางความต้องการก าลังคนและสร้างระบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง

กลุ่มอาชีพ สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้ สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพ/ผู้ผลิต 
2) พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ือรับรองความรู้เชิงวิชาการ สมรรถนะวิชาชีพ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมจัดตั้งองค์กรเพ่ือรับรอง
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู  อาจารย์ ผู้บริหาร 
และสถาบันการศึกษา 

3) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือจูงใจให้ผู้เรียน
เลือกเรียน ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการของตนเอง ตลาดแรงงาน และยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 

4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือเรียนรู้ในงานอาชีพ  โดย
ขยายระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกหัดงานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการท างานควบคู่การเรียน 

4. เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบการด าเนินงานดังกล่าว จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์
และมาตรการ สรุปดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น 
จัดระบบการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย เพ่ือเปิดโอกาสให้ก าลังคนเข้ามาเรียนรู้และออกไปประกอบ
อาชีพ จัดระบบรับรองประสบการณ์ของบุคคล และระบบสะสมหน่วยการเรียน (credit bank 
system) พัฒนาหลักสูตรเน้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรเชิงกว้าง ให้มีการจัดการศึกษาและเรียนรู้ที่บูรณา
การกับการท างาน (Worked Integrated Learning : WIL) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพก าลังคนทุกระดับ ประกอบด้วย 7 มาตรการ เช่น การ
พัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ทักษะและคุณภาพเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (skill intensive) พัฒนา
ก าลังคนระดับสูงเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเอง ส่งเสริมความเป็น
เลิศของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (gifted & talented) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  สภาวิจัยแห่งชาติ   
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 9 มาตรการ 
เช่น ปรับกระบวนทัศน์การศึกษา ให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ืออาชีพ  และส่งเสริมค่านิยมด้าน
อาชีวศึกษา พัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะ และระบบเทียบโอนตามความรู้และประสบการณ์ตาม
มาตรฐานสมรรถนะ จัดการศึกษาและเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติใน สัดส่วนมากกว่าทฤษฎี
และการเรียนรู้งานอาชีพ ขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         
สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาขาด
แคลนและจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 8 มาตรการ เช่น ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียน
สายวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น จัดท าฐานข้อมูลก าลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and 
Technology : S&T) และสาขาอ่ืน ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ รวมทั้งก าลังคนสาขาขาดแคลนและสาขาจ าเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของก าลังแรงงาน ประกอบด้วย 11 
มาตรการ เช่น พัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับผู้ประกอบการ จัดการฝึกอบรมอาชีพต่อ
ยอดให้ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (9+1) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (12+1) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ เสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะหลัก(core competencies) โดยสอดแทรกในหลักสูตร
ฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน เชื่อมโยงความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสถานศึกษาในท้องถิ่น 
เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ สภาวิจัยแห่งชาติ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย กรมประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  6 : เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตและบริการที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาก าลังคน ประกอบด้วย 7 มาตรการ เช่น ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
สร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีระหว่างภาคธุรกิจ เอกชน สถานประกอบการกับ
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งในกลุ่มจังหวัด
หลักของแต่ละภูมิภาค ปรับรูปแบบขององค์กรและ/หรือกฎกติกาต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยให้นักวิทยาศาสตร์
และนักวิจัย มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (career path) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาวิจัย
แห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของครู คณาจารย์ และผู้บริหาร ประกอบด้วย 
10 มาตรการ เช่น พัฒนาระบบการผลิตครู - อาจารย์ ส าหรับการศึกษาสายอาชีพ หรือผลิตครูช่างให้มี
คุณภาพและพอเพียง พัฒนาครูประจ าการและ ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ จัดท ามาตรฐาน
วิชาชีพครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา สร้างแรงจูงใจให้ผู้มีประสบการณ์ในอาชีพมาเป็น
ครู - อาจารย์ การศึกษาอาชีพ โดยให้ค่าตอบแทนตามความสามารถ (pay per performance) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่  8 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 10 มาตรการ 
เช่น จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย วางแผนผลิต
และพัฒนาก าลังคนของประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification  Framework 
— NQF) พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Thai Vocational Qualification — TVQ) และจัดตั้งสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ก าหนดศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน (area of excellence และ center of excellence) สร้างกลไกในการประสาน
ความร่วมมือระหว่างการพัฒนาก าลังคนในระดับประเทศและการพัฒนาก าลังคนในระดับกลุ่มจังหวัด/
จังหวัด เป็นต้น 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
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หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาวิจัยแห่งชาติ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น สนับสนุนสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมผลิตและพัฒนา
ก าลังคน ก าหนดทิศทางความต้องการก าลังคน และจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษา  องค์กรผู้ใช้
ก าลงัคนท้ังในส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
พร้อมให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในการ
พัฒนาระบบข้อมูลก าลังคนร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน (data exchange) เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาวิจัยแห่งชาติ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย และส านักงานสถิติแห่งชาติ 

2.1.8  การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ในการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท ากรอบการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยังยืน : New Growth 
Model โดยประกอบไปด้วย 3 เรื่องหลัก คือ   

(1) Growth & Competitiveness – หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง   
(2) Inclusive Growth – ลดความเหลื่อมล้ า ซึ่งกระทรวงศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ใน

ส่วนของแผนงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ คือ ปฏิรูป
การศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยี การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บ
เล็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)  

(3) Green Growth – เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
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2.1.9 นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับทิศทางของสถาบันอุดมศึกษา 

 แม้ว่ านโยบายของรัฐบาลที่ เกี่ ยวข้องกับภาคการศึกษาโดยตรงหรือนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการด้านการอุดมศึกษาจะมีความส าคัญต่อทิศทางอุดมศึกษาไทยก็ตาม แต่นโยบาย

ดังกล่าวย่อมอาจถูกปรับเปลี่ยนได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ การ

วิเคราะห์นี้จึงท าให้น้ าหนักการวิเคราะห์น้อยกว่ากรอบนโยบาย และยุทธศาสตร์นโยบายหรือ

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) จะมีความส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยตรง และส่งผลต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ในช่วงปีงบประมาณ 2556-2560 ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการก าหนดทิศทางการผลิต และพัฒนา

ก าลังคน  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย การน าความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไป

สนับสนุนโครงการดังกล่าว เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์เพ่ือลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (โครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท) และยุทธศาสตร์เพ่ือ

วางระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ (โครงการเงินกู้ 3.5 แสนล้าน) 

 1. ยุทธศาสตร์เพื่อการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ 

 จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ

ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ........ 
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หรือที่รู้จักกันในชื่อ พ.ร.บ. 2 ล้านบาท หลังจากที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการไปแล้วเมื่อวันที่ 27 

กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 

 สาระหลักของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้คือ “บัญชีท้ายพระราชบัญญัติซึ่งแจกแจงรายละเอียดโครงการ

ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานมูลค่า 2 ล้านล้านบาท ซึ่งจัดแบ่งได้เป็น 3 ยุทธศาสตร์ 8 แผน และ 56 

โครงการ โดย 3ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 

 1) ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนน สู่รูปแบบที่ต้นทุนต่ ากว่าววงเงิน รวม 

3.54 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 3 แผนย่อย ได้แก่ 

 โครงการข่ายรถไฟร่างคู ่

 ท่าเรือล าน้ า – ท่าเรือน้ าลึก 

 พัฒนาสถานีขนส่งสินค้า 

 2) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและ

ขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งเป็น 2 แผนย่อย 

 พัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดน 

 พัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาค 

 3) ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อยกระดับความคล่องตัว แบ่งเป็น 3 แผนย่อย 

 ขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า 

 โครงข่ายถนนในพื้นท่ีปริมณฑลและเมืองใหญ่ 

 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน 

แผนการลงทุนดังกล่าวมีระยะ 7 ปี (2556-2563) มีเป้าหมายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ แต่การลงทุนตามแผลดังกล่าวจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2557 รวมทั้งจะมีโครงการขนาดใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลเกิดขึ้น ในช่วงปี 2556-2557 

 การลงทุนตามโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่ ส่งผลดีกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นตามระบบโซ่

อุปทาน (Supply – chain) ตามมาอีกมากมาย ตั้งแต่ ต้นน้ า - กลางน้ า – ปลายน้ า เช่น อุตสาหกรรม

ประเภทราง อุตสาหกรรมเครื่องกลและโลหะการ พลาสติก วัสดุศาสตร์  พลังงาน การบ ารุงรักษา เป็น

ต้น และทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจึงพึงตระหนักและพยายาม

ปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องทิศทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

ดังกล่าว เช่น ทิศทางการผลิตก าลังคน การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการเข้าร่วม
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เป็นที่ปรึกษาโครงการในการก าหนดรายละเอียดทางวิศวกรรม การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบ

ทางวิศวกรรม การควบคุมงาน และการบริหารโครงการ เป็นต้น 

 2. ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการน้ า (กยน.) ได้พิจารณา       

แผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ าในระยะเร่งด่วนและระยะยาว 8 แผน ประกอบด้วย 

1) แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศน์ เพื่อฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า ซึ่งเป็นแหล่งส าคัญในการ

ดูดซับและชะลอน้ า รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมเติมตามศักยภาพพ้ืนที่ และเพ่ือพัฒนา

แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม โดยแผนงานจะฟ้ืนฟู อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่

เสื่อมโทรม การจัดท าโครงการอนุรักษ์ดินและน้ าการส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเศรษฐกิจ และจัดท าป่า

ชุมชน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน การปรับปรุงการใช้น้ าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเพ่ิม

ศักยภาพการกักเก็บน้ าและการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2) แผนงานการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ าหลัก และจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าชองประเทศ

ประจ าปี ให้สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี โดยพัฒนาแผนการบริหาร

จัดการน้ าในเขื่อนส าคัญ ในลุ่มน้ าส าคัญ จัดท าแผนการบริหารน้ าในกรณีต่างๆ (Scenario) และ

น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชนต่างๆ เพ่ือการรับรู้และตระหนักการเตรียมการป้องกัน บรรเทา

ปัญหาอุทกภัย 

3) แผนงานฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ เพ่ือป้องกัน

และบรรเทาปัญหาน้ าท่วม โดยการด าเนินงานประกอบ 4 แผนย่อย ประกอบด้วย 1.) การปรับปรุง

ระบบคั้นกั้นน้ า อาคารบังคับน้ า ระบบระบายน้ า 2.) การปรับปรุงทางระบายน้ า ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีด

ขวางในคูคลองและทางระบายน้ า 3.) การเสริมคันก้ันน้ าและการด าเนินการตามแนวพระราชด าริ          

4) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ าและบริหารจัดการน้ าหลากในพ้ืนที่เฉพาะ โดยรวม

งบประมาณด าเนินการในระยะเร่งด่วนของหน่วยงานต่างๆ จ านวน 17,126 ล้านบาท โดยในปี 2555  

มีข้อเสนองบประมาณด าเนินงานจ านวน 12,610 ล้านบาท และในปี 2556 จ านวน 4,516 ล้านบาท 

5) แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย เพ่ือให้มีข้อมูลที่จ าเป็นในการ

บริหารจัดการน้ า และมีแบบจ าลองเตืนภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีองค์กรในการเตือนภัยที่มีเอกภาพ 

ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการ โดยการจัตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ าแห่งชาติ การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์

และระบบเตือนภัย และการปรับปรุงองค์กร ระบบตรวจวัดข้อมูล และระบบการสื่อสารข่าวการเตือนภัยจากน้ า 
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6) แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่ เพ่ือให้มีความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันบรรเทา     

สาธารณภัย โดยเฉพาะระบบป้องกัน บรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ โดยมีแนวทาง อาทิ 

พัฒนาระบบป้องกันบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ รวมทั้งให้มีระบบคลังเครื่องมือ การ

จัดเตรียมแผนช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

7) แผนงานก าหนดพื้นที่รองรับน้ านอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบการใช้พ้ืนที่

เพ่ือการรับน้ า โดยการก าหนดพ้ืนที่รับน้ านองในเขตเจ้าพระยาตอนบนและตอนล่าง รวมทั้งการฟ้ินฟู

และพัฒนาพื้นที่รับน้ านองเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่แก้มลิงธรรมชาติและชะลอน้ าหลากในภาวะวิกฤต การจัดท า

แผนการผันน้ าลงสู่พื้นที่รัลน้ านอง และการก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเป็นกรณีพิเศษส าหรับ

พ้ืนที่ที่ถูกก าหนดเป็นพ้ืนทีร่ับน้ า 

8) แผนงานปรับปรุงองค์กรเพ่ือการบริจัดการน้ า เพ่ือให้มีองค์กรบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้มี

องค์กรบริหารจัดการแบบบูรณาการ ที่สามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในยามวิกฤต ในลักษณะ 

Single command ซึ่งในระยะเร่งด่วนให้คณะกรรการเฉพาะกิจเพ่ือการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ

ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ

มอบมหาย เป็นประธานและมีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงจากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 

สามารถสั่งการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ และ

ให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศแบบบูรณาการเป็นการถาวรในการบริหารจัดการน้ า

ให้เป็นเอกภาพ มีลักษณะเป็น Single command ในภาวะฉุกเฉิน หรือเมื่อเกิดอุทกภัยได้          

อย่างมีประสิทธิภาพ 

9) แผนงานสร้างความเข้าใจการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาด

ใหญ่ของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดปัญหาอุทกภัยในภาพรวม ให้การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

รวมถึงอุทกภัยรวมถึงภัยพิบัติขนาดใหญ่อ่ืนๆของภาพรัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องได้รับความร่วมมือจาก

ชุมชน ประชาชน โดยการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ 

ประชาชน เอกชน ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจรวมทั้งการพัฒนาขีเความสามารถขององค์กรที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าและปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ เพ่ือที่คณะกรรมการด้านการบริหาร

จัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วนสามารถด าเนินงานแก้ไขปัญหาได้ทันต่อ เหตุการณ์ และมี

บทบาทในการท างานมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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ส าหรับแผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัย ระยะเร่งด่วน มี 6 แผนงาน ได้แก่  

1. แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ าหลัก และจัดท าแผนบริหารจัดการกักเก็บน้ าของ

ประเทศประจ าปี แผนนี้ให้รายงานความก้าวหน้าต่อ กยน. ในเดือนมกราคม 55 

2. แผนงานฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิม หรือตามแผนวางไว้ ซึ่งจะมีการ

ปรับปรุงคันกั้นน้ าอาคารบังคับน้ า ระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพในพ้ืนที่ทั่วไป ใช้งบประมาณ 2555 

จ านวน 7,012.82 ล้านบาท และปี 2556 จ านวน 4,515.7 ล้านบาท ขณะที่ปรับทางระบายน้ า ขุด

คลอง ขจัดสิ่งกีดขวางในคูคลองและทางระบายน้ าและบริหารจัดการน้ าใช้งบประมาณปี 2555 จ านวน 

1,695.27 ล้านบาท การเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ าและบริหารจัดการน้ าหลากในพ้ืนที่เฉพาะ  

ใช้งบประมาณปี 2555 จ านวน 2,984.05 ล้านบาทและเสริมคันกั้นน้ าและการด าเนินการตามแนว

พระราชด าริ ใช้งบประมาณ ปี 2555 จ านวน 868.2 ล้านบาท โดยทั้ง 4 เรื่องนั้นพิจารณาโครงการแล้ว

เสร็จเดือน ม.ค. 2555 

3. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบพยากรณ์เตือนภัยให้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือน

มีนาคม 2555 

4. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2555 

5. แผนงานก าหนดพ้ืนที่รับน้ านองและมาตรการเยียวยา ให้ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2555  

6. แผนงานปรับปรุงบริหารองค์กรเพ่ือการบริหารองค์กรเพ่ือบริหารจัดการน้ า ให้ด าเนินการ

แล้วเสร็จเดือนมกราคม 2555 ซึ่งตั้งแต่แผนงานที่ 3-6 นั้นไม่มีการใช้งบประมาณ 

 ส าหรับแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีของลุ่มน้ า

เจ้าพระยา) ที่มีการอนุมัติในกรอบวงเงิน 300,000 ล้านบาท มีทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย 

1. แผนงานฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศน์ เป็นการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า รองรับการดูดซับ

น้ าและชะลอน้ า 

2. แผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ าหลัก และการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าของประเทศประจ าปี 

3. แผนงานฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งปลูกสร้างเดิม อาทิปรับปรุงคันกั้นน้ า อาคาร

บังคับน้ า ระบบระบายน้ า รวมถึงการขุดลอกคูคลอง 

4. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัย โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ า

แห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยต่างๆ ให้เป็นเอกภาพและมีความน่าเชื่อถือ มีการสร้างแบบจ าลองการ

พยากรณ์และระบบเตือนภัย รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากน้ า 
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5. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่ เพ่ือพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยในพ้ืนที่ส าคัญ อาทิ แหล่ง

ชุมชน นิคมอุตสาหกรรม แหล่งมรดกวัฒนธรรม 

6. แผนงานการก าหนดพื้นที่รองรับน้ านอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ

ใช้พ้ืนที่เพ่ือการรับน้ า รวมถึงการก าหนดมาตรการชกเชยความเสียหายเป็นกรณีพิเศษให้กับประชาชน

ในพ้ืนที่ รับน้ า การสนับสนุนการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนที่ขาดหายไป 

7. แผนงานปรับปรุงองค์กรเพ่ือบริหารจัดการน้ า โดยให้มีวอค์กรบริหารจัดการน้ าแบบบูรณา

การ สามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในช่วงวิกฤตโดยในระยะเร่งด่วนให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจ มี

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่

เกี่ยวข้องเป็นกรรมการสามารถสั่งการได้ทันที 

8. แผนงานสร้างความเข้าใจการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยของทุก

ภาคส่วน โดยเป็นการด าเนินการให้ภาครัฐและภาคีท่ีเกี่ยวข้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนประชาชนใน

การท างาน และจะต้องสื่อสารข้อมุลไปยังประชาชนให้เกิดความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง และความเข้าใจ

ผิดที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน 

 การลงทุนตามโครงการดังกล่าว เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ จะส่งผลการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่ ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นตามระบบโซ่อุปทาน 

(Supply - chain) ตามมาอีกมากมาย ตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า เช่น อุตสาหกรรมประเภทร่าง 

อุตสาหกรรมเครื่องกลและโลหะการ พลาสติก วัสดุศาสตร์ พลังงานการบ ารุงรักษา การบริหารจัดการ

แหล่งน้ า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น และเป็นทิศทางการขับเคลื่อน

เศรษบกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงพึงตระหนักและพยายามปรับทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปให้สอดคล้องทิศทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของประเทศดังกล่าว 

การน าความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยอาจร่วมมือกับเครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ภาคอุตสาหกรรรม หรือหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าว การเข้าร่วม

เป็นที่ปรึกษาโครงการในกระบวนการก าหนดรายละเอียดทางวิศวกรรม การศึกษาความเหมาะสม การ

ออกแบบทางวิศวกรรม การควบคุมงานและการบริหารโครงการ เป็นต้น 
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2.2  การวิเคราะห์สถานการณ์  

รหัส ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มีความชัดเจนในนโยบายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อน าไปสู่มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล 

S2 เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยสหกิจศึกษา และ/หรือ กระบวนการเรียนการสอนที่บูรณา
การการเรียนรู้กับการท างาน (Work-Integrated Learning - WIL) ท าให้นักศึกษามีโอกาสได้
ฝึกปฏิบัติงานจริง 

S3 มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

S4 มีงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่หลากหลาย 
S5 คณะมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยตรง รวมทั้งกลุ่มงานที่ดูแลเรื่อง

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ 
S6 บุคลากรมีความรู ้และความเชี่ยวชาญในสาขาวชิาชีพ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
S7 มีคณะกรรมการบริหารคณะที่เข้มแข็งและให้การสนับสนุนการพัฒนาคณะอย่างเป็นรูปธรรม 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 บัณฑิตยังมีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

W2 หลักสูตรระดับปริญญาตรียังต้องพัฒนาเข้าสู่ (Work-Integrated Learning - WIL) ให้เข้มข้นมากขึ้น 
W3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ และนักศึกษาต่างชาติ    ยังต้องพัฒนาให้มาก

ขึ้น 
W4 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูง 

และผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ยังต้องพัฒนาให้มีคุณภาพและปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
W5 การเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย จากภายนอกยังต้องเร่งรัดหาแหล่งทุนให้มากขึ้น 
W6 ระเบียบเกี่ยวกับการบริการวิชาการยังต้องปรับปรุงให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น 
W7 การบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียน      การสอน กิจกรรม

นักศึกษา ยังมีจ านวนน้อย 

W8 คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ ายังต้องพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

W9 ระบบบริหารงานบุคคลไม่เข้มแข็งพอที่จะสามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นอาจารย์และรักษา
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเอาไว้ได้ ระบบการเตรียมบุคคลที่เข้าสู่ต าแหน่งบรหิารยังต้องปรับปรุง 

W10 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจยังไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ท าให้ไม่
สามารถใช้ในการบริหารจัดการ ได้อย่างให้มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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รหัส ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 

O1 กระแสการประกันคุณภาพการศึกษาและการเปรียบเทียบสมรรถนะ (การจัดอันดับ) ท าให้
สร้างโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น 

O2 การประเมินและรับรองโดย สมศ. เป็นปัจจัยที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ในคณะได้
รับทราบข้อดีและข้อด้อย กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว ที่จะไปสู่การพัฒนา 

O3 ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม มีความประสงค์รับบัณฑิตนักปฏิบัติเข้า
ร่วมงานจ านวนมาก  โดยเข้ามามีส่วนร่วมกับคณะในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมากขึ้น 

O4 การใช้สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) เพ่ือพัฒนาผลิตภาพ 
(Productivity) ของสถานประกอบการ ส่งผลให้ความสนใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มากเพ่ิมข้ึน 

O5 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถ
พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

อุปสรรค (Threats) 
T1 การเปิดเสรีการค้า บริการด้านการศึกษา และการลงทุน ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ท า

ให้การแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
T2 การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและนโยบายระดับประเทศบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการบริหาร

จัดการของคณะ 
T3 การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องใช้เงินลงทุนสูงในด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

ห้องปฏิบัติการ 
T4 การศึกษาต้นน้ ามีคุณภาพจ ากัด ท าให้คุณภาพนักเรียนที่เป็นตัวป้อน ด้อยลง ส่งผลต่อการจัด

การศึกษาในสาขาวิชาชีพและคุณภาพของบัณฑิต 
T5 สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้างมหาวิทยาลัยมีแหล่งอบายมุขที่ไม่เป็นสังคมอันพึงประสงค์ 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 

ปรัชญา (Philosophy) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี           
มีวัตถุประสงค์ในจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน      
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเน้นผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
ระดับมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งผลิตผลงาน
วิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศและของภูมิภาคอาเซียน  

  คติพจน์ (Motto): Engineering the Future 

ปณิธาน (Determination) 

องค์กรผลิตบัณฑิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน าระดับสากล 

ค่านิยมองค์กร (Core values) 

 กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง   
 ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ   
 โปร่งใสและตรวจสอบได้   
 ไม่เลือกปฏิบัติ   
 มุ่งภักดีต่อองค์กร  

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 เชื่อมั่น ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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อัตลักษณ์ (Identity) 

   วิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  รอบรู้วิชาการ เชีย่วชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สงัคม 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธญับุร ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
(Hands-on) ที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะสังคม (Soft skills) และประสบการณ์ในการท างานจริง โดยการ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ บนพ้ืนฐานของการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตร การบริหารหลักสูตรและ
ห้องปฏิบัติการ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง  บณัฑิตที่มีสมรรถนะตามสาขาวชิาชีพ คิดเป็น ท าเป็น  สร้างเปน็ แก้ปัญหา
เป็น สื่อสารเป็น ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

 ความรู้ หมายถึง ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่สอนอยู่ในสาขาวิชานั้นๆ โดยสอนหลักการที่ส าคัญ (Principle) 
ของศาสตร์นั้นๆ และการประยุกต์ใช้งานในขั้นสูง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการอบรม
แนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้มาแล้ว  

 ทักษะวิชาชีพ หมายถึง การฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพพ้ืนฐานและขั้นสูงให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
สาขาวิชาชีพ ที่สถานประกอบการต้องการ 

 ทักษะทางสังคม (Soft skills) หมายถึง ทักษะที่เติมเต็มบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกเหนือจากศาสตร์
เฉพาะสาขาที่ศึกษาในชั้นเรียน โดยสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้นอกชั้นเรียนด้วยความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่างๆ 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 
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 ประสบการณ์ในการท างานจริง หมายถึง การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานจริง การแก้โจทย์ใน
สถานประกอบการ การบริการวิชาการแก่สังคม ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้ ในสาขาวิชาชีพตัวเองและทักษะสังคมเข้าช่วย และการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการ  
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แทรก 

 

แผนภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งผลิตวิศวกรมืออาชีพชั้นน าระดับสากล สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ” 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและ

ชุมชน 

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและชุมชน 

3. ให้บริการทางวิชาการ ฝึกอบรม และทดสอบทางวิศวกรรมให้กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและชุมชน 

4. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือการท านุบ ารุงศลิปะ วัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม  

5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพ้ืนฐานความสุขและ

ความก้าวหน้า 

6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การท างาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issue) 
1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ 

(Human Capital) ในระดับสากล 
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และช่วย

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ 
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อม 

ในการเป็นผู้น า 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพ
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

4. มีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับ
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การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการท างาน บนฐานสมรรถนะของ

บุคลากร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านผลงานให้เกิดข้ึนกับองค์กร 
6. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization) 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On) 
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน 
3. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี 
4. พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 
5. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ (Research & Innovation) บนพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมี
ส่วนในการพัฒนาประเทศ    

6. ลดความเลื่อมล้ าในสังคมด้วยการให้การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. สร้างระบบและกลไกการท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมต่อ
สาธารณชน 

8. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) 

กลวิธี  / มาตรการ  

1. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเชิงลึกของกลุ่มการผลิต 

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาและการฝังตัวของอาจารย์ 

4. อบรมอาจารย์ในเรื่อง รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการ 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน 

5. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตริ่วมกับภาคสถานประกอบการ 

6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมทั้งโครงสร้างและรายวิชา ให้ตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับภาค

สถานประกอบการ 

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

8. สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยสามารถเข้า
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ไปใช้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 

9. พัฒนาเกณฑ์การเลือกสถานประกอบการ การส่งนักศึกษาและอาจารย์ ไปยังสถานประกอบการ 

10. ฝึกอบรมพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการให้เข้าใจการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  

11. เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหน่วยงานภายนอก 

12. ร่วมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

13. เพ่ิมพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพ่ือส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

14. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 

15. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานด้านวิชาการ 

16. จัดท า Activities Transcript ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ์ 

17. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษาประสบความส าเร็จใน

การศึกษา 

18. จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

19.  เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง และสนับสนุนคนที่มีความประพฤติดีด้วยการให้ทุนความประพฤติดี หรือเรียนดี 

20. พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน์ มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคณะและสังคม  

21.  สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนกิจการของคณะ 

22. ทบทวน MOU/MOA จัดระดับกลุ่มความร่วมมือและหาพันธมิตรหลักในการด าเนินความร่วมมือเชิงลึก 

23. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวิจัย 

อาสาสมัคร 

24. ส่งเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมระยะสั้น การเทียบ

โอน หลักสูตร Joint Degree เพ่ือนักศึกษาต่างชาติ 

25. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้ การใช้

สื่อ e-Learning 

26. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝึกอบรมต่างประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือความเข้าใจ

ศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 

27. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ 
28. น าประเด็นการประเมินเพ่ือการจัดอันดับ Ranking มาศึกษาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสม

ในการพัฒนาคณะ 
29.  การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมนานาชาติ 
30. ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือเอ้ือต่อการเข้ามาท างานของบุคลากรชาวต่างชาติ เพ่ิมสัดส่วนของบุคลากร 
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ที่เป็นชาวต่างชาติ 
31. มีหน่วยงานในการบริการ ประสานงาน การด าเนินกิจกรรมกับต่างประเทศ เช่นการเดินทาง

ต่างประเทศ การปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ การต่ออายุการออกหนังสือเดินทาง 

32. ปรับปรุงระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและครอบคลุมพ้ืนที่บริการ One 

Network Environments 

33. สนับสนุนงบประมาณส าหรับการท าวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม หรือท าวิจัยร่วมกับภาครัฐและ

เอกชน 

34. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

35. พัฒนาคลินิกนักวิจัยเพื่อให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการท าวิจัย 

36. พัฒนาคลินิกเทคโนโลยีให้เชื่อมโยงกับภาคประกอบการ ชุมชน และน าปัญหาใช้ในการวิจัย และสร้าง

นวัตกรรม ให้ตรงกับความต้องการ 

37.  ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดระบบการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 

38. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

39. ส่งเสริมการจัดท าวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ และได้มาตรฐาน TCI 

40. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยก าหนดเป็นหัวข้อ

บรรยายในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

41. น าโจทย์จากภาคประกอบการ SME OTOP มาเป็นปัญหาในการวิจัยและพัฒนาโครงงานนักศึกษา

และต่อยอด 

42. สนับสนุนการการพัฒนาและต่อยอด โครงงานของนักศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นโดย

สนับสนุนโครงการทีมีศักยภาพ 

43. ให้ความส าคัญกับ STUDENT PROJECT ในการสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ การใช้งาน

นอกเวลาเรียน 

44. มีการจัดประกวดแข่งขัน โครงงานนวัตกรรมนักศึกษา  

45. สร้างพันธมิตร และหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อจัดหาทุนสนับสนุน 

46. ปรับระบบการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารย์รุ่นใหม่โดยใช้งานวิจัยและวิชาการ เป็นตัวขับเคลื่อน 

47. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวกับการด าเนินโครงการวิจัย 

48. พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือรวบรวมข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ โครงงาน งานวิจัย นวัตกรรม และจัดเก็บ

รวบรวมเป็นคลังปัญญา คลังสมองของคณะ 

49. สร้างระบบการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจากผลการด าเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการ
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พัฒนาคณะ 

50. การจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สถาน

ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐและเอกชน 

51. สร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ พัฒนาศักยภาพของสถาน

ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 

52. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างอาชีพ เพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมความมั่งคั่ง มั่นคง

ให้กับชุมชน ด้วยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

53. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

54. ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารงานวิชาการ 

55. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตส านึก การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

56. พัฒนารายวิชาและสอดแทรกเนื้อหาสาระ เทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

57. พัฒนาคณะด้วยทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็น Green Faculty 

58.  อนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

59. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

60. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร สายวิชาการ  และสายสนับสนุนให้ได้บุคลากรที่มี

สมรรถนะสูง และมีประสบการณ์วิชาชีพ 

61. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล Individual 

Development Plan และสนับสนุนรางวัลให้กับผู้ท าผลงานทางวิชาการ 

62. พัฒนาระบบ Successor Plan 

63. พัฒนาทักษะอาจารย์ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง WIL or Cooperative Education และ

บูรณาการกับการเรียนการสอนด้วย R&D 

64. พัฒนาทักษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ 

(Embedded) 

65. พัฒนาระบบอาจารย์สมทบจากผู้ เชี่ยวชาญภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือดึงดูดผู้มี
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพเข้าสู่อาชีพอาจารย์ 

66. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) ต าแหน่งตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร
สายสนับสนุน 

67. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น าเพ่ือเตรียมสร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการบริหาร
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จัดการ 
68. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้น า และสร้างเครือข่ายของผู้บริหารของคณะ ให้สามารถพัฒนาระบบ

บริหารคณะและการบริหารวิชาการในระดับมาตรฐานสากล 
69. สร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการท างาน 
70. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกหน่วยงานในสังกัดคณะ 
71. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในคณะ 
72. สร้างภาพลักษณ์ของคณะในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
73.  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา บุคลากร การวิจัยเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ 
74. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS) 
75. ปรับระบบการจัดหารายได้จากสินทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา และการร่วมพัฒนาสินทรัพย์         

หารายได้เชิงพาณิชย์ 
76. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ โดยการจัดท าศูนย์บริการข้อมูลกลาง 

Information Center 
77. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในคณะให้มีบรรยากาศความเป็น Hands On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 
78. เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
79. เตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่างๆ ในคณะเพ่ือการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
80. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ผลิตต าราวิชาการและสื่อการเรียนการสอน 
81. พัฒนาแผนแม่บททางกายภาพเพ่ือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
82. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานเทียบเท่าระดับสากล  
83. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

 

 ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ และโครงการ/
กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.  2557-2560 เพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ที่ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วย  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  :  การพัฒนาการศึกษาด้านวชิาชีพวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์  
                              (Human Capital) ในระดับสากล 
เป้าประสงค์ 1 : บัณฑติมีความรูค้วามสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัตมิืออาชีพ” และมีคุณภาพตาม  
                      คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์1 : พัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งบัณฑตินกัปฏิบัติ : Hands-On 

กลวิธ/ีมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเชิงลึกของกลุ่มการ

ผลิต 

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ ส าหรับนกัศึกษาฝกึงาน หรือสหกจิศึกษา 

และการฝังตัวของอาจารย ์

4. อบรมอาจารย์ในเร่ือง รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ และขอ้ปฏบิัติในการผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน 

5. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับภาคสถาน

ประกอบการ 

6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสร้างและรายวิชา ให้ตรงกับแผนการ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ร่วมกับภาคสถานประกอบการ 

7. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัต ิ

8. สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัตกิารที่สามารถสร้างทักษะให้

เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยสามารถเข้าไปใชไ้ด้ทั้งในเวลาเรียนและนอก

เวลาเรียน 

 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดท ารปูแบบเพื่อผลิตวิศวกรนัก
ปฏิบัติการ 

2. โครงการวิพากษ์หลักสูตรส าหรับผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการร่วมกับ
สถานประกอบการ 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนเพื่อผลิตวิศวกรนัก
ปฏิบัติการ 

4. โครงการโปรแกรมทดสอบมาตรฐานด้าน IT 
5. โครงการจัดท าโปรแกรมส าหรับทดสอบนักศึกษาก่อนจบการศึกษา

ด้านความถนัดในวิชาชีพ 
6. โครงการปลูกฝังทักษะทางสังคมด้านจิตสาธารณะแก่นักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
7. โครงการปรับปรุง พัฒนาห้องปฏิบัตกิารเร่งด่วน เพื่อการผลิต

วิศวกรนักปฏิบัติการ 
8. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการผลิตวิศวกรนกั

ปฏิบัติการ 
9. โครงการฝึกอบรม ทักษะ ฝีมือ เร่งด่วน เพื่อการผลิตวิศวกรนัก

ปฏิบัติการ 
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเพื่อตอบสนองการผลิต

วิศวกรนักปฏิบัติการ 
11. โครงการปรับปรุง พัฒนาห้องปฏบิตัิการเพื่อการผลิตวิศวกรนัก

ปฏิบัติการ 
12. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนนุการผลิตวิศวกรนกั

ปฏิบัติการ 
13. โครงการฝึกอบรม ทักษะ ฝีมือ เพื่อการผลิตวิศวกรนกัปฏิบัตกิาร 

 14. โครงการพัฒนามาตรฐานใบปฏิบัติงานวิศวกรรม 
 15. โครงการพัฒนารายวิชาปฏิบัติเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 16. โครงการสร้างความเข้าใจกระบวนการผลิตวิศวกรนกัปฏิบัตกิาร 

Hands On 
 17. โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 2 : ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน 
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาเกณฑ์การเลือกสถานประกอบการ  การส่งนักศึกษาและ
อาจารย์ ไปยังสถานประกอบการ 

2. ฝึกอบรมพี่เล้ียงในสถานประกอบการใหเ้ข้าใจการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ  

3. เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติไปยังหน่วยงานภายนอก 
4. ร่วมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการ 

ของผู้ใช้บัณฑิต 

1. โครงการเตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับสถาน

ประกอบการ 
3. โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร

โครงข่ายร่วมกับองค์กรด้านการส่ือสารและโทรคมนาคม 
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กลยุทธ์ 3 : พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี 
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. พิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้การ
ท างานมีประสิทธภิาพ 

2. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
3. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานด้านวิชาการ 
4. จัดท า Activities Transcript ส่งเสริม 

ให้นักศึกษาท ากิจกรรม เพื่อพัฒนาสขุภาวะที่สมบูรณ์ 
5. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใหก้ารช่วยเหลือและสนับสนุนให้

นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา 
6. จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. เชิดชเูกียรติคนดี คนเก่ง และสนับสนุนคนที่มีความประพฤติดีด้วยการ

ให้ทุนความประพฤติด ีหรือเรียนด ี
8. พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแขง็ เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการ

ประสานประโยชน์ มีส่วนรว่มในการพัฒนาคณะและสังคม  
9. สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และการระดมทุนเพื่อ

สนับสนุนกิจการของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการเพิ่มพูน Soft Skills และพฒันาทักษะทางสังคม นักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. โครงการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

3. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกด้านพลังงานทดแทน 

4. โครงการบรรยายประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมจากศิษย์เกา่
สู่ศิษย์ปัจจุบัน 

5. การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมอตุสาหการ 
6. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านระบบควบคุมและการท างาน

แบบอัตโนมัติเข้าสู่สถานประกอบการ 
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กลยุทธ์ 4 : การพัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)  
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. ทบทวน MOU/MOA จัดระดับกลุ่มความร่วมมือ และหาพันธมิตรหลักใน

การด าเนินความร่วมมือเชิงลึก 

2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตา่งประเทศในด้านต่างๆ เช่น 

Visiting Professor นักวิจัย อาสาสมัคร 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

การฝึกอบรมระยะสั้น การเทียบโอน หลักสูตร Joint Degree เพื่อ

นักศึกษาต่างชาติ 

4. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทกัษะการใช้ภาษาตา่งประเทศ โดยการ

ฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้ การใช้สื่อ e-Learning 

5. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลีย่น ฝกึอบรมต่างประเทศ และ

ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความเขา้ใจศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ 

7. น าประเด็นการประเมินเพื่อการจัดอันดบั Ranking มาศึกษาวิเคราะห์

และใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพฒันาคณะ 

8. การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ เป็นไปตามตรฐานการ

จัดประชุมนานาชาติ 

9. ปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่เอื้อต่อการเข้ามาท างานของบุคลากร

ชาวต่างชาติ เพิ่มสัดส่วนของบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ 

10. มีหน่วยงานในการบริการ ประสานงาน การด าเนินกิจกรรมกับ

ต่างประเทศ เช่นการเดินทางต่างประเทศ  การปฐมนิเทศนักศึกษา

ต่างชาติ การต่ออายุการออกหนังสือเดินทาง 

11. ปรับปรุงระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและ

ครอบคลุมพื้นที่บริการ One Network Environments 

1. โครงการยกระดับ Ranking คณะวิศวกรรมศาสตร์  

2. โครงการเร่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบคุลากรกับต่างประเทศ 
3. โครงการอบรมภาษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ วัฒนธรรมเพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. โครงการพัฒนาสื่อการสอน e - learning 
5. การต้ังเครือข่ายวิศวกรรมวัสด ุ
6. โครงการสัมมนา work shop ระหว่างประเทศ ทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ 
7. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศในด้าน

ต่างๆ 
8. โครงการการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่อาจารย์เพื่อน าร่องสอนโดย

ภาษาอังกฤษ 
9. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย MOU 
10. โครงการฝึกอบรมแก่อาจารย์ในการท า E - lernning  
11. โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น 
12. โครงการ English Camp เพื่อบุคลากรสายสนับสนุน 
13. โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษส าหรับการเขียน

บทคัดย่อระดับบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  :  การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสรา้งสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และ 
                              ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เป้าประสงค์ 2 : มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทยภ์าคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
                   และนานาชาติ 
กลยุทธ์ 1 : พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถน าไปใช้ 
                 ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ    

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. สนับสนุนงบประมาณส าหรับการท าวจิยัที่ตอบโจทย์

ภาคอุตสาหกรรม หรือท าวิจยัร่วมกับภาครัฐและเอกชน 

2. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อสนับสนุนการ

ท าวิจยัอยา่งต่อเนื่อง 

3. พัฒนาคลินิกนักวจิัยเพื่อให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการท าวิจัย 

4. พัฒนาคลินิกเทคโนโลยีให้เชื่อมโยงกับภาคประกอบการ ชุมชน และ

1. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  

2. โครงการจัดท าวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 
3. โครงการส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรมและงาน

สร้างสรรค์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ตอบโจทยภ์าคอุตสาหกรรม 
4. โครงการส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ 



 

 

 

52 
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น าปัญหาใช้ในการวิจยั และสร้างนวัตกรรม ให้ตรงกับความต้องการ 

5. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิัยและนวตักรรม โดยการจัดระบบการ

ช่วยเหลอืและให้ค าปรึกษา 

6. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ 

7. ส่งเสริมการจัดท าวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ และได้มาตรฐาน 

TCI 

8. บูรณาการงานวิจยัเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบรกิาร

วิชาการ โดยก าหนดเป็นหัวขอ้บรรยาย ในรายวิชาที่เกีย่วข้อง 

9. น าโจทยจ์ากภาคประกอบการ SME OTOP มาเป็นปัญหาในการจัย

และพัฒนาโครงงานนักศึกษาและต่อยอด 

10. สนับสนุนการการพัฒนาและต่อยอด โครงงานของนักศึกษาให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยสนบัสนุนโครงการทีมีศักยภาพ 

11. ให้ความส าคัญกับ STUDENT PROJECT ในการสนับสนุนวัสด ุ

เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ การใช้งานนอกเวลาเรียน มีการจัด

ประกวดแข่งขัน โครงงานนวัตกรรมนักศึกษา  

12. สร้างพันธมิตร และหาแหล่งทุนวจิัยเพื่อจัดหาทุนสนับสนุน 

13. ปรับระบบการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารย์รุ่นใหม่โดยใช้งานวิจัยและ

วิชาการ เป็นตัวขับเคลื่อน 

14. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกีย่วข้องให้มีความคล่องตัวกับการด าเนิน

โครงการวิจัย 

15. พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมขอ้มูล ผู้เชี่ยวชาญ โครงงาน 

งานวิจัย นวัตกรรม และจัดเก็บรวบรวมเป็นคลังปัญญา คลังสมอง

ของคณะ 

16. สร้างระบบการพัฒนาเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการจากผลการด าเนิน

งานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. โครงการประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
6. โครงการประกวดผลงานวจิัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน

สร้างสรรค์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
7. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลวิจัยทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
8. โครงการจัดหาเครื่องมือเพื่อพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

และงานสร้างสรรค์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
9. โครงการสนับสนุนการวิจยัในชั้นเรียน 
10. โครงการพัฒนางานวิจยัเชิงนโยบาย 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยัและพัฒนาคลีนิกนักวิจัย 
12. โครงการประกวดผลงานนวัตถกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ 
13. โครงการพัฒนานักวิจยัต าแหน่งวิชาการ 
14. โครงการถ่ายทอดผลงานวจิัยสู่เครือข่ายความร่วมมือ สถาน

ประกอบการ ชุมชน สังคม 

15. โครงการห้องปฏิบัติการต้นแบบการเรียนรู้ CDIO กับสิ่งประดิษฐ ์
และนวัตกรรมใหม ่

16. โครงการพัฒนาวิทยานิพนธ์เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาอุตสาหกรรม 
17. โครงการการวิเคราะห์และออกแบบสร้างเครื่องจักร CNC ส าหรับ
งานกัด 
 18. โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  :  การเสรมิสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ 

เป้าประสงค์ 3 : ชุมชนและสังคมได้รับการเสรมิสร้างศักยภาพ  ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้   
                    อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 1 : ลดความเลื่อมล้ าในสังคมด้วยการให้การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนา 
             ทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. การจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการตามความต้องการของ

ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐ

และเอกชน 

2. สร้างโอกาสและรายได้แกว่ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

และ พัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม 

ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่ม

มูลค่า และเพิ่มความมั่งค่ัง มั่นคงให้กับชุมชน ด้วยการบริการทาง

วิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน

การสอนและการวจิัย 

5. ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ ที่สนับสนุนความคล่องตัวใน

การบริหารงานวิชาการ 

 

1. โครงการพัฒนานักวจิัยแบบมุ่งเป้าตอบโจทย์อุตสาหกรรมและ
ชุมชน 

2. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยักับสถานประกอบการ 
3. โครงการอบรมและให้ความรูก้ับเครือข่ายความร่วมมือ สถาน

ประกอบการ ชุมชน สังคม 
4. โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการ

ทดสอบทางวิศวกรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  :  การอนุรักษ์ สร้างสรรคศ์ิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 4 : มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับการเรียน 
                    การสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน   

กลยุทธ์ 1 : สร้างระบบและกลไกการท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมเพื่อการบูรณาการ 
             กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน    

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตส านกึ 

การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนารายวิชาและสอดแทรกเนื้อหาสาระ เทคโนโลยีสะอาดเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับภูมปิญัญาท้องถิ่น 

3. พัฒนาคณะด้วยทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็น Green 

Faculty 

4. อนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

5. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 

1. โครงการสร้างองค์ความรู้แบบบูรนาการเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. โครงการลดขยะดอกไม้จากงานศพในวัด 
3. โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะต่อสังคมและชุมชน (ปลูกป่าชายเลน)  
4.โครงการ 5 ธันวามหาราช วิศวกรรมศาสตร์ เทิดไท้องค์ราชันย์ 
5. โครงการ 12 สิงหา วิศวกรรมศาสตร์ เทิดไท้องคฺราชินี 
6. โครงการยกระดับจิตใจ ใฝ่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม 
7. โครงการวิศวกรรมศาสตร์ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  :  การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดบั เพ่ือรักษาคนดี คนเก่ง และเตรยีมความพร้อมในการเป็น 
                              ผู้น า 
เป้าประสงค์ 5 : บุคลากรไดร้ับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มคีวามสุขในการท างานบนฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อ     
                    สร้างมูลค่าเพิ่มดา้นผลงานให้เกดิขึ้นกับองค์กร 
กลยุทธ์ 1 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร สายวิชาการ และสาย

สนับสนุนให้ไดบุ้คลากรที่มีสมรรถนะสูง และมีประสบการณ์วิชาชพี 

2. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสร้าง

แผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan และ

สนับสนุนรางวัลให้กับผู้ท าผลงานทางวชิาการ 

3. พัฒนาระบบ Successor Plan 

4. พัฒนาทักษะอาจารย์ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง WIL 

or Cooperative Education และบูรณาการกับการเรียนการสอน

ด้วย R&D 

5. พัฒนาทักษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้วยการ

ฝังตัวในสถานประกอบการ (Embedded) 

6. พัฒนาระบบอาจารย์สมทบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถทางวิชาการ/วิชาชพีเข้าสู่

อาชีพอาจารย ์

7. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) ต าแหน่งตามศักยภาพ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

8. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น า เพือ่เตรียมสร้างบุคลากรให้มี

วิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการบรหิารจัดการ 

9. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้น า และสร้างเครือข่ายของผู้บริหารของ
คณะ ให้สามารถพัฒนาระบบบริหารคณะและการบริหารวิชาการ
ในระดับมาตรฐานสากล 

10. สร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการท างาน 

1.  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประเมินผลปฏิบัติราชการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

2.  โครงการเร่งพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชพีบุคลากร 
3.  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรในคณะด้านต่างๆ 
5.  โครงการสนับสนุนรางวัลให้กับผู้ท าผลงานวิชาการและสร้าง

คุณประโยชน์ให้กับคณะ 
6. โครงการพัฒนาระบบการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6  :  การพัฒนาระบบบรหิารจดัการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ 6 : มีระบบบริหารจดัการที่มีคณุภาพควบคู่กับการสรา้งธรรมาภบิาลและมาตรฐานการท างานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง  
                    (high performance organization) 
กลยุทธ์ 1 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกหน่วยงานในสังกัด
คณะ 

2. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในคณะ 

3. สร้างภาพลักษณ์ของคณะในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ที่มีคุณธรรม
และความรับผิดชอบตอ่สังคม 

1.  โครงการวิเคราะหย์ุทธศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย MOU 

2.  โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมส่วนกลางของคณะเพื่อการบริหาร
จัดการสมัยใหม ่

3.  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม ่
4.  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในคณะเร่งด่วนเพื่อการบริหารจัดการ

สมัยใหม่ 



 

 

 

55 
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4. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนานกัศึกษา บุคลากร การวิจยัเพือ่
เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

5. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS) 

6. ปรับระบบการจัดหารายได้จากสินทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา 
และการร่วมพัฒนาสินทรัพย ์หารายได้เชิงพาณิชย์ 

7. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยการ
จัดท าศูนย์บริการข้อมูลกลาง Information Center 

8. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในคณะให้มบีรรยากาศความเป็น Hands 
On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 

9. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

10. เตรียมความพร้อมให้หนว่ยงานตา่งๆ ในคณะเพื่อการเข้าสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากบั 

11. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ผลิตต าราวิชาการและสื่อการเรียนการสอน 

12. พัฒนาแผนแม่บททางกายภาพเพื่อใช้พืน้ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

13. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่าระดับสากล  

14. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ 

5.  โครงการประเมินผลและปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6.  โครงการเตรียมความพร้อมและจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
7.  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในคณะเข้าสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมือ

อาชีพ 
8. โครงการอบรมการจัดระบบฐานข้อมลูของบุคลากรของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
9.โครงการการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร 
10.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
    ชนิดเชื่อมต่อระบบจ าหนา่ยแรงต่ าพร้อมระบบเก็บและแสดงผล   
    ข้อมูลการผลิตไฟฟ้า ระยะที ่2 
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บทที่ 4 
การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ 

 
4.1 การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ 

4.1.1 แนวทางการด าเนินงาน 

การด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนาสู่การปฏิบัตินั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้มี
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการทั้งในระยะปานกลาง และระยะสั้น เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานในรูปของโครงการและกิจกรรม กล่าวคือ มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นตัววัดผลการด าเนินงานของคณะ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์/เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้หน่วยงานภายในได้มีส่วน
ร่วมและเสนอโครงการและกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะ  มีความสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน และสามารถท าให้การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
 

 แผนภาพด้านบนแสดงถึงการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เริ่มจากระดับมหาวิทยาลัย มี
การก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ ลงไปถึงโครงการ/
กิจกรรม ระดับคณะก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ ลงไป
ถึงโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ระดับคณะถ่ายทอดไปสู่ระดับหน่วยงานหรือ
ภาควิชาตามล าดับ  

เพ่ือให้การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ไปสู่การปฏิบัติ  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์             
ดังที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ผ่านมาให้สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงได้ก าหนดแนวทางด้วย 
โครงการ/กิจกรรม ตามกลวิธี/มาตรการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560                     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

รวมทุกภารกิจ 52 88 813,956,130 

 ภารกิจเร่งด่วน 40 40 372,461,940 

 ภารกิจปกต ิ 12 48 441,494,190 

1.การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้าน
สังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่ง  
ให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล 

27 65 433,266,740 

ภารกิจเร่งด่วน 23 24 264,745,740 
ยุทธศาสตร์ 1  Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 15 19 242,146,380 
ยุทธศาสตร์ 3  Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาต ิ 8 5 22,599,360 
ภารกิจปกติ 4 17 168,521,000 

2.การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

8 19 
 

82,144,520 

ภารกิจเร่งด่วน  ยุทธศาสตร์ 2  Research & Innovations : พัฒนา
งานวิจัย และนวัตกรรม 

8 8 52,474,000 

ภารกิจปกติ - 11 29,670,520 
3.การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม  
บนพื้นฐานองค์ความรู้ 

4 4 54,763,600 

ภารกิจปกติ 4 4 54,763,600 
4.การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
สิง่แวดล้อม 

4 7 5,890,400 

ภารกิจปกติ 4 7 5,890,400 
5.การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และ
เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้น า 

4 8 32,121,150 

ภารกิจเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

4 4 11,600,200 

ภารกจิปกติ - 4 20,520,950 
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย 

5 9 205,769,720 

ภารกิจเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

5 4 43,642,000 

ภารกิจปกติ - 5 162,127,720 
 



Based

Line
2557

 (ผล)

2558 2559 2560

1 รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

(Hands-on) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีส่ร้างอัตลักษณ์บัณฑิตของ 

มทร.ธัญบุรี

Model 1 - 1 - - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

2 รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในเชิงลึก 

ของกลุ่มสาขาการผลิต

Model - - 1 - - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

3 หลักสูตรใหม่ทีส่อดคล้องกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักสูตร N/A - 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

4 หลักสูตรเก่าถูกพัฒนา ให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

 เช่น เพิม่สัดส่วนการปฏิบัติไม่ต่่ากว่าร้อยละ 60 /หลักสูตร WIL

 ท่างานในสถานประกอบการ 1 ปี / รับงานจริงจากสถาน

ประกอบการ

ร้อยละ N/A 25 100 100 100 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

5 อาจารย์และบุคลากรการศึกษา เข้าใจในกระบวนการ 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

ร้อยละ 75 10 80 90 100 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

ตวัชี้วัดภารกิจเร่งดว่น_ยุทธศาสตร์ 1  Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ

ตารางที่ 4.2 ตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย และการแปลงแผนปฏบิตัริาชการ 4 ป ีพ.ศ.2557-2560 ไปสู่การปฎบิตัิ

ตัวชีว้ัด
 หน่วย

นับ

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวขอ้ง

ประเด็นยุทธศาสตร ์1  :  การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร ์สรา้ง คนดี คนเก่งใหเ้ปน็ทนุมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล

เปา้ประสงค์ 1 : บณัฑิตมีความรูค้วามสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ ์“บณัฑิตนักปฏบิตัิมืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
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Based

Line
2557

 (ผล)

2558 2559 2560ตัวชีว้ัด
 หน่วย

นับ

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวขอ้ง

6 อาจารย์ผ่านการฝังตัวในสถานประกอบการ ร้อยละ 20 9.22 40 60 80 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

7 ห้องปฏิบัติการพืน้ฐานและขั้นสูง มีความพร้อมและรองรับ

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

ร้อยละ N/A 86 90 95 100 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

วางแผน

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

8 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (LAB) ให้เป็นหน่วยงานในก่ากับเพือ่รับ

งานจริงให้อาจารย์และนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง เป็นต้นแบบ

ของอุตสาหกรรม

ศูนย์ - 1 3 3 3 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

9 เครือข่ายจากสถานประกอบการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

ร้อยละ N/A 10 60 65 70 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

10 นักศึกษาทีผ่่านการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC 

ไม่ต่่ากว่า 500 หรือเทียบเท่า

ร้อยละ N/A - 20 25 30 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

11 นักศึกษาทีส่อบผ่านมาตรฐานด้าน IT ร้อยละ N/A - 60 65 70 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

12 นักศึกษาทีผ่่านการทดสอบทักษะทางสังคมอีก 6 ด้าน 

(การท่างานเป็นทีม ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ นิสัยอุตสาหกรรม 

ความมีระเบียบวินัยและรักองค์กรและจิตสาธารณะ)

ร้อยละ N/A - N/A 50 75 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

13 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการ การเรียน

การสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

ร้อยละ 80 - 85 90 90 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา
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 หน่วย

นับ
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ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวขอ้ง

14 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อคุณภาพของ

บัณฑิต ตาม อัตลักษณ์ "บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ"

ร้อยละ 88 - 90 90 90 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

15 ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อคุณลักษณะ

บัณฑิตทีพ่งึประสงค์ (ภาษาต่างประเทศ การส่ือสารและสารสนเทศ

 การท่างานเป็นทีม ใฝ่เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ นิสัยอตุสาหกรรม ความ

มีระเบียบวิจยัและรักองค์กร และจติสาธารณะ)

ร้อยละ 85 - 88 90 90 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา
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1 นักศึกษาปีสุดท้ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 

เดินทางไปแลกเปล่ียน/ฝึกประสบการณ์ กับมหาวิทยาลัย/

องค์กรในต่างประเทศ

คน N/A 13 30 35 40 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานวเิทศสัมพนัธ์

2 นักศึกษาต่างชาติทีเ่ดินทางมาแลกเปล่ียนยังคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพิม่ขึ้น

คน 10 คน
ณ 30 

ก.ค.56

18 40 45 50 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานวเิทศสัมพนัธ์

3 อาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีไ่ปแลกเปล่ียน/

ฝึกประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย/องค์กรทัง้ในและต่างประเทศ

คน N/A 2 20 30 40 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานวเิทศสัมพนัธ์

4 อาจารย์และบุคลากรต่างชาติทีเ่ข้ามาท่างานในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพิม่ขึ้น

คน 2 คน
ณ 30 

ก.ย.56

2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานวเิทศสัมพนัธ์

5 หลักสูตรทีเ่ป็นความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศ (Dual Degree/JointDegree/ JointProgram/ 

International)

หลักสูตร 1      -        -        -   1 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

ส่านักงานบณัฑิตศึกษา

6 จ่านวนกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ทีค่ณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีเป็นเจ้าภาพ  เจ้าภาพร่วม 

 หรือเป็นคณะกรรมการด่าเนินการ

กิจกรรม 1 2 4 5 5 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

ส่านักงานบณัฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดภารกิจเรง่ด่วน_ยุทธศาสตร ์3  Internationalization : ส่งเสรมิความเปน็นานาชาติ
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ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวขอ้ง

7 จ่านวนกิจกรรมภายใต้ MOU/MOA ระหว่างคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กับมหาวิทยาลัยและองค์

ต่างประเทศ

กิจกรรม 2 2 10 10 10 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

วางแผน

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานวเิทศสัมพนัธ์

8 ระดับความส่าเร็จของการได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 5 ของ 

มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 

โดยการประเมินของ Webometrics

อันดับ 3 - - - - คณบดี/รองคณบดีฝ่าย

บริหารและวางแผน

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานสารสนเทศ
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1 มีหลักสูตรทีเ่ป็นความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคต อย่าง

น้อย 1  หลักสูตร

หลักสูตร -    1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

2 มี Project Based on Problems of Industry ซ่ึงเป็นปัญหา

จากภาคอุตสาหกรรม

ร้อยละ N/A 5 10 20 30 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานสหกิจ

3 จ่านวนกิจกรรมนักศึกษาทีม่ีการบูรณาการกับงานด้านวิชาการ กิจกรรม N/A 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/

รองคณบดีฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

4 ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ/

วิชาชีพเฉพาะทาง

ร้อยละ 20 50 60 70 80 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

วางแผน

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานบคุลากร

ตัวชี้วัดภารกิจปกติ
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 หน่วย

นับ

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวขอ้ง

1 ผลงานวิจัย ทีตี่พิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ ต่อ

อาจารย์ประจ่า

ร้อยละ 22.3 57.89 40 50 60 ผู้ช่วยคณบดีด้านวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

2 จ่านวนอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ/์เคร่ืองหมายการค้า ผลงาน 100 167 101 111 121 ผู้ช่วยคณบดีด้านวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

3 ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และ

งานสร้างสรรค์ เพือ่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตอบสนอง

ภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์ให้ประเทศ

เร่ือง 2 19 3 4 5 ผู้ช่วยคณบดีด้านวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

4 อาจารย์และนักศึกษาเข้าประชุม/น่าเสนอ

ผลงานวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

คน 50 177 150 180 200 ผู้ช่วยคณบดีด้านวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

5 ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์/นวัตกรรม/

งานสร้างสรรค์ทีน่่าไปใช้ประโยชน์

เร่ือง 5 19 10 15 20 ผู้ช่วยคณบดีด้านวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

ตัวชี้วัดภารกิจเรง่ด่วน_ยุทธศาสตร ์2  Research & Innovations : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร ์2  :  การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสรา้งสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เปา้ประสงค์ 2 :  มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสรา้งสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เปน็ที่ยอมรบัในระดับชาติและนานาชาติ
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ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวขอ้ง

6 จ่านวนวารสารวิชาการอยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

(TCI – Thai + Journal Citation Index)

หน่วยงาน 1 1 1 1 1 คณบดี/รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

งานวารสารวศิวกรรมศาสตร์

7 ผลงานวิจัยของผู้ทีจ่บการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่

ในวารสารวิชาการหรือฐานข้อมูลในห้องสมุดของมทร.ธัญบุรี

ร้อยละ 10 12.50 80 90 100 ผู้ช่วยคณบดีด้านวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

8 มีแหล่งทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้จากองค์กรภาครัฐ/

เอกชน สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม

แหล่งทุน 5 5 6 7 8 ผู้ช่วยคณบดีด้านวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา
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ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวขอ้ง

1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน่่ามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต่อโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการทัง้หมด

ร้อยละ 50 60 65 70 80 ผู้ช่วยคณบดีด้านวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

2 จ่านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการทีเ่พิม่ขึ้น ราย N/A - 1 2 3 ผู้ช่วยคณบดีด้านวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

3 จ่านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สถาน

ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ทีม่ีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

และเพิม่โอกาสในการสร้างรายได้

ราย N/A - 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีด้านวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

4 ชุมชนทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (อย่างน้อย 1  

ชุมชน)

ชุมชน - 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีด้านวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

ประเด็นยุทธศาสตร ์3  : การเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหกั้บชุมชนสังคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้

เปา้ประสงค์ 3 :  ชุมชนและสังคมได้รบัการเสรมิสรา้งศักยภาพ  ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดภารกิจปกติ
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1 จ่านวนโครงการทีม่ีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาส่ิงแวดล้อม กับการเรียนการสอน

และ/หรืองานด้านกิจกรรมนักศึกษา

โครงการ 1 1 1 2 2 รองคณบดีฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

2 โครงการ/กิจกรรมมีการด่าเนินงานตามระบบและกลไกการท่านุ

บ่ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ส่ิงแวดล้อมเพือ่การบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรม

นักศึกษา

ร้อยละ 55 60 80 100 100 รองคณบดีฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

3 นักศึกษามีส่วนร่วมในการฟืน้ฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 65 70 75 80 85 รองคณบดีฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

4 จ่านวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมทีม่ีการแสดงหรือเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน

ผลงาน 1 1 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

เปา้ประสงค์ 4 :  มีการฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน รกัษาสิ่งแวดล้อม ที่บรูณาการกับการเรยีนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพรต่่อสาธารณชน

ตัวชี้วัดภารกิจปกติ

ประเด็นยุทธศาสตร ์4  :  การอนุรกัษ์ สรา้งสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และสิ่งแวดล้อม
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Based

Line
2557

 (ผล)

2558 2559 2560ตัวชีว้ัด
 หน่วย

นับ

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวขอ้ง

1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ร้อยละ 60 65 70 75 80 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

วางแผน

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานบคุลากร

2 ระดับความส่าเร็จในการจัดท่าแผนพัฒนาอัตราก่าลัง

และแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 

(Individual Development Plan)

ระดับ

(1-5)

- 3 3 4 5 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

วางแผน

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานบคุลากร

3 ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาระบบการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ ระดับ

(1-5)

2 3 3 4 5 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

วางแผน

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานบคุลากร

4 อาจารย์ทีม่ีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ทีจ่ะเสนอขอผลงานทาง

วิชาการในระดับ ผศ. รศ. และ ศ. ได้รับการแต่งต้ัง (คิดจากผู้มี

คุณสมบัติครบ ณ พ.ย. 2556)

ร้อยละ 5 50 80 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

วางแผน

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานบคุลากร

ตัวชี้วัดภารกิจเรง่ด่วน_ยุทธศาสตร ์4  Modern Management : การบรหิารจัดการสมัยใหม่

ร้อยละ 30

ภายใน 2 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร ์5  : การพัฒนาบคุลากรและผู้บรหิารทกุระดับ เพ่ือรกัษาคนดี คนเก่ง และเตรยีมความพรอ้มในการเปน็ผู้น า

เปา้ประสงค์ 5 :  บคุลากรได้รบัการส่งเสรมิความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการท างานบนฐานสมรรถนะของบคุลากร เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านผลงานใหเ้กิดขึ้นกับองค์กร
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Based

Line
2557

 (ผล)

2558 2559 2560ตัวชีว้ัด
 หน่วย

นับ

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวขอ้ง

1 ระดับความส่าเร็จในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลภายในเพือ่

ไปสู่การบริหารและการตัดสินใจ

ระดับ

(1-5)

2 3 3 4 4 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

วางแผน

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานสารสนเทศ

2 ร้อยละของจ่านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าทีป่ระหยัดได้ ร้อยละ - 4 6 8 10 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

วางแผน

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานอาคารและสถานที่

3 สัดส่วนงบประมาณ : ค่าเล่าเรียน : รายได้อื่น ๆ สัดส่วน 73:20:7

(2556)

 71 : 

21 : 8

 69 

:22 : 9

 67 : 

23 : 10

 65 : 

24 : 11

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

วางแผน/รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

4 แหล่งฝึกปฏิบัติการเพือ่รองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมือ

อาชีพทีเ่พิม่ขึ้น

แหล่ง 3 3 3 3 4 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

วางแผน/รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา/

งานสหกิจ

5 ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ระดับ

(1-5)

- 3 3 4 4 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

วางแผน

ฝ่าย/ภาควชิา/สาขาวชิา

ประเด็นยุทธศาสตร ์6  :  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภบิาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

เปา้ประสงค์ 6 :  มีระบบบรหิารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสรา้งธรรมาภบิาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)

ตัวชี้วัดภารกิจเรง่ด่วน_ยุทธศาสตร ์4  Modern Management : การบรหิารจัดการสมัยใหม่
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ตารางที่ 4.3 โครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานในแตล่ะประเดน็ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบตัริาชการ 4 ป ีที่จะด าเนินการในชว่ง พ.ศ. 2557-2560

2557 2558 2559 2560

รวม 127,617,970   228,454,100    175,137,730    243,923,730    

    63,672,920     140,554,000       91,227,410       97,703,410

       58,483,560        113,194,000          70,096,150          72,972,150

กลวิธี/มาตรการ โครงการ_ภารกิจเร่งดว่น 57,583,560 96,184,000 42,466,150 40,042,150
ยทุธศาสตร์ 1 : Hands On : การสร้างบณัฑิตนักปฏบิตัิ

1. โครงการพฒันาหลักสูตรและจดัท ารูปแบบเพือ่ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ
400,000 400,000 400,000 400,000 ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

2. โครงการวิพากษ์หลักสูตรส าหรับผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการร่วมกบัสถานประกอบการ 411,800 400,000 400,000 400,000 ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

3. โครงการพฒันาบุคลากรด้านการเรียนการสอนเพือ่ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 152,240 300,000 300,000 300,000 ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

4. โครงการโปรแกรมทดสอบมาตรฐานด้าน IT 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

5. โครงการจดัท าโปรแกรมส าหรับทดสอบนักศึกษากอ่นจบการศึกษาด้านความถนัดใน

วิชาชพี

100,000 36,038,000 100,000 100,000 ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

6. โครงการปลูกฝังทักษะทางสังคมด้านจติสาธารณะแกน่ักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
300,000 300,000 300,000 300,000 ฝ่ายพฒันานักศึกษา ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

7. โครงการปรับปรุง พฒันาห้องปฏิบัติการเร่งด่วน เพือ่การผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ
11,900,000 10,720,000 8,860,000 5,098,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน/

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

8. โครงการจดัหาครุภัณฑ์เร่งด่วน เพือ่สนับสนุนการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 10,367,000 7,833,000 7,833,000 9,833,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน/

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

9. โครงการฝึกอบรม ทักษะ ฝีมือ เร่งด่วน เพือ่การผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 3,861,840 7,180,000 3,380,000 3,930,000 ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

10. โครงการสร้างความเขา้ใจกระบวนการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ Honds On 3,861,840 7,180,000 118,860 118,860 ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

กลยทุธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ
งบประมาณ

ผู้เก่ียวข้องผู้รับผิดชอบ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 1. การพัฒนาการศึกษาดา้นวิชาชพีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละดา้นสังคมศาสตร์ 
สร้างคนด ีคนเก่งใหเ้ปน็ทนุมนุษย ์ (Human Capital) ในระดบัสากล

เปา้ประสงค์ 1. บณัฑิตมคีวามรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ ์ “บณัฑิตนักปฏบิตัมิอือาชพี”  และมคุีณภาพ
ตามคุณลักษณะบณัฑิตทีพึ่งประสงค์

1. พัฒนารูปแบบ (Model)  การผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ
เชิงลึกของกลุ่มผลิต
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ ส าหรับนักศึกษา

ฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา และการฝังตัวของอาจารย์
4. อบรมอาจารยใ์นเร่ือง รูปแบบ (Model) 
การผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ หลักเกณฑ์ และขอ้ปฏบิัติ 
ในการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติทีค่รบถว้น
5. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม ่ทีเ่ป็นบัณฑิตนักปฏบิัติ
ร่วมกบัภาคประกอบการ
6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทัง้โครงสร้างและรายวิชา 
ใหต้รงกบัแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ ร่วมกบัภาค

ประกอบการ
7. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูและกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ
8. สนับสนุนอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ หอ้งปฏบิัติการทีส่ามารถ
สร้างทักษะใหเ้กดิขึน้ในตัวผู้เรียนโดยสามารถเขา้ไปใช้ได้
ทัง้ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน

กลยทุธ ์1 : พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบณัฑิตนักปฏบิตั ิ : Hands-On
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2557 2558 2559 2560
กลยทุธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวข้องผู้รับผิดชอบ

11. โครงการพฒันามาตรฐานใบปฏิบัติงานวิศวกรรม 244,930                  244,930                  ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์
12. โครงการพฒันารายวิชาปฏิบัติเพือ่สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 178,180                  178,180                  ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

13. โครงการพฒันาทักษะและสมรรถนะอาจารยผู้์สอนวิชาชพี 178,180                  178,180                  ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

14. โครงการพฒันาทักษะวิศวกรนักปฏิบัติเพือ่การออกแบบกระบวนการเคมีโดยใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทางวิศวกรรมเคมี

300,000 300,000 300,000 300,000 ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

โครงการ_ภารกิจปกติ          900,000       17,010,000       27,630,000       32,930,000

1. โครงการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเพือ่ตอบสนองการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ
               150,000                   450,000                   580,000                   580,000 ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

2. โครงการปรับปรุง พฒันาห้องปฏิบัติการเพือ่การผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ
               2,650,000                2,650,000                2,650,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน/

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

3. โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่สนับสนุนการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 300,000 5,205,000 10,255,000 12,905,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน/

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

4. โครงการฝึกอบรม ทักษะ ฝีมือ เพือ่การผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 400,000 535,000 535,000 ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

           160,000              650,000           1,150,000           1,050,000

กลวิธี/มาตรการ โครงการ_ภารกิจเร่งดว่น 160,000 650,000 650,000 550,000

1. โครงการเตรียมความพร้อมการจดัสหกจิศึกษานานาชาติ 130,000 200,000 200,000 200,000 ฝ่ายวิชาการ งานสหกจิ/ภาควิชา/

สาขาวิชา

2. โครงการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านสหกจิศึกษากบัสถานประกอบการ  150,000 150,000 150,000 ฝ่ายวิชาการ งานสหกจิ/ภาควิชา/

สาขาวิชา

3. โครงการแนะแนวเชงิรุกการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 150,000 150,000 150,000 ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย/ภาควิชา/สาขาวิชา

โครงการ_ภารกิจปกติ 500,000 500,000

1. โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมและการส่ือสารโครงขา่ยร่วมกบัองค์กร

ด้านการส่ือสารและโทรคมนาคม

500,000 500,000 ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรม

อเิล็กทรอนิกส์ฯ

1. พฒันาเกณฑ์การเลือกสถานประกอบการ  

การส่งนักศึกษาและอาจารย ์ไปยงั

สถานประกอบการ

2. ฝึกอบรมพีเ่ล้ียงในสถานประกอบการให้เขา้ใจการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติ 

3. เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ไปยงัหน่วยงานภายนอก

4. ร่วมมือกบัรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกจิ ผลิตบัณฑิต

ทีต่รงตามความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต

ยทุธศาสตร์ 1 : Hands On : การสร้างบณัฑิตนักปฏบิตัิ

กลยทุธ ์2 : ส่งเสริมความร่วมมอืกับภาคการผลิต สถาบนัการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน

1. พัฒนารูปแบบ (Model)  การผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ
เชิงลึกของกลุ่มผลิต
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ ส าหรับนักศึกษา
ฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา และการฝังตัวของอาจารย์
4. อบรมอาจารยใ์นเร่ือง รูปแบบ (Model) 
การผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ หลักเกณฑ์ และขอ้ปฏบิัติ 
ในการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติทีค่รบถว้น

5. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม ่ทีเ่ป็นบัณฑิตนักปฏบิัติ
ร่วมกบัภาคประกอบการ
6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทัง้โครงสร้างและรายวิชา 
ใหต้รงกบัแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ ร่วมกบัภาค
ประกอบการ
7. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูและกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ
8. สนับสนุนอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ หอ้งปฏบิัติการทีส่ามารถ

สร้างทักษะใหเ้กดิขึน้ในตัวผู้เรียนโดยสามารถเขา้ไปใช้ได้
ทัง้ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
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2557 2558 2559 2560
กลยทุธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวข้องผู้รับผิดชอบ

          2,040,000           2,770,260           3,470,260

โครงการ_ภารกิจเร่งดว่น 1,000,000 1,430,260 1,430,260

ยทุธศาสตร์ 1 : Hands On : การสร้างบณัฑิตนักปฏบิตัิ

1. โครงการเพิม่พนู Soft Skills และพฒันาทักษะทางสังคม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

ภาควิชา/สาขาวิชา/

นักศึกษาในคณะ

2. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านระบบควบคุมและการท างานแบบ
อตัโนมติัเขา้สู่สถานประกอบการ

430,260 430,260 ฝ่ายบริหารและวางแผน ศูนยป์ิโตรเคมฯี

โครงการ_ภารกิจปกติ 1,040,000 1,340,000 2,040,000

1. โครงการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกและสวัสดิการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน ภาควิชา/สาขาวิชา/

นักศึกษาในคณะ

2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านพลังงาน

ทดแทน

1,000,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน ศูนยว์จิยัพลังงาน

3. โครงการบรรยายประสบการณ์ท างานในอตุสาหกรรมจากศิษยเ์กา่สู่ศิษยป์ัจจบุัน 40,000 40,000 40,000 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพฒันา

นักศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

และวัสดุ

4. การจดัต้ังสมาคมศิษยเ์กา่วิศวกรรมอตุสาหการ 300,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน ภาควิชาวิศวกรรมอตุสา

หการ

1. เพิม่พนู Soft Skills และพฒันาทักษะทางสังคม เพือ่ส่งเสริม

ให้การท างานมีประสิทธิภาพ

2. พฒันาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม

3. บูรณาการการจดักจิกรรมนักศึกษากบังาน

ด้านวิชาการ

4. จดัท า Activities Transcript ส่งเสริมให้นักศึกษาท า

กจิกรรม เพือ่พฒันาสุขภาวะทีส่มบูรณ์

5. พฒันาระบบอาจารยท์ีป่รึกษา เพือ่ให้

การชว่ยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษา

ประสบความส าเร็จในการศึกษา

6. จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกและสวัสดิการ 

เพือ่สร้างคุณภาพชวีิตทีดี่

7. เชดิชเูกยีรติคนดี คนเกง่ และสนับสนุนคน

ทีม่ีความประพฤติดีด้วยการให้ทุนความประพฤติดี หรือเรียนดี

8. พฒันาระบบเครือขา่ยศิษยเ์กา่ให้เขม้แขง็ 

เพือ่สร้างผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน์ 

มีส่วนร่วมในการพฒันาคณะและสังคม 

9. สร้างแรงจงูใจสร้างความสัมพนัธ์ทีดี่กบัศิษยเ์กา่ และการ

ระดมทุนเพือ่สนับสนุนกจิการของคณะ

กลยทุธ ์3 : พัฒนาบณัฑิตใหเ้ปน็คนเก่งและเปน็คนดี
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2557 2558 2559 2560
กลยทุธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวข้องผู้รับผิดชอบ

         5,029,360          24,670,000          17,211,000          20,211,000

โครงการ_ภารกิจเร่งดว่น       5,029,360         6,670,000         4,750,000         6,150,000

ยทุธศาสตร์3 : Internationalization : สง่เสริมความเป็นนานาชาติ

1. โครงการยกระดับ Ranking คณะวิศวกรรมศาสตร์                200,000                   200,000    คณบดี คณาจารยแ์ละเจา้หน้าที่

ในคณะ

2. โครงการเร่งส่งเสริมการแลกเปล่ียนบุคลากรกบัต่างประเทศ              1,750,000                2,050,000                1,250,000                1,450,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน/

ส านักงานคณบดี

งานวิเทศสัมพนัธ/์

อาจารย์/บุคลากร/

นักศึกษาในคณะ

3. โครงการอบรมภาษา แลกเปล่ียน เรียนรู้ วัฒนธรรมเพือ่เตรียมความพร้อมเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน

               469,680                   950,000                1,100,000                1,600,000 ฝ่ายวิชาการ งานวิเทศสัมพนัธ/์

อาจารย์/บุคลากร/

นักศึกษาในคณะ

4. โครงการพฒันาส่ือการสอน e - learning                100,000                   140,000 ฝ่ายวิชาการ อาจารยใ์นคณะ

5. การต้ังเครือขา่ยวิศวกรรมวัสดุ                190,000                   190,000                    50,000                    50,000 ฝ่ายวิชาการ โครงการจดัต้ังภาควิชา

วัสดุและโลหะการ

โครงการ_ภารกิจปกติ       18,000,000       12,461,000       14,061,000

1. โครงการสัมมนา work shop ระหว่างประเทศ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์                   500,000                   300,000                   600,000 ฝ่ายวิชาการ ศูนยว์จิยัพลังงาน

2. โครงการส่งเสริมการแลกเปล่ียนบุคลากรกบัต่างประเทศในด้านต่างๆ

               2,000,000                1,500,000                1,000,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน งานบุคลากร/งานวิเทศ

สัมพนัธ์

3. โครงการการฝึกอบรมภาษาองักฤษแกอ่าจารยเ์พือ่น าร่องสอนโดยภาษาองักฤษ 500,000 ฝ่ายวิชาการ ภาควิศวกรรมส่ิงทอ

4. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัย MOU 6,000,000 3,000,000 4,000,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน/

งานวิเทศสัมพนัธ์

ฝ่าย/ส านักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

5. โครงการฝึกอบรมแกอ่าจารยใ์นการท า E - lernning 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝ่ายวิชาการ อาจารยใ์นคณะ

6. โครงการ English Camp เพือ่บุคลากรสายสนับสนุน 321,300 321,300 ฝ่ายบริหารและวางแผน งานบุคลากร/งานวิเทศ

สัมพนัธ์7. โครงการพฒันาความรู้ด้านภาษาองักฤษส าหรับการเขยีนบทคัดยอ่ระดับบัณฑิตศึกษา 39,700 39,700 ฝ่ายวิชาการ ส าหนักงานบัณฑิต

8. โครงการพฒันาอาจารยเ์พือ่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 1,000,000 1,000,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน/

ส านักงานคณบดี

งานบุคลากร/อาจารยใ์น

คณะ

1. ทบทวน MOU/MOA จดัระดับ กลุ่มความร่วมมือ 

และหาพนัธมิตรหลักในการด าเนิน

ความร่วมมือเชงิลึก

2. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนบุคลากรกบัต่างประเทศในด้านต่างๆ

 เชน่ Visiting Professor นักวิจยั อาสาสมัคร

3. ส่งเสริมการจดัการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การ

แลกเปล่ียนนักศึกษา การฝึกอบรมระยะส้ัน การเทียบโอน 

หลักสูตร Joint Degree 

เพือ่นักศึกษาต่างชาติ

4. พฒันาบุคลากร อาจารย ์ให้มีทักษะ

การใชภ้าษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรม 

ส่ือการเรียนรู้ การใชส่ื้อ e-Learning

5. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียน ฝึกอบรมต่างประเทศ 

และประเทศเพือ่นบ้านเพือ่ความเขา้ใจศาสนาและวัฒนธรรมที่

ต่างกนั

6. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับ

นานาชาติ

7. น าประเด็นการประเมินเพือ่การจดัอนัดับ Ranking มา

ศึกษาวิเคราะห์และใชเ้ป็นแนวทาง

ทีเ่หมาะสมในการพฒันาคณะ

8. การจดักจิกรรม การประชมุ สัมมนาระดับนานาชาติ เป็นไป

ตามมาตรฐานการจดัประชมุนานาชาติ

9. ปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่เอื้อต่อการเขา้มาท างานของ

บุคลากรชาวต่างชาติ เพิม่สัดส่วน

ของบุคลากรทีเ่ป็นชาวต่างชาติ

10. มีหน่วยงานในการบริการ ประสานงาน การด าเนิน

กจิกรรมกบัต่างประเทศ เชน่การเดินทางต่างประเทศ  การ

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ การต่ออายกุารออกหนังสือเดินทาง

11. ปรับปรุงระบบบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็น

มาตรฐานและครอบคลุมพืน้ทีบ่ริการ One Network 

Environments

กลยทุธ ์4 : การพัฒนาสู่ความเปน็สากล (Internationalization)
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2557 2558 2559 2560
กลยทุธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวข้องผู้รับผิดชอบ

    16,814,000       19,780,000       23,130,260       22,420,260

    16,814,000       19,780,000       23,130,260       22,420,260

กลวิธี/มาตรการ โครงการ_ภารกิจเร่งดว่น     12,164,000       13,460,000       14,030,000       12,820,000

1. โครงการจดัตัง้ศูนยว์จิยัพลังงานคณะวศิวกรรมศาสตร์ 2,000,000            1,000,000              500,000                300,000                ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายวจิยั

และบริการวชิาการ

ศูนยว์จิยัพลังงาน

2. โครงการจดัท าวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักงานคณบดี งานวารสาร/เจา้ของ

บทความ

3. โครงการส่งเสริมการวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

 ทีต่อบโจทยภ์าคอตุสาหกรรม 1,350,000 2,130,000 1,950,000 2,130,000
ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ฝ่าย/ภาควิชา/สาขาวิชา

4. โครงการส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์              1,632,000                1,900,000                1,960,000                2,020,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ฝ่าย/ภาควิชา/สาขาวิชา

5. โครงการประชมุวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์                300,000                   350,000                   750,000                    50,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ฝ่าย/ภาควิชา/สาขาวิชา

6. โครงการประกวดผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ด้าน

วิศวกรรมศาสตร์

               650,000                   650,000                   650,000                   650,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ฝ่าย/ภาควิชา/สาขาวิชา/

ศูนย์

7. โครงการส่งเสริมการตีพมิพเ์ผยแพร่ผลวิจยัทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ

               300,000                   350,000                   355,000                   310,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

นักวิจยัในคณะ

8. โครงการจดัหาเคร่ืองมือเพือ่พฒันาการวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

ด้านวิศวกรรมศาสตร์

             1,500,000                1,500,000                2,000,000                2,000,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ฝ่าย/ภาควิชา/สาขาวิชา

โครงการ_ภารกิจปกติ       4,650,000         6,320,000         9,100,260         9,600,260
1. โครงการสนับสนุนการวิจยัในชั้นเรียน              1,350,000                1,350,000                1,550,000                1,550,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ฝ่าย/ภาควิชา/สาขาวิชา

2. โครงการพฒันางานวิจยัเชงินโยบาย                700,000                   700,000                   700,000                   700,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ภาควิชา/หัวหน้าฝ่าย

วิจยั/หัวหน้างานวิจยั

3. โครงการพฒันาศักยภาพนักวิจยัและพฒันาคลีนิกนักวิจยั                500,000                   500,000                   500,000                   500,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ภาควิชา/หัวหน้าฝ่าย

วิจยั/หัวหน้างานวิจยั

ยทุธศาสตร์ 2 : Research & Innovations : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม1. สนับสนุนงบประมาณส าหรับการท าวิจยัทีต่อบโจทย์

ภาคอตุสาหกรรม หรือท าวิจยัร่วมกบัภาครัฐและเอกชน

2. จดัโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพือ่

สนับสนุนการท าวิจยัอยา่งต่อเนือ่ง

3. พฒันาคลินิกนักวิจยัเพือ่ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการท า

วิจยั

4. พฒันาคลินิกเทคโนโลยใีห้เชื่อมโยงกบัภาคประกอบการ 

ชมุชน และน าปัญหาใชใ้นการวิจยั และสร้างนวัตกรรม ให้ตรง

กบัความต้องการ

5. ส่งเสริมการตีพมิพเ์ผยแพร่งานวิจยัและนวัตกรรม โดยการ

จดัระบบการชว่ยเหลือ

และให้ค าปรึกษา

6. จดักจิกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

7. ส่งเสริมการจดัท าวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ และได้

มาตรฐาน TCI

8. บูรณาการงานวิจยัเขา้กบักระบวนการเรียนการสอนและ

การบริการวิชาการ โดยก าหนด

เป็นหัวขอ้บรรยาย ในรายวิชาทีเ่กี่ยวขอ้ง

9. น าโจทยจ์ากภาคประกอบการ SME OTOP 

มาเป็นปัญหาในการวิจยัและพฒันาโครงงานนักศึกษาและต่อ

ยอด

10. สนับสนุนการการพฒันาและต่อยอด โครงงานของ

นักศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยสนับสนุน

โครงการ

ทีมีศักยภาพ11. ให้ความส าคัญกบั STUDENT PROJECT

 ในการสนับสนุนวัสดุ เคร่ืองมือ ห้องปฏิบัติการ การใชง้านนอก

เวลาเรียน

12. มีการจดัประกวดแขง่ขนั โครงงานนวัตกรรมนักศึกษา  

13. สร้างพนัธมิตร และหาแหล่งทุนวิจยั

เพือ่จดัหาทุนสนับสนุน

14. ปรับระบบการให้ทุนสนับสนุนงานวิจยักบัอาจารยรุ่์นใหม่

โดยใชง้านวิจยัและวิชาการ 

เป็นตัวขบัเคล่ือน

15. ปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้งให้มี

ความคล่องตัวกบัการด าเนินโครงการวิจยั

16. พฒันาระบบผู้เชี่ยวชาญเพือ่รวบรวมขอ้มูล ผู้เชี่ยวชาญ 

โครงงาน งานวิจยั นวัตกรรม และจดัเกบ็รวบรวมเป็นคลัง

ปัญญา คลังสมองของคณะ

17. สร้างระบบการพฒันาเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการจากผล

การด าเนินงานวิจยัทีส่อดคล้องกบัทิศทางการพฒันาคณะ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์
และชว่ยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เปา้ประสงค์ 2. มงีานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ทีต่อบโจทยภ์าคอุตสาหกรรม 
เปน็ทีย่อมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ

กลยทุธ ์2 : พัฒนางานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ตอ่สถานประกอบการ ชมุชน สังคม และมสี่วนในการพัฒนาประเทศ
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งบประมาณ
ผู้เก่ียวข้องผู้รับผิดชอบ

4. โครงการประกวดผลงานนวัตถกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์                500,000                   500,000                   500,000                   500,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ภาควิชา/หัวหน้าฝ่าย

วิจยั/หัวหน้างานวิจยั

5. โครงการพฒันานักวิจยัต าแหน่งวิชาการ                250,000                   250,000                   250,000                   250,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ภาควิชา/หัวหน้าฝ่าย

วิจยั/หัวหน้างานวิจยั

6. โครงการถา่ยทอดผลงานวิจยัสู่เครือขา่ยความร่วมมือ สถานประกอบการ ชมุชน สังคม                   335,000                   595,000                   845,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ฝ่าย/ภาควิชา/สาขาวิชา

7. โครงการห้องปฏิบัติการต้นแบบการเรียนรู้ CDIO กบัส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมอตุสา

หการ

8. โครงการพฒันาวิทยานิพนธ์เพือ่มุ่งเน้นการแกป้ัญหาอตุสาหกรรม 42,400 42,400 ฝ่ายวิชาการ ส านักงานบัณฑิต/ภาควิชา

9. โครงการจดัท าวารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 200,000 200,000 ส านักงานคณบดี งานวารสาร

10. โครงการการวิเคราะห์และออกแบบสร้างเคร่ืองจกัร CNC ส าหรับงานกดั 1,499,000 1,499,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน ศูนย ์CNC

11. โครงการเพิม่ศักยภาพงานวิจยัคณะวิศวกรรมศาสตร์ 118,860 118,860 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการฝ่าย/ภาควิชา/สาขาวิชา

1. สนับสนุนงบประมาณส าหรับการท าวิจยัทีต่อบโจทย์

ภาคอตุสาหกรรม หรือท าวิจยัร่วมกบัภาครัฐและเอกชน

2. จดัโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพือ่

สนับสนุนการท าวิจยัอยา่งต่อเนือ่ง

3. พฒันาคลินิกนักวิจยัเพือ่ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการท า

วิจยั

4. พฒันาคลินิกเทคโนโลยใีห้เชื่อมโยงกบัภาคประกอบการ 

ชมุชน และน าปัญหาใชใ้นการวิจยั และสร้างนวัตกรรม ให้ตรง

กบัความต้องการ

5. ส่งเสริมการตีพมิพเ์ผยแพร่งานวิจยัและนวัตกรรม โดยการ

จดัระบบการชว่ยเหลือ

และให้ค าปรึกษา

6. จดักจิกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

7. ส่งเสริมการจดัท าวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ และได้

มาตรฐาน TCI

8. บูรณาการงานวิจยัเขา้กบักระบวนการเรียนการสอนและ

การบริการวิชาการ โดยก าหนด

เป็นหัวขอ้บรรยาย ในรายวิชาทีเ่กี่ยวขอ้ง

9. น าโจทยจ์ากภาคประกอบการ SME OTOP 

มาเป็นปัญหาในการวิจยัและพฒันาโครงงานนักศึกษาและต่อ

ยอด

10. สนับสนุนการการพฒันาและต่อยอด โครงงานของ

นักศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยสนับสนุน

โครงการ

ทีมีศักยภาพ11. ให้ความส าคัญกบั STUDENT PROJECT

 ในการสนับสนุนวัสดุ เคร่ืองมือ ห้องปฏิบัติการ การใชง้านนอก

เวลาเรียน

12. มีการจดัประกวดแขง่ขนั โครงงานนวัตกรรมนักศึกษา  

13. สร้างพนัธมิตร และหาแหล่งทุนวิจยั

เพือ่จดัหาทุนสนับสนุน

14. ปรับระบบการให้ทุนสนับสนุนงานวิจยักบัอาจารยรุ่์นใหม่

โดยใชง้านวิจยัและวิชาการ 

เป็นตัวขบัเคล่ือน

15. ปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้งให้มี

ความคล่องตัวกบัการด าเนินโครงการวิจยั

16. พฒันาระบบผู้เชี่ยวชาญเพือ่รวบรวมขอ้มูล ผู้เชี่ยวชาญ 

โครงงาน งานวิจยั นวัตกรรม และจดัเกบ็รวบรวมเป็นคลัง

ปัญญา คลังสมองของคณะ

17. สร้างระบบการพฒันาเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการจากผล

การด าเนินงานวิจยัทีส่อดคล้องกบัทิศทางการพฒันาคณะ
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ผู้เก่ียวข้องผู้รับผิดชอบ

    14,280,000       14,280,000       13,750,000       13,740,000

    14,280,000       14,280,000       13,750,000       13,740,000

กลวิธี/มาตรการ โครงการ_ภารกิจปกติ     12,993,600       14,280,000       13,750,000       13,740,000

1. โครงการพฒันานักวิจยัแบบมุ่งเป้าตอบโจทยอ์ตุสาหกรรมและชมุชน              1,000,000                1,000,000                1,000,000                1,000,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ภาควิชา/หัวหน้าฝ่าย

วิจยั/หัวหน้างานวิจยั

2. โครงการพฒันาโจทยว์ิจยักบัสถานประกอบการ                400,000                   400,000                   400,000                   400,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ภาควิชา/หัวหน้าฝ่าย

วิจยั/หัวหน้างานวิจยั

3. โครงการอบรมและให้ความรู้กบัเครือขา่ยความร่วมมือ สถานประกอบการ ชมุชน สังคม              1,296,800                1,940,000                1,675,000                1,670,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ

ฝ่าย/ภาควิชา/สาขาวิชา/

ศูนย์

4. โครงการเครือขา่ยความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการทดสอบทางวิศวกรรม 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกจิการ

พเิศษ

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์

ประเดน็ยทุธศาสตร์  3. การเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหกั้บชมุชนสังคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้

เปา้ประสงค์ 3. ชมุชนและสังคมไดร้ับการเสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดบัความเขม้แขง็ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้
อยา่งยัง่ยนื

1. การจดัต้ังและพฒันาเครือขา่ยการบริการวิชาการตามความ

ต้องการของชมุชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ และ

ภาคอตุสาหกรรม องค์กรของรัฐและเอกชน

2. สร้างโอกาสและรายได้แกว่ิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

 (SMEs) และ พฒันาศักยภาพ

ของสถานประกอบการและภาคอตุสาหกรรม 

ด้วยแนวคิดเชงิสร้างสรรค์

3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพือ่สร้าง

อาชพี เพิม่มูลค่า และเพิม่ความมั่งค่ัง มั่นคงให้กบัชมุชน ด้วย

การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม

4. สนับสนุนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ

ทีบู่รณาการกบัการเรียนการสอนและการวิจยั

5. ปรับปรุง ระเบียบ ขอ้บังคับและหลักเกณฑ์ 

ทีส่นับสนุนความคล่องตัวในการบริหารงานวิชาการ

กลยทุธ ์3 : ลดความเลื่อมล้ าในสังคมดว้ยการใหก้ารบริการทางวิชาการแบบมสี่วนร่วมของชมุชนและสังคม เพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
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2557 2558 2559 2560
กลยทุธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวข้องผู้รับผิดชอบ

      1,250,000         1,500,000         1,540,200         1,600,200

      1,250,000         1,500,000         1,540,200         1,600,200

กลวิธี/มาตรการ โครงการ_ภารกิจปกติ          1,250,000         1,500,000         1,540,200         1,600,200

1. โครงการสร้างองค์ความรู้แบบบูรนาการเพือ่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

             1,250,000                1,250,000                1,250,000                1,250,000 ฝ่ายพฒันานักศึกษา ฝ่าย/ส านัก/ภาควิชา/

สาขาวิชา

2. โครงการลดขยะดอกไม้จากงานศพในวัด                   100,000                   100,000                   100,000 ฝ่ายพฒันานักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

และวัสดุ

3. โครงการส่งเสริมจติสาธารณะต่อสังคมและชมุชน (ปลูกป่าชายเลน)                   150,000                   150,000                   150,000 ฝ่ายพฒันานักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

และวัสดุ

4. โครงการ 5 ธันวามหาราช วิศวกรรมศาสตร์ เทิดไท้องค์ราชนัย์                      5,000                      5,000 ฝ่ายพฒันานักศึกษา ฝ่าย/ส านัก/ภาควิชา/

สาขาวิชา

5. โครงการ 12 สิงหา วิศวกรรมศาสตร์ เทิดไท้องค์ราชนิี                      5,000                      5,000 ฝ่ายพฒันานักศึกษา ฝ่าย/ส านัก/ภาควิชา/

สาขาวิชา

6. โครงการยกระดับจติใจ ใฝ่คุณธรรม รักษ์ส่ิงแวดล้อม                    30,200                    30,200 ฝ่ายพฒันานักศึกษา ฝ่าย/ส านัก/ภาควิชา/

สาขาวิชา

7. โครงการวิศวกรรมศาสตร์ร่วมใจ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม                    60,000 ฝ่ายพฒันานักศึกษา ฝ่าย/ส านัก/ภาควิชา/

สาขาวิชา

กลยทุธ ์4 : สร้างระบบและกลไกการท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการบรูณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมตอ่สาธารณชน

เปา้ประสงค์ 4.มกีารฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน รักษาสิ่งแวดล้อม 
ทีบ่รูณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ตอ่สาธารณชน

1. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และ
ปลูกฝังจติส านึก การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และ

การรักษาส่ิงแวดล้อม
2. พัฒนารายวิชาและสอดแทรกเนือ้หาสาระ เทคโนโลยี
สะอาดเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม บูรณาการกบัภมูปิัญญา
ท้องถิน่
3. พัฒนาคณะด้วยทรัพยากรทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม ให้
เป็น Green Faculty
4. อนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง

วัฒนธรรม และภมูปิัญญา เพือ่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 
5. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูปิัญญาท้องถิน่

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน และสิ่งแวดล้อม
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2557 2558 2559 2560
กลยทุธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวข้องผู้รับผิดชอบ

      5,241,050         7,380,100         9,340,000       10,160,000

      5,241,050         7,380,100         9,340,000       10,160,000

กลวธิี/มาตรการ โครงการ_ภารกิจเร่งดว่น          920,100         1,960,100         3,860,000         4,860,000

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประเมินผลปฏิบัติราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์                420,100                   420,100       คณบดี บุคลากรในคณะทัง้หมด

2. โครงการเร่งพฒันาทักษะและสมรรถนะวิชาชพีบุคลากร                250,000                   770,000                   570,000                1,070,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน บุคลากรในคณะ

3. โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์) ชนิดเชื่อมต่อระบบ

จ าหน่ายแรงต่ าพร้อมระบบเกบ็และแสดงผลขอ้มูลการผลิตไฟฟา้ ระยะที ่2

               1,550,000                1,550,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน ศูนยว์ิจยัพลังงาน

4. โครงการพฒันาทักษะและสมรรถนะอาจารยผู้์สอนวิชาชพีบุคลากร                1,170,000                1,170,000 คณบดี ฝ่าย/ส านัก/ภาควิชา/

สาขาวิชา

โครงการ_ภารกิจปกติ       4,320,950         5,420,000         5,480,000         5,300,000
1. โครงการพฒันาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์              1,500,000                1,500,000                1,500,000                1,500,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน

 /ส านักคณบดี

บุคลากรในคณะทัง้หมด

2. โครงการพฒันาทักษะวิชาชพีบุคลากรในคณะด้านต่างๆ              1,160,475                1,710,000                1,740,000                1,650,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน บุคลากรในคณะ

3. โครงการสนับสนุนรางวัลให้กบัผู้ท าผลงานวิชาการและสร้างคุณประโยชน์ให้กบัคณะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน บุคลากรในคณะ

4. โครงการพฒันาระบบการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่                500,000                   500,000                   500,000                   500,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน บุคลากรในคณะ

เปา้ประสงค์ 5. บคุลากรไดร้ับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชพี มคีวามสุขในการท างานบนฐานสมรรถนะของบคุลากร เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมดา้นผลงานใหเ้กิดขึน้กับองค์กร

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 5. การพัฒนาบคุลากรและผู้บริหารทกุระดบั เพ่ือรักษาคนด ีคนเก่ง และเตรียมความพร้อม
ในการเปน็ผู้น า

กลยทุธ ์5 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

ยทุธศาสตร์ 4 : Modern Management : การบริหารจัดการสมยัใหม่1. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
สายวิชาการ และสายสนับสนุนใหไ้ด้บุคลากร

ทีม่สีมรรถนะสูง และมปีระสบการณ์วิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
โดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล Individual 
Development Plan และสนับสนุนรางวัลใหก้บัผู้ท า
ผลงานทางวิชาการ
3. พัฒนาระบบ Successor Plan
4. พัฒนาทักษะอาจารยด้์วยการเรียนรู้จากการปฏบิัติงาน
จริง WIL or Cooperative Education และบูรณาการ

กบัการเรียนการสอนด้วย R&D
5. พัฒนาทักษะอาจารยโ์ดยการเรียนรู้จากการปฏบิัติงาน
จริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ (Embedded)
6. พัฒนาระบบอาจารยส์มทบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกทัง้
ในและต่างประเทศ เพือ่ดึงดูดผู้มคีวามสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพเขา้สู่อาชีพอาจารย์
7. พัฒนาบุคลากรและหมนุเวียน (Rotate) ต าแหน่งตาม
ศักยภาพ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

8. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น า เพือ่เตรียมสร้างบุคลากร
ใหม้วีิสัยทัศน์ และมคีวามสามารถ
ในการบริหารจดัการ
9. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้น า และสร้างเครือขา่ยของ
ผู้บริหารระดับสูงของคณะ ใหส้ามารถพัฒนาระบบ
บริหารคณะและการบริหารวิชาการในระดับ
มาตรฐานสากล
10. สร้างแรงจงูใจและขวัญก าลังใจในการท างาน
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2557 2558 2559 2560
กลยทุธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวข้องผู้รับผิดชอบ

    26,360,000       44,960,000       36,149,860       98,299,860

    26,360,000       44,960,000       36,149,860       98,299,860

กลวธิี/มาตรการ โครงการ_ภารกิจเร่งดว่น       5,160,000       17,160,000       13,231,000         8,091,000

1. โครงการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกบัมหาวิทยาลัย MOU                      650,000                   650,000                   650,000 คณบดี ผู้บริหารและบุคลากรใน

คณะ

2. โครงการปรับปรุงส่ิงแวดล้อมส่วนกลางของคณะเพือ่การบริหารจดัการสมัยใหม่              2,510,000                2,510,000                2,510,000                2,510,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน บุคลากรในคณะ

3. โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพือ่การบริหารจดัการสมัยใหม่ 2,650,000             1,500,000               800,000                  730,000                  ฝ่ายบริหารและวางแผน บุคลากรในคณะ

4. โครงการพฒันาส่ิงแวดล้อมในคณะเร่งด่วนเพือ่การบริหารจดัการสมัยใหม่ 12,500,000              5,950,000                                 950,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน โครงการจดัต้ังศูนย์

โครงการ_ภารกิจปกติ     21,200,000       27,800,000       22,918,860       90,208,860

1. โครงการประเมินผลและปรับปรุงแผนกลยทุธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์                   350,000                   350,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้บริหารและบุคลากรใน

คณะ

2. โครงการเตรียมความพร้อมและจดัท าร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี                   500,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้บริหารและบุคลากรใน

คณะ

3. โครงการพฒันาส่ิงแวดล้อมในคณะเขา้สู่การผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชพี            21,200,000               27,450,000               22,450,000               89,590,000 ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่าย/ส านัก/ภาควิชา/

สาขาวิชา

4. โครงการอบรมจดัระบบฐานขอ้มูลของบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์                   118,860                   118,860 ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่าย/ส านัก/ภาควิชา/

สาขาวิชา

5. โครงการพฒันาทักษะและสมรรถนะวิชาชพีบุคลากร

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล และการเพ่ิมขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนั
เปา้ประสงค์ 6.มรีะบบบริหารจัดการทีม่คุีณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภบิาลและมาตรฐานการท างาน
ทีม่ผีลสัมฤทธิส์ูง (high performance organization)

ยทุธศาสตร์ 4 : Modern Management :การบริหารจัดการสมยัใหม่1.สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่คีวามร่วมมอืทุกหน่วยงานใน
สังกดัคณะ

2. ส่งเสริมระบบธรรมาภบิาลในคณะ
3. สร้างภาพลักษณ์ของคณะในการผลิตบัณฑิตมอือาชีพ 
ทีม่คุีณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ส่งเสริมการจดัต้ังกองทุนเพือ่การพัฒนานักศึกษา 
บุคลากร การวิจยัเพือ่เพิม่ความคล่องตัวในการบริหาร
จดัการ
5.ปรับระบบการจดัสรรงบประมาณเป็นแบบมุง่เน้น
ผลงาน (PBBS)

6. ปรับระบบการจดัหารายได้จากสินทรัพย ์ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา และการร่วมพัฒนาสินทรัพย ์ หารายได้เชิงพาณิชย์
7. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ
เพือ่การบริหารจดัการ โดยการจดัท าศูนยบ์ริการขอ้มลู
กลาง Information Center
8. พัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในคณะใหม้บีรรยากาศความเป็น
 Hands On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน
9. เพิม่ประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกนัคุณภาพ

การศึกษา
10. เตรียมความพร้อมใหห้น่วยงานต่างๆ ในคณะเพือ่เขา้
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบั
11. ส่งเสริมการจดัต้ังศูนยผ์ลิตต าราวิชาการและส่ือการ
เรียนการสอน
12. พัฒนาแผนแมบ่ททางกายภาพเพือ่ใช้พืน้ทีใ่หเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุด

13. จดัสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพืน้ฐานเทียบเท่า
ระดับสากล 
14. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ทีส่นับสนุน
ความคล่องตัวในการบริหารจดัการ
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2557 2558 2559 2560
กลยทุธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผู้เก่ียวข้องผู้รับผิดชอบ

 

1.สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่คีวามร่วมมอืทุกหน่วยงานใน
สังกดัคณะ
2. ส่งเสริมระบบธรรมาภบิาลในคณะ
3. สร้างภาพลักษณ์ของคณะในการผลิตบัณฑิตมอือาชีพ 

ทีม่คุีณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ส่งเสริมการจดัต้ังกองทุนเพือ่การพัฒนานักศึกษา 
บุคลากร การวิจยัเพือ่เพิม่ความคล่องตัวในการบริหาร
จดัการ
5.ปรับระบบการจดัสรรงบประมาณเป็นแบบมุง่เน้น
ผลงาน (PBBS)
6. ปรับระบบการจดัหารายได้จากสินทรัพย ์ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา และการร่วมพัฒนาสินทรัพย ์ หารายได้เชิงพาณิชย์

7. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ
เพือ่การบริหารจดัการ โดยการจดัท าศูนยบ์ริการขอ้มลู
กลาง Information Center
8. พัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในคณะใหม้บีรรยากาศความเป็น
 Hands On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน
9. เพิม่ประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา
10. เตรียมความพร้อมใหห้น่วยงานต่างๆ ในคณะเพือ่เขา้

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบั
11. ส่งเสริมการจดัต้ังศูนยผ์ลิตต าราวิชาการและส่ือการ
เรียนการสอน
12. พัฒนาแผนแมบ่ททางกายภาพเพือ่ใช้พืน้ทีใ่หเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุด
13. จดัสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพืน้ฐานเทียบเท่า
ระดับสากล 
14. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ทีส่นับสนุน

ความคล่องตัวในการบริหารจดัการ
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

บทที่ 5 
การก ากับติดตามประเมินผล 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 

 

การก ากบัติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ยึดหลักการกระจายอ านาจ  ด้วยการ
สนบัสนุนใหใ้ชก้ลไกการบริหารงานของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ในสังกดัคณะ ให้มีบทบาทหนา้ท่ี
ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกลวิธี/มาตรการ ท่ีตนรับผิดชอบ โดยท่ีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู ้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อรายงานต่อผูบ้ริหารคณะ และน าเสนอ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ต่อไป 

การติดตามผล เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบติังานให้เป็นไป                   
ตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตน้ทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอยา่งเป็นระบบ
และมีความต่อเน่ืองเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัแผน          
ท่ีก าหนด การควบคุม เร่งรัดการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบติั 
เพื่อแกไ้ข/ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ และเป็นการประเมินผลกระทบ              
ทั้งทางตรง/ทางออ้ม เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการด าเนินแผนงาน/โครงการต่อเน่ืองหรือ โครงการ                
ในลกัษณะเดียวกนัต่อไป และการปรับปรุงนโยบายและแผนฯ ในลกัษณะ Rolling Plan 

การประเมินผลกระทบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ท่ีจะน าไปใชป้ระกอบการปรับปรุงแผนฯ 
เพื่อการจดัท าแผนปฏิบติัการ จะด าเนินการ 4 ระยะ ไดแ้ก่ 

  ระยะส้ินสุดปีท่ี 1 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อพิจารณาติดตามความก้าวหน้าของ
กระบวนการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ และผลกระทบของการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนา และผล
การพัฒนา 

  ระยะส้ินสุดปีท่ี 2 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะ
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม

ประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง (TIER 1) 

  ระยะส้ินสุดปีท่ี 3 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อพิจารณาการใชเ้คร่ืองมือพิเศษเพิ่มเติม 

  ระยะส้ินสุดปีท่ี 4 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพ่ือประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5.1 กรอบการติดตามประเมินผล ประกอบด้วยผลส าเร็จ 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับผลผลิต : ประเมินผลส าเร็จของประเด็นการพัฒนาที่เป็นเงื่อนไขความส าเร็จ
(TIER 1) ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  

ระดับผลลัพธ์ : ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตตามเป้าประสงค์/เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ระดับผลกระทบ : ประเมินผลกระทบที่ได้มาจากผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders audit) 

5.2. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล  

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการราชการ 4 ปี           
พ.ศ. 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นกลไกส าคัญเพ่ือ
ควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งก าหนดกรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานปีละ 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      

โดยให้หน่วยงานต่างๆ น าเสนอความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและการจัดท า
รายงานผลส าเร็จของการด าเนินงานของคณะ ในรอบปีงบประมาณ ซึ่งแบ่งการติดตามออกเป็นดังนี้ 

(1) หน่วยงานในระดับฝ่าย/ส านักงาน/ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์ ในสังกัดคณะ 

- จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในส่วนที่

รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มและเวลาที่ก าหนด 

- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด  
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

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

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

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

(2) ฝ่ายบริหารและวางแผน ด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของคณะ 
ดังนี้ 

-  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน   
ครั้งที่ 1  รอบ 3 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม      ภายในวันที่ 5 มกราคม  
ครั้งที่ 2  รอบ 6 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม        ภายในวันที่ 5 เมษายน  
ครั้งที่ 3  รอบ 9 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน     ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม  
ครั้งที่ 4  รอบ 12 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน    ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  
-  รายงานผลตัวชี้วัด  
ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม        ภายในวันที่ 5 เมษายน  
ครั้งที่ 2  รอบ 9 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน      ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม  
ครั้งที่ 3  รอบ 12 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม  – 30 กันยายน    ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  

5.3 กรอบความเชื่อมโยงผลส าเร็จ 
กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลส าเร็จตามเป้าหมาย                 

กลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการน ากลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปพิจารณาให้มีการด าเนินการที่ส าคัญใน
รูปแบบของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่สนองตอบกลยุทธ์ของคณะ และส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมาย
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ตามล าดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ 
โดยหน่วยงาน ระดับฝ่าย/ส านักงาน/ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์  

ระดับที่ 2 ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ 
ของคณะ ซึ่งมีกรรมการประจ าคณะท าหน้าที่ประเมินผลระดับคณะ โดยการบูรณาการผลส าเร็จของ
การด าเนินงานในระดับท่ี 1 เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัย ต่อไป  

5.4 เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ 
ใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ

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

5.5 แนวทางบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์ 
ในการบริหารยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้น าแนวคิด
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การบริหารความเสี่ยงมาใช้ โดยจะมีการตั้งคณะท างานฯ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมารับผิดชอบ เพ่ือระบุความ
เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายในองค์กรเอง (เช่น ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร การทุจริต) หรือความเสี่ยงจากภายนอกองค์กร (เช่น ความคาดหวังของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 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 ซึ่งอาจส่งผลกระทบการกลยุทธ์ของคณะ อาจจะมีการมอบหมายให้
คณะกรรมการ/คณะท างาน ที่น าหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะส่งให้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ
คณะ รวมถึง แนวทางการด าเนินงาน และค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณะ ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย
หรือไม ่หรืออาจน าเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารคณะ  และกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณาโดยตรง และหากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางใดๆ ขึ้น ก็จะขออนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหารของคณะ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของคณะทุกระดับทราบ
ถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
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ภาพของมหาวิทยาลัย ในปี 2560 

 

 

1. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

1.1  นักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต ่า
กว่า 500 หรือเทียบเท่า มากกว่า ร้อยละ 30 

1.2  นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐาน IT   
มากกว่า ร้อยละ 70 

1.3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
นักปฏิบัติมืออาชีพและ Soft skills  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

1.4  ได้หลักสตูรปรับปรุงใหม่ในกลุ่ม  
4 กลุ่มสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 50 หลักสูตร 

1.5  อาจารย์เข้าใจในกระบวนการเรียน 
การสอนบณัฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ  
ร้อยละ 90 

1.6  อาจารย์ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ
ฝังตัวในสถานประกอบการ  
ร้อยละ 80 

 
 
 
 

 
 

2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

2.1  ร้อยละ/จ่านวนผลงานวิจยัที ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจ่า  ไม่
ต ่ากว่า ร้อยละ 40 

2.2 จ่านวนของอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ/์
เครื องหมายการค้า รวมกัน 
ไม่น้อยกว่า  350 ผลงาน 

2.3 ผลงานวจิัย สิ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรคเ์พื อสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและ
ตอบโจทย์ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 30 เรื อง 

2.4  อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุม/น่าเสนอ
ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ไม่
น้อยกว่า 500 คน 

2.5 ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจยั/สิ งประดิษฐ์/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค ์
ที น่าไปใช้ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 85 เรื อง 
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2.6  จ่านวนหน่วยงานที มีวารสารวิชาการอยู่ในฐาน 
TCI  5 หน่วยงาน 

 

2.7  จ่านวนงานวิจัยของผู้ส่าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการ และฐานห้องสมุด 
มทร.ธัญบรุี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 

2.8  มีแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลยัมากกว่า  
20 หน่วยงาน 

3. การส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

3.1  นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายเดินทางไปแลกเปลี ยน/
ฝึกประสบการณ์กับมหาวิทยาลยั/องค์กรใน
ต่างประเทศ  
ร้อยละ 5 

3.2  นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาแลกเปลี ยนกับ 
มทร.ธัญบรุี เพิ มขึ้นร้อยละ 30 ของทุกป ี

3.3  อาจารย์และบุคลากรแลกเปลี ยนของ 
มทร.ธญับุรี ที ไปแลกเปลี ยน/ฝึกประสบการณ์
กับมหาวิทยาลยั/องค์กรทั้งในต่างประเทศ 
ร้อยละ 10 

3.4  อาจารย์และบุคลากรต่างชาติที เข้ามาท่างาน
ใน มทร.ธัญบุรี เพิ มขึ้นร้อยละ  
50 ของทุกปี 

3.5 หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลั ย 
ต่างประเทศอย่างน้อย 5 หลักสูตร 

3.6  กิจกรรมในการประชุมวิชาการนานาชาติ  ปลีะ 
6 กิจกรรม 

3.7  จ่านวนกิจกรรมภายใต้ MOU กับ
มหาวิทยาลยั/องค์กรต่างประเทศ 
อย่างน้อย 5 กิจกรรม 

3.8  ระดับความส่าเร็จของการจัดอันดับ 
Webometrics  อยู่ในอันดับ 1-5  
ของมหาวิทยาลัย  ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทย  

 
 

 
 
 

4. การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

4 .1   บุคลากรได้ รั บการพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะ (Competency) ในระบบ IDP 

มากกว่าร้อยละ 80 

4.2  พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับ ผศ.ร้อยละ 10   

รศ.ร้อยละ 5  ศ.ร้อยละ 10  

(จากผู้ที มีคณุสมบัติครบ) 

4.3  จัดสรรก่าลังคนสายวิชาการให้เหมาะสมกับ

ภาระงาน อยู่ในเกณฑ์ของ สกอ. 

4.4  จัดท่าฐานข้อมูลกลางเพื อการบริหารและ

การตัดสินใจ ระดับ 4 จาก 5 

4.5 จัดตั้งศูนย์ผลิตต่าราเรียนและพัฒนาให้ 

สามารถสรา้งรายได้และส่งเสรมิการบริการ

ผลิตสิ งพิมพ์ ระดับ 4 จาก 5 

4.6 ประหยัดพลังงานระบบไฟฟ้าได้ร้อยละ 10  

ของหน่วยที ใช้ 

4.7  สัดส่วน งบประมาณ : ค่าเล่าเรียน : รายได้

อื นๆ 65 : 24 : 11 (จากฐานเดิมป ี2556  

73 : 20 : 7) 

4.8  มีศูนย์ปฏิบัติการส่าหรับการฝึกปฏิบัติงาน

จริงและรับงานภายนอก อย่างน้อย 13 ศูนย์ 

4.9  ระดับความส่าเรจ็ของการพัฒนาปรับปรุง

วัฒนธรรมองค์กร ระดับ 4 จาก 5 
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ศูนย์ปฏิบัติการส าหรับการฝึกปฏิบัติงานจริงและรับงานภายนอก 
 

1. ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี จัดท าเป็น Central Lab ส าหรับนักศึกษาสาขา
เครื่องกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ฝึกปฏิบัติจริง เปรียบเสมือนโรงงาน  และรับฝึกอบรมให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม  รับทดสอบชิ้นงาน  การสอบเทียบมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้านเครื่องมือวัดคุม   

2. ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC)  ฝึกอบรมให้กับภาคอุตสาหกรรม  รับทดสอบชิ้นงาน
จากภาคอุตสาหกรรม  หาเครือข่ายพันธมิตรด้านอุตสาหกรรม  และให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   
เข้าฝึกงานในศูนย์   

3. ศูนย์วิจัยประยุกต์พลังงานลม  น  า  และแสงอาทิตย์  ให้นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลสามารถเข้า
ฝึกงานจริง  รับออกแบบและทดสอบใบกังหันลม  รับทดสอบชิ้นงานอ่ืนๆที่เกี่ยวกับกังหันลม  รับออกใบทดสอบ
มาตรฐาน Generator  และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทอสอบที่เก่ียวข้องกับกังหันลมแห่งเดียวของประเทศไทย   
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ 2. สร้างงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรม เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนภาคธรุกจิ อตุสาหกรรมและ

ชุมชน

3. ใหบ้ริการทางวชิาการ ฝึกอบรม และ
ทดสอบทางวศิวกรรมใหก้บัภาคธรุกจิ 

อตุสาหกรรมและชุมชน

4. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวศิวกรรมศาสตร์ 
เพื่อการท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม และรักษา

ส่ิงแวดล้อม

5. จดัระบบบุคลากรจากสังคมแหง่การ
เปล่ียนแปลงใหส้นองต่อสิทธปิระโยชน์บน

พื้นฐานความสุขและความกา้วหน้า

6. สร้างระบบบริหารจดัการที่ดีมีคุณธรรม
ตามหลักธรรมาภบิาล เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

และประสิทธผิลในการท างาน

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

2.การพัฒนางานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรมและ
งานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และ

ช่วยพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ

3.การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ใหก้บัชุมชนสังคม 

บนพื้นฐานองค์ความรู้

4.การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะ
และวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

และส่ิงแวดล้อม

5.การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ 
เพื่อรักษาคนดี คนเกง่ และเตรียม

ความพร้อมในการเป็นผู้น า

6.การพัฒนาระบบบริหารจดัการ
โดยใช้หลักธรรมาภบิาล 

และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

เป้าประสงค์ 2.มีงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม
และงานสร้างสรรค์ 

ที่ตอบโจทย์ภาคอตุสาหกรรม 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

3. ชุมชนและสังคมได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดับ
ความเข้มแข็ง และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

4.มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ 
วฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

รักษาส่ิงแวดล้อม ที่บูรณาการกบั
การเรียนการสอน กจิกรรมนักศึกษา 

และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

5.บุคลากรได้รับการส่งเสริมความกา้วหน้า
ในอาชีพ มีความสุขในการท างานบนฐาน

สมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านผลงานใหเ้กดิขึ้นกบัองค์กร

6.มีระบบบริหารจดัการที่มีคุณภาพ
ควบคู่กบัการสร้างธรรมาภบิาลและ

มาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิสู์ง 
(high performance organization)

กลยทุธ์ 

1.พฒันาหลักสูตรและ

การเรียนการสอนเพือ่สร้างบณัฑิตนักปฏบิติั 
: Hands-On



2.ส่งเสริมความร่วมมือ

กบัภาคการผลิต สถาบนัการศึกษา องค์กรของรัฐ 
และเอกชน 



3.พฒันาบณัฑิต

ใหเ้ปน็คนเกง่และเปน็คนดี



4.พฒันาสู่ความเปน็สากล 
(Internationalization)

5.พฒันางานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ บนพืน้ฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
และมีส่วนในการพฒันาประเทศ

6. ลดความเล่ือมล้ าในสังคมด้วยการให้
การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชนและสังคม เพือ่พฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ และภมูิปญัญาท้องถิ่น

7.สร้างระบบและกลไกการท านุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ภมูิปญัญาท้องถิ่น 
และส่ิงแวดล้อมเพือ่การบรูณาการ

กบัการเรียนการสอน กจิกรรมนักศึกษา 
และสนับสนุนการเผยแพร่กจิกรรม

ต่อสาธารณชน



8.พฒันาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์



9.พฒันาระบบการบริหารจดัการสมัยใหม่

: Modern Management

แผนภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี
“คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้น าการศึกษาและวิจัยดา้นวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของภมูิภาคอาเซียน โดยมุง่เน้นผลิตวิศวกรนักปฏบิัตมิืออาชีพทีม่ีคุณภาพในระดบัสากล ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ และนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ”

                                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้น าการศึกษาและวิจัยดา้นวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของภมูิภาคอาเซียน โดยมุง่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏบิัตมิืออาชีพทีม่ีคุณภาพในระดบัสากล ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ "1. จดัการเรียนการสอนด้านวศิวกรรมศาสตร์ใหต้อบสนองความต้องการของภาคธรุกจิ อตุสาหกรรมและชุมชน

1.การพัฒนาการศึกษาด้านวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเกง่
ใหเ้ป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ 
สอดคล้องกบัอตัลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏบิัติมืออาชีพ” 
และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. การจดัต้ังและพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการ

ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ 

และภาคอตุสาหกรรม องค์กรของรัฐและเอกชน

2. สร้างโอกาสและรายได้แกว่ิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) และ พัฒนาศักยภาพของสถาน

ประกอบการและภาคอตุสาหกรรม ด้วยแนวคิด

เชิงสร้างสรรค์

3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า และเพิ่มความมั่งค่ัง มั่นคง

ให้กบัชุมชน ด้วยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม

4. สนบัสนนุโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ

ที่บูรณาการกบัการเรียนการสอนและการวิจยั

5. ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์

ที่สนบัสนนุความคล่องตัวในการบริหารงานวิชาการ

1. ท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ 

และปลูกฝังจติส านกึ การอนรัุกษศิ์ลปะและวัฒนธรรม 

และการอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม

2. พัฒนารายวิชาและสอดแทรกเนื้อหาสาระ เทคโนโลยี

สะอาดเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม บูรณาการกบัภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

3. พัฒนาคณะด้วยทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ให้เป็น Green Faculty

4. อนรัุกษ ์และพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5.สนบัสนนุการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

1. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร สายวิชาการ

และสายสนบัสนนุให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และมี

ประสบการณ์วิชาชีพ

2. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการ

สร้างแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development 

Plan และสนบัสนนุรางวัลให้กบัผู้ท าผลงานทางวิชาการ

3. พัฒนาระบบ Successor Plan

4. พัฒนาทักษะอาจารย์ด้วยการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานจริง WIL or Cooperative Education และ

บูรณาการกบัการเรียนการสอนด้วย R&D

5. พัฒนาทักษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

จริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ (Embedded)

6. พัฒนาระบบอาจารย์สมทบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถ

ทางวิชาการ/วิชาชีพเข้าสู่อาชีพอาจารย์

7. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) ต าแหนง่ตาม

ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนบัสนนุ

8. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น า เพื่อเตรียมสร้างบุคลากร

ให้มีวิสัยทัศน ์และมีความสามารถในการบริหารจดัการ

9. สนบัสนนุการสร้างภาวะผู้น า และสร้างเครือข่ายของ

ผู้บริหารคณะ ให้สามารถพัฒนาระบบบริหารคณะและการ

บริหารวิชาการในระดับมาตรฐานสากล

10. สร้างแรงจงูใจและขวัญก าลังใจในการท างาน

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือทุกหนว่ยงาน

ในสังกดัคณะ                                                 

    2. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในคณะ

3. สร้างภาพลักษณ์ของคณะในการผลิตบัณฑิต

มืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

4. ส่งเสริมการจดัต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนานกัศึกษา 

บุคลากร การวิจยัเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร

จดัการ

5. ปรับระบบการจดัสรรงบประมาณเป็นแบบมุ่งเนน้

ผลงาน (PBBS)

6. ปรับระบบการจดัหารายได้จากสินทรัพย์ ทรัพย์สิน

ทางปัญญา และการร่วมพัฒนาสินทรัพย์ หารายได้

เชิงพาณิชย์

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จดัการ โดยการจดัท าศูนย์บริการข้อมูลกลาง 

Information Center

8. พัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในคณะให้มีบรรยากาศความ

เป็น Hands On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน

9. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

10. เตรียมความพร้อมให้หนว่ยงานต่างๆ ในคณะเพื่อ

เข้าสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบั

11. ส่งเสริมการจดัต้ังศูนย์ผลิตต าราวิชาการและส่ือการ

เรียนการสอน

12. พัฒนาแผนแม่บททางกายภาพเพื่อใช้พื้นที่ให้เกดิ

ประโยชนสู์งสุด

13. จดัสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่า

ระดับสากล 

14. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนบัสนนุความคล่องตัว

ในการบริหารจดัการ

 กลวิธี  / 
มาตรการ

1. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนกัปฏิบัติคณะ

วิศวกรรมศาสตร์

2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนกัปฏิบัติเชิงลึกของ

กลุ่มการผลิต

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนเิทศ ส าหรับนกัศึกษาฝึกงาน 

หรือสหกจิศึกษา และการฝังตัวของอาจารย์

4. อบรมอาจารย์ในเร่ือง รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนกั

ปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตนกัปฏิบัติที่

ครบถ้วน

5. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นบัณฑิตนกัปฏิบัติร่วมกบั

ภาคสถานประกอบการ

6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสร้างและรายวิชา ให้ตรงกบั

แผนการผลิตบัณฑิตนกัปฏิบัติ ร่วมกบัภาคสถานประกอบการ

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ในการผลิตบัณฑิตนกัปฏิบัติ

8. สนบัสนนุอปุกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้าง

ทักษะให้เกดิขึ้นในตัวผู้เรียนโดยสามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งในเวลา

เรียนและนอกเวลาเรียน

1. พัฒนาเกณฑ์การเลือกสถานประกอบการ การส่งนกัศึกษา

และอาจารย์ ไปยังสถานประกอบการ

2. ฝึกอบรมพี่เล้ียงในสถานประกอบการให้เข้าใจการผลิต

บัณฑิตนกัปฏิบัติ 

3. เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนกัปฏิบัติไปยังหนว่ยงาน

ภายนอก

4. ร่วมมือกบัรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกจิ ผลิตบัณฑิตที่ตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

1. เพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อส่งเสริม

ให้การท างานมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม

3. บูรณาการการจดักจิกรรมนกัศึกษากบังานด้านวิชาการ

4. จดัท า Activities Transcript ส่งเสริมให้นกัศึกษาท ากจิกรรม

 เพื่อพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ์

5. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือและ

สนบัสนนุให้นกัศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา

6. จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกและสวัสดิการ เพื่อสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดี

7. เชิดชูเกยีรติคนดี คนเกง่ และสนบัสนนุคนที่มีความประพฤติ

ดีด้วยการให้ทุนความประพฤติดี หรือเรียนดี 

8.พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เกา่ให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์

ในการประสานประโยชน ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและสังคม 

9.สร้างแรงจงูใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบัศิษย์เกา่ 

และการระดมทุนเพื่อสนบัสนนุกจิการของคณะ

1. ทบทวน MOU/MOA จดัระดับกลุ่มความร่วมมือ และหา

พันธมิตรหลักในการด าเนนิความร่วมมือเชิงลึก

2. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนบุคลากรกบัต่างประเทศในด้านต่างๆ 

เช่น Visiting Professor นกัวิจยั อาสาสมัคร

3. ส่งเสริมการจดัการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การแลกเปล่ียน

นกัศึกษา การฝึกอบรมระยะส้ัน การเทียบโอน หลักสูตร 

Joint Degree เพื่อนกัศึกษาต่างชาติ

4. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 

โดยการฝึกอบรม ส่ือการเรียนรู้ การใช้ส่ือ e-Learning

5. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียน ฝึกอบรมต่างประเทศ 

และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ต่างกนั

6. ส่งเสริมให้บุคลากรและนกัศึกษาส่งผลงานประกวดระดับ

นานาชาติ

7. น าประเด็นการประเมินเพื่อการจดัอนัดับ Ranking มาศึกษา

วิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาคณะ

8. การจดักจิกรรม การประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ 

เป็นไปตามมาตรฐานการจดัประชุมนานาชาติ

9. ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการเข้ามาท างานของ

บุคลากรชาวต่างชาติ เพิ่มสัดส่วนของบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ

10. มีหนว่ยงานในการบริการ ประสานงาน การด าเนนิกจิกรรม

กบัต่างประเทศ เช่นการเดินทางต่างประเทศ  การปฐมนเิทศ

นกัศึกษาต่างชาติ การต่ออายุการออกหนงัสือเดินทาง

11. ปรับปรุงระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น

มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่บริการ One Network 

Environments

1. สนบัสนนุงบประมาณส าหรับการท าวิจยัที่ตอบโจทย์

ภาคอตุสาหกรรม หรือท าวิจยัร่วมกบัภาครัฐและเอกชน

2. จดัโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อสนบัสนนุ

การท าวิจยัอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาคลินกินกัวิจยัเพื่อให้ค าปรึกษาและสนบัสนนุการท าวิจยั

4. พัฒนาคลินกิเทคโนโลยีให้เชื่อมโยงกบัภาคประกอบการ ชุมชน

 และน าปัญหาใช้ในการวิจยั และสร้างนวัตกรรม  ให้ตรงกบั

ความต้องการ

5. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยัและนวัตกรรม โดยการ

จดัระบบการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา

6. จดักจิกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

ด้านวิศวกรรมศาสตร์

7. ส่งเสริมการจดัท าวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ และได้

มาตรฐาน TCI

8. บูรณาการงานวิจยัเข้ากบักระบวนการเรียนการสอนและ

การบริการวิชาการ โดยก าหนดเป็นหัวข้อบรรยาย ในรายวิชา

ที่เกี่ยวข้อง

9. น าโจทย์จากภาคประกอบการ SME OTOP มาเป็นปัญหา

ในการวิจยัและพัฒนาโครงงานนกัศึกษาและต่อยอด

10. สนบัสนนุการการพัฒนาและต่อยอด โครงงานของนกัศึกษา

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยสนบัสนนุโครงการทีมี

ศักยภาพ

11. ให้ความส าคัญกบั STUDENT PROJECT ในการสนบัสนนุ

วัสดุ เคร่ืองมือ ห้องปฏิบัติการ การใช้งานนอกเวลาเรียน

12. มีการจดัประกวดแข่งขัน โครงงานนวัตกรรมนกัศึกษา 

ในทุกๆ CLUSTER 

13. สร้างพันธมิตร และหาแหล่งทุนวิจยัเพื่อจดัหาทุนสนบัสนนุ

14. ปรับระบบการให้ทุนสนบัสนนุงานวิจยักบัอาจารย์รุ่นใหม่โดย

ใช้งานวิจยัและวิชาการ เป็นตัวขับเคล่ือน

15. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวกบั

การด าเนนิโครงการวิจยั

16. พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ 

โครงงาน งานวิจยั นวัตกรรม และจดัเกบ็รวบรวมเป็นคลังปัญญา

 คลังสมองของคณะ

17. สร้างระบบการพัฒนาเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ

จากผลการด าเนนิงานวิจยัที่สอดคล้องกบัทิศทาง

การพัฒนาคณะ


