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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557 - 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  ฉบับนี้ เปนแผนที่จัดทําขึ้นโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมชาวคณะวิศวกรรมศาสตร  
มทร.ธัญบุรี  ที่ไดรวมพลังรวมกันระดมความคิด  กําหนดโครงการ/กิจกรรม  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  
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วิศวกรรมศาสตร โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวกร  อางทอง คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร   

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประกอบดวยประเด็นสําคัญ 5 บท คือ บทที่ 1  บทนํา บทที่ 2 บริบทที่
เกี่ยวของและการวิเคราะหสถานการณ บทที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร  บทที่ 4  
การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ไปสูการปฏิบัติ  บทที่ 5  การกํากับติดตามประเมินผล  ทั้งนี้
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557 – 2560  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  จะไดจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนงบประมาณรายจายประจําป ตลอดจนจะ
เปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการแปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการใน
ภารกิจตางๆ โดยทุกภาคสวนของคณะใหเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาประสงค และวิสัยทัศนของคณะ ไดอยาง
เปนรูปธรรมตอไป 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี  ไดมี
การพัฒนาการอยางตอเนื่องนับจากอดีตเปนตนมา  โดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของ
ชาวคณะวิศวกรรมศาสตร ผานกลไกการระดมความคิดเห็น  มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และ
ภายนอก ที่คาดวาจะสงผลตอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูการขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผล  โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานจากการดําเนินงานที่ผานมา 
2. การรวบรวมสภาพปญหาและประเด็นในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร ในอนาคต 4 ป 

 รับฟงปญหา อุปสรรค และการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร 
3. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงระดับประเทศท่ี

เกี่ยวของกับการศึกษาแนวปฏิบัตทิี่ด ีและสิ่งที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพือ่บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 
ป พ.ศ. 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี 

 การศึกษาความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555 - 2559)  ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน  
ในป พ.ศ.2558  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) นโยบายรัฐบาล 

4. การสรุปประเด็นเพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
พ.ศ. 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี 

 การระดมความคิดเห็นและคําชี้แนะจากคณะกรรมการบริหารคณะ รวมทั้ง
คณะกรรมการประจําคณะ 

 การคาดการณอนาคตและความสามารถของประเทศไทยดานการจัดการศึกษา 
5. การกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ กลวิธ/ีมาตรการ  

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี ใหครอบคลุม
ในทุกระดับ และทุกมิต ิ 

 การประชุมผูบริหารคณะ 
 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

6. การรับฟงขอคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ 
 การระดมความคิดเห็นตอรางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ.2557-2560 คณะ

วิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี ในการประชุมผูบริหารคณะ การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ การ
ประชุมหน.ฝาย หน.ภาควิชา/หน.สาขาวิชา 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อการพัฒนาคณะ ใหมีการขยายตัวอยางมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการ
กระจายการมีสวนรวมอยางเปนธรรม ภายใตวิสัยทัศน “คณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูนําการศึกษา
และวิจัยดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีของภูมิภาคอาเซียน โดยมุงเนนผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ
มืออาชีพที่มีคุณภาพในระดับสากล ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ” ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงทิศทาง
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่ตองการเห็นประเทศไทยสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน มีเศรษฐกิจ
ชุมชนเขมแข็ง เปนสังคมแหงการเรียนรู และประชาชน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในการดําเนินการเพื่อ
ขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปสูวิสัยทัศนดังกลาว ได
กําหนดกรอบการพัฒนาของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557-2560  ไวดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

รวมทุกภารกิจ 52 73 585,759,035 
 ภารกิจเรงดวน 40 33 266,336,760 
 ภารกิจปกต ิ 12 40 319,422,275 

1.การพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
สรางคนดี คนเกง ใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ในระดับสากล 

27 36 236,294,560 

ภารกิจเรงดวน 23 18 163,729,560 
ยุทธศาสตร 1  Hands On : การสรางบณัฑตินักปฏิบัต ิ 15 13 151,689,880 
ยุทธศาสตร 3  Internationalization : สงเสริมความเปนนานาชาต ิ 8 5 11,739,680 
ภารกิจปกต ิ 4 18 72,565,000 

2.การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่
สามารถนําไปใชประโยชนและชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

8 15 50,412,000 

ภารกิจเรงดวน  ยุทธศาสตร 2  Research & Innovations : พัฒนา
งานวิจัย และนวัตกรรม 

8 8 32,037,000 

ภารกิจปกต ิ - 7 18,375,000 
3.การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนสังคม  
บนพื้นฐานองคความรู 

4 4 52,181,800 

ภารกิจปกต ิ 4 4 52,181,800 
4.การอนุรักษ สรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิน่ และ
สิ่งแวดลอม 

4 3 5,750,000 

ภารกิจปกต ิ 4 3 5,750,000 
5.การพัฒนาบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ เพ่ือรักษาคนดี คนเกง 
และเตรียมความพรอมในการเปนผูนํา 

4 6 21,760,675 

ภารกิจเรงดวน ยุทธศาสตร 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม 

4 2 3,500,200 

ภารกิจปกต ิ - 4 18,260,475 
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขนั 

5 9 219,360,000 

ภารกิจเรงดวน ยุทธศาสตร 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม 

5 5 67,070,000 

ภารกิจปกต ิ - 4 152,290,000 
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ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติระดับหนวยงาน คือ การนําประเด็นยุทธศาสตร

ไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธคณะ มีการดําเนินการที่สําคัญคือ การ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ซึ่งหนวยงานจะตองกําหนด โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา งบประมาณ ให

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของคณะ และของมหาวิทยาลัย  

สําหรับการกํากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2557 - 2560  ยึดหลักการ

กระจายอํานาจ ดวยการสนับสนุนใหใชกลไกการบริหารงานของคณะ สํานักงาน ภาควิชา/สาขาวิชา  

ศูนย ใหมีบทบาทหนาที่ในการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดําเนินงาน

ตามประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และกลวิธี/มาตรการ ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่ฝายบริหารและวางแผน 

เปนผูวิเคราะห สังเคราะห และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อรายงาน ผูบริหารคณะ เพื่อกอใหเกิดการ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557-2560 ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือหลักสําคัญที่ชวยใหเกิด   

แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจตางๆ บรรลุเปาหมายตามประเด็น

ยุทธศาสตรเกิดผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ใหเปนคณะชั้นนํา ที่มีอัตลักษณ  มีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของสังคม 
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บทที่ 1 
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และขอมูลพ้ืนฐาน 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งเมื่อป พ.ศ. 2518 ใชชื่อวา 

“คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี” วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตอมาป พ.ศ. 2532 มีพระราชบัญญัติเปลี่ยน
ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยยกเลิก คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี 
และประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษา ใชชื่อใหมวา “คณะวิศวกรรมศาสตร” โดยมีผลตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 
2537 ซึ่งไดยายมาทําการเรียนการสอน ณ ถนนรังสิต-นครนายก กม.13 ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี  

ในปจจุบันมีพระราชบัญญัติจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2548 คณะวิศวกรรมศาสตร จึงอยูในการแบงสวนราชการใหมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

1.1 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2557–2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จัดทําขึ้นภายใตนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยอธิการบดี รศ.ดร.
ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ ที ่นํามาสูนโยบายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร โดยคณบดี ผศ.ดร.ศิวกร 
อางทอง โดยสามารถสรุปเปนขั้นตอนไดดังนี ้
 

ตารางที่ 1.1 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557 - 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร 
วัน เดือน ป กิจกรรม การมีสวนรวม สถานที ่

16 ม.ค. 57 
 

คณบดี ผศ.ดร.ศิวกร  อางทอง แถลงนโยบายแผนการ
บริหารจัดการและแผนพฒันาคณะวิศวกรรมศาสตร ตอ
ประชาคมคณะในการประชุมบุคลากรในคณะทั้งหมด 

ประชาคมคณะ หองประชุมเฟองฟา 

11 ก.พ. 57 
 
 

คณบดี ผศ.ดร.ศิวกร  อางทอง แตงตั้งคณะกรรมการ
จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ ราชการ 4 ป  พ .ศ . 2557-2560 
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรวาระเรงดวน พ.ศ. 2557-
2560 และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557 

คณะกรรมการจัดทํา
แผน 

 

21 ก.พ. 57 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน ดําเนินการนําเสนอราง 
และวิพากษในสวนของ ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน อัต
ลักษณ  เอกลักษณ พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และ
กลวิธี แบงความรับผิดชอบตัวชี้วัด ฝาย/ภาควิชา/
สํานักงาน/ศูนย  กลับไปดําเนินการจัดทําขอเสนอ
โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตรกาพัฒนาคณะ 

คณะกรรมการจัดทํา
แผน 

หองประชุมราชพฤกษ 

3 มี.ค. 57 
 
 

ฝาย/ภาควิชา/สํานักงาน/ศูนย สงโครงการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรกาพัฒนาคณะ ผานงานงบประมาณและแผน 
ฝายบริหารและวางแผน เสนอตอกรรมการ เพื่อบรรจุ
โครงการในแผน 
 

ฝาย/ภาควิชา/
สํานักงาน/ศูนย 

 



 
 

 
 

2 

แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

วัน เดือน ป กิจกรรม การมีสวนรวม สถานที ่
6-7 มี.ค. 57 
 
 

จัดโครงการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ดําเนินการ ประเมินผลและปรับปรุง
กลยุทธ ตัวชี้วัด ทบทวนงบประมาณโครงการ และ
จัดดลําดับความจําเปนเรงดวนโครงการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร บรรจุโครงการในเลมแผน  

คณบด/ีผูบริหาร
คณะ/คณะกรรมการ 
จัดทําแผน/ผูบริหาร
ภาควิชา/ บุคลากร
สนับสุน 

โรงแรม Fran Jifani 
Resort อ.หัวหิน  
จ.ประจวบครีีขันธ 

13 มี.ค. 2557 
 
 

รายงานความกาวหนาการจัดทําแผน และเสนอราง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557-2560 แผนพัฒนา
เชิงยุทธศาสตรวาระเรงดวน พ.ศ. 2557-2560 และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2557 ตอกรรมการประจํา
คณะ  

กรรมการประจํา
คณะ 

หองประชุมราชพฤกษ 

21 มี.ค. 57 
 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร 
รับนโยบาย ขอเสนอแนะจากอธิการบดี และวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ รับแนวทางและรูปแบบการติดตามและ
ประเมิณผลการดําเนินงาน จากกองนโยบายและแผน 
เพื่อนํามาปรับใชกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ 

อธิการบดี/ผูบริหาร
มหาวิทยาลยั/กอง
นโยบายและแผน/ 
กรรมการดําเนินการ
จัดทําแผนจากคณะ
และสวนงานตางๆ 
ในมหาวิทยาลัย 

สํานักวิทยบริการ 

15 พ.ค. 57 
 
 

เสนอสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรวาระเรงดวน 
ทั้งตัวชี้วัด คาเปาหมาย การดําเนินงาน เกณฑการให
คะแนน และผลการดําเนินงาน กรรมการประจําคณะ
พิจารณารับรองและใหนําไปใชในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคณะ ตอไป 

กรรมการประจํา
คณะ 

หองประชุมราชพฤกษ 

12 มิ.ย. 57 
 
 

ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบใหนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557 - 
2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี ฉบับนี้ รวมทั้ง
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรวาระเรงดวน พ.ศ. 2557-
2560 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2557 
คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี ไปใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานของคณะ ตอไป 

กรรมการประจํา
คณะ 

หองประชุมราชพฤกษ 

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557 - 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี  ฉบับนี้เปนเครื่องมือ
ที่ชวยใหคณะไดเห็นความเชื่อมโยงของการดําเนินงานตาง ๆ ที่สงผลในเชิงสนับสนุน เพื่อใหคณะนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน จัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด และใชเปนกรอบใน
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในชวงระยะเวลา 4 ปขางหนา 
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1.2 ขอมูลพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุร ี

     1.2.1 พื้นที่ตั้งอาคารและสถานที่ 

ช่ืออาคาร 
ปที่สรางเสร็จ 

(เปดใช) 

จํานวน

ช้ัน 

พื้นที่ใชสอย 1

(ตรม.) 

หองเรียนบรรยาย หองเรียนปฏิบัติการ 

จํานวนหอง ความจุ (คน) จํานวนหอง ความจุ (คน) 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 2537 3 739 2 40 7 60 

วิศวกรรมไฟฟา 2535 3 464 - - 6 30 

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 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 

วิศวกรรมเครื่องนุงหม 2538 4 2,000 10 40 8 40 

วิศวกรรมเคมี 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 

วิศวกรรมสํารวจ 2535 2 500 2 25 3 25 

วิศวกรรมโครงสราง 2535 2 500 1 25 5 25 

วิศวกรรมแหลงน้ํา 2535 2 500 1 25 3 25 

วิศวกรรมเกษตร 2539 3 1,500 2 25 6 25 

อาคารเรียนรวม 2535 4 2,000 20 45 - - 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ 2550 9 11,600 8 45 40 25 
2  

         

 

 

 อาคารเรียนทีใ่ชเพือ่การบริหารและสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร 

ช่ืออาคาร 
ปที่สรางเสร็จ 

(เปดใช) 

จํานวน

ชั้น 

พื้นที่ใชสอย2 

(ตรม.) 
การใชงาน ณ ปจจุบัน 

อาคารเรียนรวม 2535 4 3,500 ชั้น 1 ใชเปนที่ทําการของงานอาคาร และงานพัสด ุ

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ 2550 9 15,000 

ชั้น 1 และช้ัน 2 ใชเปนสํานักงานคณบดี  

ชั้น 2 ใชเปนหองสมุด และหองคอมพิวเตอรกลาง 

ชั้น 3 ใชเปนหองประชุม 2 หอง 

ชั้น 9 ใชเปนหองประชุมสัมมนา 

 

 
                                                 
1 พื้นที่ใชสอยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเทานั้นไมรวมพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการ 
2 พื้นที่ใชสอยเฉพาะการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนเทานัน้ 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

1.2.2 การแบงสวนราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุร ี

 สํานักงานคณบดี 
 ทําหนาที่เปนหนวยประสาน  สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานใหแก ฝาย ภาควิชา สํานัก 

ศูนย และงานตางๆ   

ภาควิชา ปจจุบันมี 10 ภาควิชา คือ 

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

5. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 
6. ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
7. ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ 
8. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
9. โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
10. โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ 

ศูนย 

 เปนหนวยงานที่ใหบริการเกี่ยวกับการดําเนินการดานวิชาการ ศึกษาวิจัย คนควาทดลอง และ
ฝกอบรม 3 หนวยงาน ดังนี้ 

1. ศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมและปโตรเคม ี
2. ศูนยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC)  
3. ศูนยวิจัยพลังงาน 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

แผนภาพที่ 1.1 โครงสรางคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี    
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

1.2.3 หลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี 
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มี 16 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม 
8. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมสีิ่งทอ 
  -  แขนงวิชาวิศวกรรมการยอมส ี
     และตกแตงสิ่งทอ 
  -  แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตเสนใย     
     สังเคราะห 
9. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 

10. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
-  แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

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

-  แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
-  แขนงวิชาวิศวกรรมดินและน้ํา 

16. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ปริญญาวิศวกกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มี 9 สาขาวิชา 

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

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

  ตารางที่ 1.2 หลักสูตรที่เปดสอน ระหวางปการศึกษา 2551-2556 

ระดับการศึกษา 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
หลักสูตรที่เปดสอน 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 ป (ม.6 /ปวช.) 16 16 16 16 15 15 

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

แผนภาพที่ 1.2 สรุปภาพรวมจํานวนหลักสูตร ระหวางปการศึกษา 2551 - 2556 
 

 

 
 

1.2.4 นักศึกษา 

แผนภาพที่ 1.3 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ระหวางปการศึกษา 2551 – 2556 

ภาควิชาวิศวกรรม 2551 2552 2553 2554 2555 2556 รวม

โยธา 734 824 915 774 816 584 4,647          

ไฟฟา 383 463 520 424 474 388 2,652          

เครื่องกล 343 423 478 366 449 377 7,299          

อุตสาหการ 554 645 759 596 704 547 3,805          

สิ่งทอ 410 474 525 485 534 397 2,825          

อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 685 704 741 644 732 554 6,630          

คอมพิวเตอร 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          

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

 

 

 

 

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

 แผนภาพที่ 1.4 จํานวนนักศึกษารับเขามา ระหวางปการศึกษา 2551 – 2556 

ภาควิชาวิศวกรรม 2551 2552 2553 2554 2555 2556

โยธา 271 207 220 178 184 208

ไฟฟา 136 145 140 142 115 124

เครือ่งกล 139 128 151 135 111 109

อุตสาหการ 175 221 248 197 188 165

ส่ิงทอ 57 189 115 117 164 29

อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 192 215 220 127 186 171

คอมพิวเตอร 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

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

 แผนภาพที่ 1.5 จํานวนนักศึกษาสําเร็จ ระหวางปการศึกษา 2551 - 2556 

 

ภาควิชาวิศวกรรม 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

โยธา 131 144 101 164 210 235 

ไฟฟา 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 

อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 122 120 242 191 159 181 

คอมพิวเตอร 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  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

 ตารางที่ 1.3 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ ปการศึกษา 2556 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 

ปกต ิ แลกเปลี่ยน รวม ปกต ิ รวม ปกต ิ แลกเปลี่ยน รวม 
จํานวนนักศึกษาชาวตางชาต ิ 4 12 16 1 1 5 12 17 

1.2.5 ภาวการณมีงานทําของบัณฑิต  

ตารางที่ 1.4  สรุปการมีงานทําของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร ในชวงป 2550 - 2554 

จํานวนการมีงานทําของบัณฑิต 2550 2551 2552 2553 2554 

ที่ไดงานทํา 692 584 609 434 536 
กําลังศึกษาตอ 29 33 21 16 26 
ที่ยังมิไดงานทําและไมไดศึกษาตอ 154 191 223 62 84 

ผลรวม 875 808 853 512 646 
 

ตารางที่ 1.5  ความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูบังคับบัญชา ที่มีตอคุณภาพบณัฑิต 

ป ระดับความพึงพอใจ 
2549 81.40 
2550 77.60 
2551 77.00 
2552 77.00 
2553 83.60 

 

1.2.6 ขอมูลบุคลากร 

ตารางที่ 1.6 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทบุคลากร ระหวางป 2553 - 2556 

ประเภท 2553 2554 2555 2556 
1. ขาราชการ 178 175 173 172 
2. ลูกจางประจํา - - - - 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 25 25 28 32 
4. พนักงานราชการ 5 4 4 1 
5. ลูกจางช่ัวคราว - - - - 

รวมทั้งสิ้น 208 204 205 205 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ตารางที่ 1.7 บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ระหวางป 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 

รวมทั้งสิ้น 208 204 205 205 

ตารางที่ 1.8 บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ระหวางป 2553 - 2556 

ประเภท 2553 2554 2555 2556 
1. ศาสตราจารย - - - - 
2. รองศาสตราจารย 4 4 4 5 
3. ผูชวยศาสตราจารย 64 66 66 70 
4. อาจารย 140 134 134 130 

รวมทั้งสิ้น 208 204 205 205 

ตารางที่ 1.9 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภท 2553 2554 2555 2556 
1. ขาราชการ 6 6 6 5 
2. ลูกจางประจํา 7 7 7 6 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 2 3 9 
4. พนักงานราชการ 3 3 4 6 
5. ลูกจางช่ัวคราว 111 98 98 98 

รวมทั้งสิ้น 129 116 118 118 

 ตารางที่ 1.10  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประเภท 2553 2554 2555 2556 
1. ปริญญาเอก - - - - 
2. ปริญญาโท - 3 3 3 
3. ปริญญาตรี 47 40 41 41 
4. ต่ํากวาตรี 82 73 74 74 

รวมทั้งสิ้น 129 116 118 118 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ตารางที่ 1.11   แนวโนมการเกษียณอายุราชการของบุคลากร ในปงบประมาณ 2556 - 2560 

ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 
ขาราชการ 
    สายวิชาการ 
    สายสนับสนุน 

 
2 
- 

 
2 
- 

 
3 
- 

 
7 
- 

 
6 
2 

 
20 
2 

ลูกจางประจํา - - 1 1 1 3 
รวมทั้งสิ้น 2 2 4 8 9 25 

 
ตารางที่ 1.12  จํานวนบุคลากรชาวตางชาติ ปงบประมาณ 2556 

ประเทศ จํานวน 

1. ญี่ปุน 1 
2. จีน 1 

รวมทั้งสิ้น 2 
 
1.2.7 งบประมาณ  

แผนภาพที่ 1.11 งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร  ป 2552 - 2556 
                                                                                                         หนวย : ลานบาท 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ตารางที่ 1.13 เปรียบเทียบ งบประมาณแผนดินของประเทศ งบประมาณการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
 งบประมาณอุดมศึกษา และงบประมาณ มทร.ธัญบุรี และคณะวิศวกรรมศาสตร 

                  ป 2552 - 2556 

ป 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
แผนดิน 

ของประเทศ 
 
 

(ลานบาท) 

งบประมาณ 
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
 
 

(ลานบาท) 

งบประมาณ 
อุดมศึกษา 
ของทุก

มหาวิทยาลัย 
 

(ลานบาท) 

งประมาณ 
แผนดิน  
มทรธ. 

 
 

(ลานบาท) 

งประมาณ 
แผนดิน  
คณะ

วิศวกรรม 
ศาสตร 
(บาท) 

รอยละของ 
งบประมาณ 

คณะ
วิศวกรรม 
ศาสตร ตอ

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 
 

1.2.8 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดมีการประเมินผลระบบคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และ
ภายนอก รวมทั้งไดมีการลงนามเพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) และใชเปนกลไกในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ ในมหาวิทยาลัย จากการ
ประเมินผลตามกรอบแนวทางตาง ๆ ระหวางป 2550 – 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดรับ
ผลคะแนนการประเมิน ตาง ๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 1.14 ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 

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

พ.ศ.2556 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 3.38 
(ดี) 

4.28 
(ดี) 

 

ตารางที่ 1.15 ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ปการศึกษา (คะแนนประเมิน) 

พ.ศ. 2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2554 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2555 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 3.20 3.85 4.21 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ตารางที่ 1.16 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ (คะแนนประเมิน) 

พ.ศ. 2552 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2554 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2555 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

4.1606 3.7073 4.3501 3.9494 

ใชขอมลูเดยีวกบัมหาวทิยาลัย 

ตารางที่ 1.17 ผลการประเมินระดับความสําเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ (คะแนนประเมิน) 

พ.ศ. 2552 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2553 
 (คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2554 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2555 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

4.6814 4.7363 4.9850 4.5814 

ใชขอมลูเดยีวกบัมหาวทิยาลัย 

1.2.9 การลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

ปจจุบันมีการลงนามขอตรงลงความรวมมือทางวิชาการ จํานวน 78 ความรวมมือ เปนความรวมมือใน
ทวีปเอเชีย 64 ความรวมมือ  ทวีปออสเตรเลีย 5 ความรวมมือ  ทวีปยุโรป 7 ความรวมมือ  และทวีปอเมริกา  
2 ความรวมมือ  ดังนี้ 

ตารางที่ 1.18 รายนามหนวยงานที่มีการลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

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 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

Continent Country No. University/School/Organization 

 Asia 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 

  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 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

Continent Country No. University/School/Organization 

 Asia 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) 

 Cambodia 1 สถานีโทรทัศน ชอง 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 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

Continent Country No. University/School/Organization 
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  

1.2.10  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุงยกระดับของการจัดอันดับ (Ranking) ใหสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหกับผูใชบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตรเปนสวนหนึ่งที่จะรวมแรงรวมใจในกระบวนการ
ยกระดับของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย Webometrics ป 2013 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งหมด 188 แหง หากพิจารณาเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาดาน
วิทยาลัยและเทคโนโลยี (S&T)  โดยพิจารณาจากเกณฑที่เปน University of Technology (S&T) จํานวน 24 
แหง มีผลการจัดอันดับในป 2013 ที่นาสนใจดังตอไปนี้ 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) ในประเทศไทย 

พบวา มทร.ธัญบุรี ถูกจัดอยูในอันดับที่ 13 จาก ทั้งหมด 24 แหงของมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนอันดับที่ 51 จากทั้งหมด 188 แหง ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเปนอันดับที่ 
2951 ของโลก 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ตารางที่ 1.19   ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24 แหง 

อันดับที ่
U.Tech. 

อันดับ 
ในไทย 

อันดับ 
โลก 

สถาบันอุดมศกึษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1 5 445 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2 8 546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

3 12 781 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

4 14 1063 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

5 17 1269 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ประเทศไทย 

6 20 1542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

7 24 1856 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

8 25 1897 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

9 29 2077 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

10 30 2078 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

11 42 2635 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

12 49 2927 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

13 51 2951 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

14 55 3210 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

15 75 5219 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

16 81 5992 สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน 

17 95 8026 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

18 102 8965 มหาวิทยาลัยราชธาน ี

19 114 10084 มหาวิทยาลัยอาเชียน 

20 132 12071 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

21 138 12887 วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 

22 155 15384 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยอีีสเทิรน 

23 159 15778 วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคใต 

24 172 17402 สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา 

ที่มา : http://www.webometrics.info/en/asia/thailand  ขอมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ทั้ง 9 แหง 

 ในป 2013  มทร.ธัญบุรี ถูกจัดอยูในอันดับที่ 7 จากทั้งหมด 9 มทร. เปนอันดับที่ 51 จากทั้งหมด 188 
แหง ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเปนดันดับที่ 2951 ของโลก โดยมีผลการจัดอันดับในดานตาง ๆ ที่
แตกตางกันตามตารางนี้ 

ตารางที่ 1.20   ผลการจัดอันดับเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง 

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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 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 
ขอมูล ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2556 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

บทที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวของ และการวิเคราะหสถานการณ 

2.1 บริบทท่ีเกี่ยวของ 

จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ซึ่งเกิดเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลก  
ยุคโลกาภิวัฒน  (Global  Change)  การเปดเสรีทางการคาและบริการ  (Free  Trade  Agreement)  
การกาวเขาสูสังคมเศรษฐกิจยุคฐานความรูและขอมูลขาวสาร สภาพบริบทของโลกที่สงผลตอนานา
ประเทศ  ไดแก วิกฤติพลังงานและสิ่งแวดลอม การเขาสูสังคมผูสูงอายุของนานาประเทศ วิกฤติความ
ผันผวนของสภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศในฝงยุโรป  ปจจัยภายนอกเหลานี้  สงผลตอสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม การเมืองของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนเรื่องทาทายตอสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
ตองเตรียมความพรอมดานงานวิชาการและวิจัย เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงและกาวสูการพัฒนา
อยางกาวกระโดด เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ   

บริบทและแนวโนมของโลก สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ สังคมและ
การศึกษาของประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและเผชิญความทาทายของโลก ตอคานิยม  
วัฒนธรรม  การเรียนรู เพื่อกาวสูสังคมยุคฐานความรูและในโลกยุคไรพรมแดน ซึ่งสงผลตอนโยบายของ
ประเทศ ประกอบดวย    

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

แนวคิดหลักในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  11 ยังคงมีแนวคิด                    
ที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิด
การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดตระหนักถึงสถานการณและ            
ความเสี่ยงซึ่ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวน               
ดานเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทย
ทั้งเชิงบวกและลบ และไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู นวัตกรรม เศรษฐกิจ
สรางสรรค ธุรกิจบริการ โลจิสติกส การปฏิรูประบบกฎหมายเศรษฐกิจ การทําธุรกิจที่คํานึงถึงสังคม
สิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชน และการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน โดยยึด
วิสัยทัศนประเทศไทยป 2570 เปนเปาหมาย ดังนี้ “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรี     
บนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ              
สารธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ด ี
เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาค
และโลกไดอยางมีศักดิ์ศร”ี 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ม ีการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6 ประการ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม : เนนการสรางโอกาสใหทุกคนเขาถึงแหลง
เงินทุน ทรัพยากร และการประกอบอาชีพ เพิ่มรายไดใหกับตนเอง อยูในสังคมไดอยางมั่นคง ชวยเหลือ
กลุมคนยากจน คนดอยโอกาส แรงงานนอกระบบ แรงงานตางดาว ชนกลุมนอย ใหไดรับบริการตางๆ 
ของสังคมอยางเทาเทียมกับคนกลุมอื่นๆ สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
และความขัดแยงในสังคมไทย รวมพัฒนาประเทศอยางเต็มที่และเสริมสรางความสัมพันธของคน      
ในสังคมใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน : มุงพัฒนาคนไทย
ทุกกลุมวัยใหมีความสามารถ ดวยการพัฒนาใหมีจิตสาธารณะหรือสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 5 ดาน   
ทั้งการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต คิดเปน ทําเปน การสะสมความรูและนํามาคิดเชื่อมโยง เกิดเปน
ความคิดริเริ่ม และสรางสรรค การเปดใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝงใหจิตใจ         
มีคุณธรรม รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมของครอบครัวชุมชน และสังคมใหมั่นคง เอื้อตอการพัฒนาคน 

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน : เปนการ
สรางภาคเกษตรใหเขมแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผูบริโภคในประเทศ เปนฐาน
การผลิตที่ทําใหเกษตรกรเกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได รวมทั้งใชเปนแหลงยาจากสมุนไพร ใหภาค
เกษตร  เปนแหลงอาหารและพลังงาน รวมทั้งจัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการใชในประเทศ 

4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน : 
สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาและบริการในภูมิภาคที่ใชการสรางความรูใหมๆ 
เปนเครื่องมือนําไปสูความยั่งยืนในระยะยาว พรอมกับสรางระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยง
ในดานเศรษฐกิจ สรางบรรยากาศใหเอื้อตอการผลิต การคา และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนา
ผูประกอบการรายใหม สรางเครือขายโครงสรางพื้นฐานและการจัดการขนสงภายในที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม : เปนการเตรียมพรอมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะ
การเปนประชาคมอาเซียน สงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศใหเดนชัด รวมทั้งบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบและประเด็นปญหารวมระหวางประเทศ 

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน : เปนการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ผลักดันการผลิตและบริโภคของประเทศไปสูการ
เปนสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ 

2.1.2 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรบัปรุง (พ.ศ.2552 – 2559)  

วัตถุประสงคของแผน 
1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา 
2. เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคม

คุณธรรมภูมิปญญา และการเรียนรู 
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แนวนโยบาย 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทั้งสามประการดังกลาว ประกอบกับการคํานึงถึงทิศทางการพัฒนา

ประเทศในอนาคตที่เนนการใชความรูเปนฐานของการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประชากร สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดกําหนดแนวนโยบายในแตละวัตถุประสงค ดังนี้ 
 วัตถุประสงค 1  พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา 
 แนวนโยบาย 

1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกและ      

มีความภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นใน
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และรังเกียจการทุจริต ตอตาน
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ไดมีโอกาสเขาถึง
บริการการศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ผูพิการ หรือ ทุพพลภาพ ยากจน อยูในทองถิ่น
หางไกล ทุรกันดาร 

1.4 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขัน และรวมมือกับนานาประเทศ 

1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน         
มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

วัตถุประสงค 2  เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 
 แนวนโยบาย 

1.1 สงเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรูของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม    
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.2 สงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปญญา และการเรียนรูประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม            
พลศึกษา กีฬา เปนวิถีชีวติอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต 

1.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู และสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 วัตถุประสงค 3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสราง
สังคมคุณธรรมภูมิปญญา และการเรียนรู 
 แนวนโยบาย 

3.1 พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
และการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเรงรัดกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา
ไปสูสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคสวนของสังคม
ในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา 



 
 

 
 

22 

แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

3.4 ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

3.5 สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของการศึกษา 
เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศภายใตกระแส              
โลกาภิวัตน ขณะเดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเก้ือกูลกัน 

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

วิสัยทัศน ป 2559 “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ
เพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคม
ประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาต”ิ 

ตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน ป 2559 จํานวนรวม 7 ตัวบงชี้ 
1. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที ่สกอ.กําหนด 

1) ภาพรวมของประเทศเทากับ 6% 
2) กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางองคความรู เพื่อชี้นําสังคมและเพิ่มขีด

ความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับโลก เทากับ 100% 
2. รอยละของอาจารยที่ไดรับการรับรองศักยภาพความเปนอาจารยมืออาชีพตามที่ สกอ.

กําหนด เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยทั้งหมด เทากับ 25% 
3. คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพรตอจํานวนอาจารย ≥ 3.51 

(คํานวณจากขอมูลของสมศ. แตปรับเปาหมายใหสอดคลองตามกลุมสถาบัน) 
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะ

สาขาแหงชาติ เทากับ 100% (โดยครอบคลุมความรูดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
5. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เทากับ ≥ 4.51 
6. รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหนวยงานสถาบัน

วิชาชีพ/องคกร ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิเทากับ 20% 
7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะหตนทุนคาใชจายตอหนวยคุณภาพ เทากับ 100% 

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

Education and Quality Education at All) (เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม) 
E = Educator Professional (พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพ

ใหเปนอาจารย) 
G = Graduated with Quality and Social Responsibility (ยกระดบัคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด) 
S = Satang Utilization (ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบัน 

อุดมศึกษาสูความเปนเลิศ) 

ในปการศึกษา 2559 ไดตั้งเปาหมายการผลิตบัณฑิต โดยมีสัดสวนการรับนักศึกษาในกลุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : วิทยาศาสตรสุขภาพ : มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน 40 : 10 : 50 
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เทากับ 235,412 : 58,853 : 294,266 คน ซึ่งสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) สําหรับแนวทางการนําแผนสูการปฏิบัติ ตองมีคณะกรรมการประกอบดวยตัวแทนจาก
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทําหนาที่วางระบบและกลไกตั้งแตกระบวนการนํายุทธศาสตร ดังกลาวไปเผยแพร 
ใหกับทุกสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการ รวมทั้งมีระบบกํากับติดตามประเมินผล
ทุก 1 ป เพื่อนําผลมาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ในชวงกลางของแผน (ป 2557) และสรุปผลการดําเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นสุด ป 2559 เพื่อนําไป
วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ตอไป 

2.1.4    แผนยุทธศาสตรอาเซียน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในการเตรียมความพรอมของระบบอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียนและ            
เปดเสรีการคาบริการดานการอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
จัดทําแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป                
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวิสัยทัศน ที่จะทําใหบัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบ   
ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร  3 ประการ คือ (1) การเพิ่มขีด
ความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล (2) การพัฒนาความเขมแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน และ (3) การสรางเสริมบทบาทของอุดมศึกษา
ไทยในประชาคมอาเซียน 

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

 นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลองกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ควบคูไปกับการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ    
เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศนการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-
2559) คือ “ประเทศไทยมีและใชงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการ
กําหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
วิจัยของประเทศใหสูงขึ้น และสรางฐานความรูที่มีคุณคา สามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการ            
ที่เหมาะนสมและแพรหลาย รวมทั้งใหเกิดการเรียนรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเกิด
ประโยชนเชิงพานิชยและสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใชทรัพยากรและ
เครือขายวิจัยอยางมีประสิทธิภาพที่ทุกฝายมีสวนรวม” ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรการวิจัย คือ  
 ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
 ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางศัยพภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 : การอนุรักษเสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 
 ยุทธศาสตรที่ 5 : การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชน และประชาคมอยางแพรหลาย 
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2.1.6  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2565) 

 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2565) 
มีวิสัยทัศนที่ เนน “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” โดยการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูวิสัยทัศนดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนฯ 5 ประการ คือ 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และทองถิ่นดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยมีเปาหมาย คือ ผลิตภัณฑและบริการของวิสาหกิจชุมชนมีการใช 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศในการสรางคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจ
สีเขียว ตลอดจนมีผลิตภาพการผลิตขยายตัวไมนอยกวารอยละ 3 ตอป 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุน และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิต
และบริการดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยมีเปาหมาย คือ  

1) ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายในประเทศเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถทําใหผลิตภาพการผลิตขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป  

2) ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายในประเทศเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถทําใหมูลคาเพิ่มขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป  

3) มีการใช วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในประเทศเพื่อเพิ่มสัดสวนการใชสิทธิ
ประโยชนจากความตกลงทางการคาเสรี และทําใหการสงออกขยายตัวไมนอยกวาการสงออกรวมของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเปาหมาย คือ  

1) งานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถปองกันการสูญเสียชีวิตและลดมูลคา             
ความเสียหายรวมไดกวารอยละ 1 ของ GDP  

2) งานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกเปนรอยละ 20-25 โดยปริมาณของเสียและมลพิษลดลงเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป  

3) งานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถชวยใหการบริโภคที่มีผลกระทบตอ
ระบบนิเวศลดลงรอยละ 10 ตอป 

ยุทธศาสตรที่ 4: การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษยของประเทศดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยมีเปาหมาย คือ  

1) เพิ่มสัดสวนผูเรียนสายวิทยาศาสตรใหจบตรงตามความตองการของตลาดไมนอยกวารอยละ 60  
2) ผลิตภาพแรงงานของกําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป  
3) เพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน 25 คนตอประชากร 10,000 คน โดยเปน

บุคลากรที่ทํางานในภาคเอกชนไมนอยกวารอยละ 60 
ยุทธศาสตรที่ 5: การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยเอื้อดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยมีเปาหมาย คือ  
1) การมีอันดับขีดความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ใหอยูในลําดับไมเกินที ่25 ของโลก (IMD)  
2) เกิดการลงทนุเพื่อการวิจัยและพัฒนาไมนอยกวารอยละ 2 ของ GDP  
3) การมีสวนรวมของภาคเอกชนใน R&D ไมนอยกวารอยละ 70 
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2.1.7 ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศในชวงการปฏิรูปการศึกษา               
ในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552 – 2561 

สาระสําคัญของยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศในชวงการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561 

1.  มีการกําหนดวิสัยทัศนไววา “ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ มีความ
สอดคลองกับความตองการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสามารถ
แขงขันไดกับนานาประเทศ โดยความรวมมือของทุกภาคสวน” 

2.  มีการกําหนดเปาหมายป 2561  ไวดังนี้ 
1) มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (National Qualifications Framework : NQF) และ

มีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2) การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการรับรองสมรรถนะความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝกงานใหมากขึ้น โดยมีสัดสวน

ผูเรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เปนรอยละ 30 ของผูเรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
4) สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เปน 60 : 40 
5) กําลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 65 และมี

สมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน 

3.  มีกรอบการดําเนินงาน พัฒนาการผลิตและพัฒนากําลังคน โดย 
1) กําหนดทิศทางความตองการกําลังคนและสรางระบบความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้ง

กลุมอาชีพ สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องคกรผูใช สถาบันการศึกษา ศูนยฝกอาชีพ/ผูผลิต 
2) พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ เพื่อรับรองความรูเชิงวิชาการ สมรรถนะวิชาชีพ 

ของผูสําเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ พรอมจัดตั้งองคกรเพื่อรับรอง
สมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย ผูบริหาร 
และสถาบันการศึกษา 

3) พัฒนาระบบการเตรียมความพรอม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อจูงใจใหผูเรียน
เลือกเรียน ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการของตนเอง ตลาดแรงงาน และยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ 

4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเนนการฝกปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรูในงานอาชีพ โดย
ขยายระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝกหัดงานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการทํางานควบคูการเรียน 

4. เพื่อใหบรรลุวสิัยทัศน เปาหมาย และกรอบการดําเนินงานดังกลาว จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
และมาตรการ สรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ปฏิรูปการเรียนรูดานการศึกษาเพื่ออาชีพ ประกอบดวย 10 มาตรการ เชน 
จัดระบบการเรียนรูใหยืดหยุน เขาถึงงาย เพื่อเปดโอกาสใหกําลังคนเขามาเรียนรูและออกไปประกอบ
อาชีพ จัดระบบรับรองประสบการณของบุคคล และระบบสะสมหนวยการเรียน (credit bank 
system) พัฒนาหลักสูตรเนนฐานสมรรถนะ หลักสูตรเชิงกวาง ใหมีการจัดการศึกษาและเรียนรูที่บูรณา
การกับการทํางาน (Worked Integrated Learning : WIL) เปนตน 
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หนวยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานฯ  กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาคุณภาพกําลังคนทุกระดับ ประกอบดวย 7 มาตรการ เชน การ
พัฒนากําลังคนใหมีความรู ทักษะและคุณภาพเปนแรงงานที่มีทักษะฝมือ (skill intensive) พัฒนา
กําลังคนระดับสูงเพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปดโอกาสใหผูสูงอายุไดพัฒนาตนเอง สงเสริมความเปน
เลิศของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (gifted & talented) เปนตน 

หนวยงานรับผิดชอบ   กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  สภาวิจัยแหงชาติ   
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  สภาหอการคาไทย 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  เรงผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา ประกอบดวย 9 มาตรการ 
เชน ปรับกระบวนทัศนการศึกษา ใหความสําคัญกับการศึกษาเพื่ออาชีพ และสงเสริมคานิยมดาน
อาชีวศึกษา พัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะ และระบบเทียบโอนตามความรูและประสบการณตาม
มาตรฐานสมรรถนะ จัดการศึกษาและเรียนรูอาชีวศึกษา โดยเนนการปฏิบัติใน สัดสวนมากกวาทฤษฎี
และการเรียนรูงานอาชีพ ขยายการจัดการศึกษาระบบทวิภาค ีเปนตน 

หนวยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสั งคม 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย         
สภาหอการคาไทย 

ยุทธศาสตรที่ 4 : ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมทั้งสาขาขาด
แคลนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย 8 มาตรการ เชน สงเสริมใหนักเรียนเลือกเรียน
สายวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น จัดทําฐานขอมูลกําลังคน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and 
Technology : S&T) และสาขาอื่น ผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค รวมทั้งกําลังคนสาขาขาดแคลนและสาขาจําเปนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ เปนตน 

หนวยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสั งคม 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรม  
แหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย 

ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของกําลังแรงงาน ประกอบดวย 11 
มาตรการ เชน พัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นรวมกับผูประกอบการ จัดการฝกอบรมอาชีพตอ
ยอดใหผูจบการศึกษาภาคบังคับ (9+1) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (12+1) ที่ไมไดศึกษาตอ เสริมสราง
คุณลักษณะที่พึงประสงคและสมรรถนะหลัก(core competencies) โดยสอดแทรกในหลักสูตร
ฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน เชื่อมโยงความรูของปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่นกับสถานศึกษาในทองถิ่น 
เปนตน 

หนวยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสั งคม 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาวิจัยแหงชาติ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย กรมประชาสัมพันธ 
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ยุทธศาสตรที่  6 : เสริมสรางความยั่งยืนใหกับภาคการผลิตและบริการที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนากําลังคน ประกอบดวย 7 มาตรการ เชน สงเสริมการคนควาวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 
สรางกลไกการวิจัยและถายทอดความรูและเทคโนโลยีระหวางภาคธุรกิจ เอกชน สถานประกอบการกับ
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา สงเสริมสถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งในกลุมจังหวัด
หลักของแตละภูมิภาค ปรับรูปแบบขององคกรและ/หรือกฎกติกาตางๆ ที่เอ้ืออํานวยใหนักวิทยาศาสตร
และนักวิจัย มีความกาวหนาในวิชาชีพ (career path) เปนตน 

หนวยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สภาวิจัย
แหงชาติ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ สภาหอการคาไทย 

ยุทธศาสตรที่ 7 : เสริมสรางความเขมแข็งของครู คณาจารย และผูบริหาร ประกอบดวย 
10 มาตรการ เชน พัฒนาระบบการผลิตครู - อาจารย สําหรับการศึกษาสายอาชีพ หรือผลิตครูชางใหมี
คุณภาพและพอเพียง พัฒนาครูประจําการและ ผูบริหารอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ จัดทํามาตรฐาน
วิชาชีพครูและผูบริหารสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา สรางแรงจูงใจใหผูมีประสบการณในอาชีพมาเปน
ครู - อาจารย การศึกษาอาชีพ โดยใหคาตอบแทนตามความสามารถ (pay per performance) เปนตน 

หนวยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตรที่  8 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 10 มาตรการ 
เชน จัดตั้งคณะกรรมการรวมระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อกําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผนผลิต
และพัฒนากําลังคนของประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแหงชาติ (National Qualification  Framework 
— NQF) พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  (Thai Vocational  Qualification — TVQ) และจัดตั้งสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ กําหนดศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน  (area of excellence และ center  of  excellence) สรางกลไกในการประสาน
ความรวมมือระหวางการพัฒนากําลังคนในระดับประเทศและการพัฒนากําลังคนในระดับกลุมจังหวัด/
จังหวัด เปนตน 

หนวยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาวิจัยแหงชาติ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย 

ยุทธศาสตรที่ 9 : สรางระบบความรวมมือและเครือขายในการผลิตและพัฒนากําลังคน 
ประกอบดวย 10 มาตรการ เชน สนับสนุนสถานประกอบการใหเขามามีสวนรวมผลิตและพัฒนา
กําลังคน กําหนดทิศทางความตองการกําลังคน และจัดตั้งเครือขายสถาบันการศึกษา องคกรผูใช
กําลังคนทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความ
พรอมใหเขามารวมจัดการศึกษามากขึ้น จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีผูแทนจากหนวยงานตางๆ ในการ
พัฒนาระบบขอมูลกําลังคนรวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน (data exchange) เปนตน 

หนวยงานรับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ  สภาวิจัยแหงชาติ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย และสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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2.1.8  การบูรณาการยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   

ในการบูรณาการยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดจัดทํากรอบการสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยังยืน : New Growth 
Model  โดยประกอบไปดวย  3  เรื่องหลัก  คือ   

(1) Growth & Competitiveness – หลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง   
(2) Inclusive Growth – ลดความเหลื่อมล้ํา ซึ่งกระทรวงศึกษาเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก  ใน

สวนของแผนงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานไว คือ ปฏิรูป
การศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยี การดูแลเด็กกอนวัยเรียน และการใช ICT ในระบบการศึกษา เชน แท็บ
เล็ต และอินเตอรเน็ตไรสาย เปนตน)  

(3) Green Growth – เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   

 

 
 

 
 

2.1.9 นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับทิศทางของสถาบันอุดมศึกษา 

 แม ว าน โยบายของรัฐบาลที่ เกี่ ย วของกับภาคการศึกษาโดยตรงหรือน โยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการดานการอุดมศึกษาจะมีความสําคัญตอทิศทางอุดมศึกษาไทยก็ตาม แตนโยบาย

ดังกลาวยอมอาจถูกปรับเปลี่ยนได เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ การ

วิเคราะหนี้จึงทําใหน้ําหนักการวิเคราะหนอยกวากรอบนโยบาย และยุทธศาสตรนโยบายหรือ

ยุทธศาสตรของรัฐบาลปจจุบัน (พ.ศ.2556) จะมีความสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยตรง และสงผลตอการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ในชวงปงบประมาณ 2556-2560 ทั้งโดยตรงและโดยออมตอการกําหนดทิศทางการผลิต และพัฒนา

กําลังคน  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย การนําความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไป
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สนับสนุนโครงการดังกลาว เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรของประเทศ ไดแก ยุทธศาสตรเพื่อลงทุน

โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ (โครงการเงินกู 2 ลานลานบาท) และยุทธศาสตรเพื่อ

วางระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ (โครงการเงินกู 3.5 แสนลาน) 

 1. ยุทธศาสตรเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงของประเทศ 

 จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผานมามีมติเห็นชอบ รางพระราชบัญญัติ

ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ หรือที่รูจัก

กันในชื่อ พ.ร.บ. 2 ลานบาท หลังจากท่ีผานความเห็นชอบในหลักการไปแลวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ ที่

ผานมา 

 สาระหลักของราง พ.ร.บ.ฉบับนี้คือ “บัญชีทายพระราชบัญญัติซึ่งแจกแจงรายละเอียดโครงการ

ลงทุนโครงสรางพื้นฐานมูลคา 2 ลานลานบาท ซึ่งจัดแบงไดเปน 3 ยุทธศาสตร 8 แผน และ 56 

โครงการ โดย 3ยุทธศาสตรหลัก ประกอบดวย 

 1) ยุทธศาสตรปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงทางถนน สูรูปแบบที่ตนทุนต่ํากวาววงเงิน รวม 

3.54 แสนลานบาท แบงเปน 3 แผนยอย ไดแก 

 โครงการขายรถไฟรางคู 

 ทาเรือลําน้ํา – ทาเรือน้ําลึก 

 พัฒนาสถานีขนสงสินคา 

 2) ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและ

ขนสงไปสูศูนยกลางของภูมิประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน โดยแบงเปน 2 แผนยอย 

 พัฒนาประตูการคาหลักและประตูการคาชายแดน 

 พัฒนาโครงขายเชื่อมตอภูมิภาค 

 3) ยุทธศาสตรพัฒนาและปรับปรุงระบบขนสง เพื่อยกระดับความคลองตัว แบงเปน 3 แผนยอย 

 ขยายโครงขายรถไฟฟา 

 โครงขายถนนในพื้นที่ปริมณฑลและเมืองใหญ 

 แผนงานสงเสริมและสนับสนุน 

แผนการลงทุนดังกลาวมีระยะ 7 ป (2556 - 2563) มีเปาหมายพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน        

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ แตการลงทุนตามแผลดังกลาวจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต

ปงบประมาณ 2557 รวมทั้งจะมีโครงการขนาดใหญตามนโยบายของรัฐบาลเกิดขึ้น ในชวงป 2556-2557 

 การลงทุนตามโครงการดังกลาวเปนการลงทุนขนาดใหญของประเทศ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ สงผลดีกับอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะเกิดขึ้นตามระบบโซ

อุปทาน (Supply – chain) ตามมาอีกมากมาย ตั้งแต ตนน้ํา - กลางน้ํา – ปลายน้ํา เชน อุตสาหกรรม

ประเภทราง อุตสาหกรรมเครื่องกลและโลหะการ พลาสติก วัสดุศาสตร พลังงาน การบํารุงรักษา เปน

ตน และทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจึงพึงตระหนักและพยายาม
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ปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองทิศทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรของประเทศ

ดังกลาว เชน ทิศทางการผลิตกําลังคน การพัฒนายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเขารวม

เปนที่ปรึกษาโครงการในการกําหนดรายละเอียดทางวิศวกรรม การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบ

ทางวิศวกรรม การควบคุมงาน และการบริหารโครงการ เปนตน 

 2. ยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ํา (กยน.) ไดพิจารณา       

แผนแมบทในการบริหารจัดการน้ําในระยะเรงดวนและระยะยาว 8 แผน ประกอบดวย 

1) แผนงานฟนฟูและอนุรักษปาและระบบนิเวศน เพื่อฟนฟูปาตนน้ํา ซึ่งเปนแหลงสําคัญในการ

ดูดซับและชะลอน้ํา รวมทั้งเพื่อการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําเพิ่มเติมตามศักยภาพพื้นที่ และเพื่อพัฒนา

แผนการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม โดยแผนงานจะฟนฟู อนุรักษพื้นที่ปาตนน้ําที่

เสื่อมโทรม การจัดทําโครงการอนุรักษดินและน้ําการสงเสริมใหมีการปลูกปาเศรษฐกิจ และจัดทําปา

ชุมชน การอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน การปรับปรุงการใชน้ําและการใชประโยชนที่ดิน การเพิ่ม

ศักยภาพการกักเก็บน้ําและการยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2) แผนงานการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก และจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําชองประเทศ

ประจําป ใหสามารถปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในแตละป โดยพัฒนาแผนการบริหาร

จัดการน้ําในเขื่อนสําคัญ ในลุมน้ําสําคัญ จัดทําแผนการบริหารน้ําในกรณีตางๆ (Scenario) และ

นําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของสูสาธารณชนตางๆ เพื่อการรับรูและตระหนักการเตรียมการปองกัน บรรเทา

ปญหาอุทกภัย 

3) แผนงานฟนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งกอสรางเดิมหรือตามแผนที่วางไว เพื่อปองกัน

และบรรเทาปญหาน้ําทวม โดยการดําเนินงานประกอบ 4 แผนยอย ประกอบดวย 1.) การปรับปรุง

ระบบคั้นกั้นน้ํา อาคารบังคับน้ํา ระบบระบายน้ํา 2.) การปรับปรุงทางระบายน้ํา ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีด

ขวางในคูคลองและทางระบายน้ํา 3.) การเสริมคันก้ันน้ําและการดําเนินการตามแนวพระราชดําริ          

4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและบริหารจัดการน้ําหลากในพื้นที่เฉพาะ โดยรวม

งบประมาณดําเนินการในระยะเรงดวนของหนวยงานตางๆ จํานวน 17,126 ลานบาท โดยในป 2555  

มีขอเสนองบประมาณดําเนินงานจํานวน 12,610 ลานบาท และในป 2556 จํานวน 4,516 ลานบาท 

5) แผนงานพัฒนาคลังขอมูล ระบบพยากรณ และเตือนภัย เพื่อใหมีขอมูลที่จําเปนในการ

บริหารจัดการน้ํา และมีแบบจําลองเตืนภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีองคกรในการเตือนภัยที่มีเอกภาพ 

ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการ โดยการจัตั้งศูนยคลังขอมูลน้ําแหงชาติ การสรางแบบจําลองการพยากรณ

และระบบเตือนภัย และการปรับปรุงองคกร ระบบตรวจวัดขอมูล และระบบการสื่อสารขาวการเตือนภัยจากน้ํา 

6) แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่ เพื่อใหมีความสามารถในการเตรียมพรอมปองกันบรรเทา     

สาธารณภัย โดยเฉพาะระบบปองกัน บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ที่มีความสําคัญ โดยมีแนวทาง อาทิ 
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พัฒนาระบบปองกันบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ที่มีความสําคัญ รวมทั้งใหมีระบบคลังเครื่องมือ การ

จัดเตรียมแผนชวยเหลือฟนฟูผูที่ไดรับผลกระทบ 

7) แผนงานกําหนดพื้นที่รองรับน้ํานอง และมาตรการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบการใชพื้นที่

เพื่อการรับน้ํา โดยการกําหนดพื้นที่รับน้ํานองในเขตเจาพระยาตอนบนและตอนลาง รวมทั้งการฟนฟู

และพัฒนาพื้นที่รับน้ํานองเพ่ือใชเปนพื้นที่แกมลิงธรรมชาติและชะลอน้ําหลากในภาวะวิกฤต การจัดทํา

แผนการผันน้ําลงสูพื้นที่รัลน้ํานอง และการกําหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเปนกรณีพิเศษสําหรับ

พื้นท่ีที่ถูกกําหนดเปนพื้นที่รับน้ํา 

8) แผนงานปรับปรุงองคกรเพื่อการบริจัดการน้ํา เพื่อใหมีองคกรบริหารจัดการน้ํา เพื่อใหมี

องคกรบริหารจัดการแบบบูรณาการ ที่สามารถตัดสินใจไดอยางฉับพลันในยามวิกฤต ในลักษณะ 

Single command ซึ่งในระยะเรงดวนใหคณะกรรการเฉพาะกิจเพื่อการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ

ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับ

มอบมหาย เปนประธานและมีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงจากหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ 

สามารถสั่งการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการใหบรรลุตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการ และ

ใหมีองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศแบบบูรณาการเปนการถาวรในการบริหารจัดการน้ํา

ให เปน เอกภาพ มีลักษณ ะเปน  Single command ในภาวะฉุก เฉิน  หรือเมื่ อ เกิดอุทกภั ยได          

อยางมีประสิทธิภาพ 

9) แผนงานสรางความเขาใจการยอมรับและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาด

ใหญของทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดปญหาอุทกภัยในภาพรวม ใหการบริหารจัดการแกไขปญหาอุทกภัย

รวมถึงอุทกภัยรวมถึงภัยพิบัติขนาดใหญอื่นๆของภาพรัฐและภาคีที่เกี่ยวของไดรับความรวมมือจาก

ชุมชน ประชาชน โดยการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ การมีสวนรวมของหนวยงานราชการ 

ประชาชน เอกชน ผานสื่อตางๆ ใหประชาชนเขาใจรวมทั้งการพัฒนาขีเความสามารถขององคกรที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําและปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ เพื่อที่คณะกรรมการดานการบริหาร

จัดการอุทกภัยขนาดใหญของทุกภาคสวนสามารถดําเนินงานแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณ และมี

บทบาทในการทํางานมากขึ้น สรางความเชื่อมั่นตอประชาชนและนักลงทุนทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

สําหรับแผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปญหาอุทกภัย ระยะเรงดวน มี 6 แผนงาน ไดแก  

1. แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก และจัดทําแผนบริหารจัดการกักเก็บน้ําของ

ประเทศประจําป แผนนี้ใหรายงานความกาวหนาตอ กยน. ในเดือนมกราคม 55 

2. แผนงานฟนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งกอสรางเดิม หรือตามแผนวางไว ซึ่งจะมีการ

ปรับปรุงคันกั้นน้ําอาคารบังคับน้ํา ระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพในพื้นที่ทั่วไป ใชงบประมาณ 2555 

จํานวน 7,012.82 ลานบาท และป 2556 จํานวน 4,515.7 ลานบาท ขณะที่ปรับทางระบายน้ํา ขุด

คลอง ขจัดสิ่งกีดขวางในคูคลองและทางระบายน้ําและบริหารจัดการน้ําใชงบประมาณป 2555 จํานวน 
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1,695.27 ลานบาท การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและบริหารจัดการน้ําหลากในพื้นที่เฉพาะ  

ใชงบประมาณป 2555 จํานวน 2,984.05 ลานบาทและเสริมคันกั้นน้ําและการดําเนินการตามแนว

พระราชดําริ ใชงบประมาณ ป 2555 จํานวน 868.2 ลานบาท โดยทั้ง 4 เรื่องนั้นพิจารณาโครงการแลว

เสร็จเดือน ม.ค. 2555 

3. แผนงานพัฒนาคลังขอมูลและระบบพยากรณเตือนภัยใหดําเนินการแลวเสร็จในเดือน

มีนาคม 2555 

4. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นท่ี ใหดําเนินการแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2555 

5. แผนงานกําหนดพื้นที่รับน้ํานองและมาตรการเยียวยา ใหดําเนินการแลวเสร็จเดือนมีนาคม 2555  

6. แผนงานปรับปรุงบริหารองคกรเพื่อการบริหารองคกรเพื่อบริหารจัดการน้ํา ใหดําเนินการ

แลวเสร็จเดือนมกราคม 2555 ซึ่งตั้งแตแผนงานที่ 3-6 นั้นไมมีการใชงบประมาณ 

 สําหรับแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีของลุมน้ํา

เจาพระยา) ที่มีการอนุมัติในกรอบวงเงิน 300,000 ลานบาท มีทั้งหมด 8 ดาน ประกอบดวย 

1. แผนงานฟนฟู อนุรักษปาและระบบนิเวศน เปนการฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ํา รองรับการดูดซับ

น้ําและชะลอน้ํา 

2. แผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําป 

3. แผนงานฟนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งปลูกสรางเดิม อาทิปรับปรุงคันกั้นน้ํา อาคาร

บังคับน้ํา ระบบระบายน้ํา รวมถึงการขุดลอกคูคลอง 

4. แผนงานพัฒนาคลังขอมูลระบบพยากรณและเตือนภัย โดยจะมีการจัดตั้งศูนยคลังขอมูลน้ํา

แหงชาติเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยตางๆ ใหเปนเอกภาพและมีความนาเชื่อถือ มีการสรางแบบจําลองการ

พยากรณและระบบเตือนภัย รวมทั้งการสื่อสารขอมูลการแจงเตือนภัยจากน้ํา 

5. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่ เพื่อพัฒนาระบบปองกันอุทกภัยในพื้นที่สําคัญ อาทิ แหลง

ชุมชน นิคมอุตสาหกรรม แหลงมรดกวัฒนธรรม 

6. แผนงานการกําหนดพื้นท่ีรองรับน้ํานอง และมาตรการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการ

ใชพื้นที่เพื่อการรับน้ํา รวมถึงการกําหนดมาตรการชกเชยความเสียหายเปนกรณีพิเศษใหกับประชาชน

ในพื้นท่ี รับน้ํา การสนับสนุนการประกอบอาชีพและรายไดของประชาชนที่ขาดหายไป 

7. แผนงานปรับปรุงองคกรเพื่อบริหารจัดการน้ํา โดยใหมีวอคกรบริหารจัดการน้ําแบบบูรณา

การ สามารถตัดสินใจไดอยางฉับพลันในชวงวิกฤตโดยในระยะเรงดวนใหมีคณะกรรมการเฉพาะกิจ มี

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน และมีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่

เกี่ยวของเปนกรรมการสามารถสั่งการไดทันท ี

8. แผนงานสรางความเขาใจการยอมรับและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการอุทกภัยของทุก

ภาคสวน โดยเปนการดําเนินการใหภาครัฐและภาคีที่เก่ียวของไดรับความรวมมือจากชุมชนประชาชนใน
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การทํางาน และจะตองสื่อสารขอมุลไปยังประชาชนใหเกิดความเขาใจ ลดความขัดแยง และความเขาใจ

ผิดที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน 

 การลงทุนตามโครงการดังกลาว เปนการลงทุนขนาดใหญของประเทศ จะสงผลการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ สงผลดีตอภาคอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะเกิดขึ้นตามระบบโซอุปทาน 

(Supply - chain) ตามมาอีกมากมาย ตั้งแตตนน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา เชน อุตสาหกรรมประเภทราง 

อุตสาหกรรมเครื่องกลและโลหะการ พลาสติก วัสดุศาสตร พลังงานการบํารุงรักษา การบริหารจัดการ

แหลงน้ํา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมและการจัดการโลจิสติกส เปนตน และเปนทิศทางการขับเคลื่อน

เศรษบกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงพึงตระหนักและพยายามปรับทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปใหสอดคลองทิศทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรของประเทศดังกลาว 

การนําความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปสนับสนุนโครงการดังกลาว โดยอาจรวมมือกับเครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาอื่น ภาคอุตสาหกรรรม หรือหนวยงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดังกลาว การเขารวม

เปนที่ปรึกษาโครงการในกระบวนการกําหนดรายละเอียดทางวิศวกรรม การศึกษาความเหมาะสม การ

ออกแบบทางวิศวกรรม การควบคุมงานและการบริหารโครงการ เปนตน 
 
 

2.2  การวิเคราะหสถานการณ  

รหัส ปจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มีความชัดเจนในนโยบายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรทีมุ่งไปสูการผลิตบัณฑติที่เปน
วิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนําในระดับประเทศและกาวสูระดับสากล 

S2 เนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ดวยสหกิจศึกษา และ/หรือ กระบวนการเรียนการสอนที่บูรณา
การการเรียนรูกับการทํางาน (Work-Integrated Learning - WIL) ทําใหนักศึกษามีโอกาสได
ฝกปฏิบัติงานจริง 

S3 มีบรรยากาศ และภูมิทัศนที่สวยงาม เอื้อตอการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

S4 มีงานบริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรที่หลากหลาย 
S5 คณะมีหนวยงานที่จัดการศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยตรง รวมทั้งกลุมงานที่ดูแลเรื่อง

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ 
S6 บุคลากรมีความรู และความเชี่ยวชาญในสาขาวชิาชีพ พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงและการพฒันา 

S7 มีคณะกรรมการบริหารคณะที่เขมแข็งและใหการสนับสนุนการพัฒนาคณะอยางเปนรูปธรรม 
จุดออน (Weaknesses) 

W1 บัณฑิตยังมีความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ํา 

W2 หลักสูตรระดับปริญญาตรียังตองพัฒนาเขาสู (Work-Integrated Learning - WIL) ใหเขมขนมากขึ้น 
W3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาต ิและนักศึกษาตางชาติ  ยังตองพัฒนาใหมากขึ้น 
W4 ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูง 

และผลงานที่ไดรับการอางอิง ยังตองพัฒนาใหมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
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W5 การเขาถึงแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย จากภายนอกยังตองเรงรัดหาแหลงทุนใหมากขึ้น 
W6 ระเบียบเกี่ยวกับการบริการวิชาการยังตองปรับปรุงใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น 
W7 การบูรณาการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียน      การสอน กิจกรรม

นักศึกษา ยังมีจํานวนนอย 

W8 คุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํายังตองพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

W9 ระบบบริหารงานบุคคลไมเขมแข็งพอที่จะสามารถดึงดูดผูมีศักยภาพสูงมาเปนอาจารยและรักษา
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาเอาไวได ระบบการเตรียมบุคคลที่เขาสูตําแหนงบรหิารยังตองปรับปรุง 

W10 ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจยังไมเชื่อมโยงตอเนื่องกัน ทําใหไม
สามารถใชในการบริหารจัดการ ไดอยางใหมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

รหัส ปจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 

O1 กระแสการประกันคุณภาพการศึกษาและการเปรียบเทียบสมรรถนะ (การจัดอันดับ) ทําให
สรางโอกาสในการแขงขันมากขึ้น 

O2 การประเมินและรับรองโดย สมศ. เปนปจจัยที่เปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ ในคณะได
รับทราบขอดีและขอดอย กระตุนใหเกิดการตื่นตัว ที่จะไปสูการพัฒนา 

O3 ชุมชนทองถิ่น สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม มีความประสงครับบัณฑิตนักปฏิบัติเขา
รวมงานจํานวนมาก  โดยเขามามีสวนรวมกับคณะในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมากขึ้น 

O4 การใชสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy) เพื่อพัฒนาผลิตภาพ 
(Productivity) ของสถานประกอบการ สงผลใหความสนใจในการเรียนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มากเพิ่มขึ้น 

O5 การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 เปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถ
พัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

อปุสรรค (Threats) 
T1 การเปดเสรีการคา บริการดานการศึกษา และการลงทุน ของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ทํา

ใหการแขงขันมีแนวโนมรุนแรงขึ้น 
T2 การเปลี่ยนแปลงดานการเมืองและนโยบายระดับประเทศบอยครั้ง สงผลกระทบตอการบริหาร

จัดการของคณะ 
T3 การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองใชเงินลงทุนสูงในดานเครื่องมือ/อุปกรณ 

หองปฏิบัติการ 
T4 การศึกษาตนน้ํามีคุณภาพจํากัด ทําใหคุณภาพนักเรียนที่เปนตัวปอน ดอยลง สงผลตอการจัด

การศึกษาในสาขาวิชาชีพและคุณภาพของบัณฑิต 
T5 สภาพแวดลอมสังคมรอบขางมหาวิทยาลัยมีแหลงอบายมุขที่ไมเปนสังคมอันพึงประสงค 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี 

ปรัชญา (Philosophy) 
คณะวิศวกรรมศาสตร เปนศูนยกลางการศึกษาและวิจัยดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มี

วัตถุประสงคในจัดการศึกษา ฝกอบรม และพัฒนาผลงานดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อเปนพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศใหเจริญกาวหนา โดยเนนผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ ระดับมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้ง
ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ใหสอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศและของภูมิภาคอาเซียน  

คติพจน (Motto):   Engineering the Future 

ปณิธาน (Determination) 

รอบรูวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูสังคม 

คานิยมองคกร (Core values) 
 กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง   
 ชื่อสัตยและรับผิดชอบ   
 โปรงใสและตรวจสอบได   
 ไมเลือกปฏิบัติ   
 มุงภักดีตอองคกร  

วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) 
 วัฒนธรรมมุงผลงาน  (Result Based Culture)  
 วัฒนธรรมทีมงาน (Team  Culture)  
 วัฒนธรรมสมรรถนะ  (Competency Culture)  
 วัฒนธรรมมุงเรียนรูและปรับตัว  (Learning & Adaptive Culture)  

มุงสูการเปน “ SMART” Faculty ในเชิงบริหาร 
 SMART = เกง ฉลาด ปราดเปรื่อง คลองแคลว นําสมัย 

 S – Strong =  แข็งแกรงดานบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาการและเทคโนโลยี 
 M – Modern =  ทันสมัยดานเทคโนโลยีและแขงขันไดในระดับสากล 
 A – Agile =  คลองแคลว ปราดเปรียว วองไว จิ๋วแตแจว 
 R – Reform =  ปฏิรูปยกระดับกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
                        ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
 T – Trust =  ไดรับความเชื่อถือ เชื่อมั่นของผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน 
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อัตลักษณ (Identity) 

  มหาวิทยาลัย: “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” 

 คณะ: “วิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ” 

เอกลักษณ (Uniqueness) 

 มหาวิทยาลัย: “มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

 คณะ: คณะนักปฏิบัติมืออาชีพดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธญับุร ี

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพ (Hands-on) ที่มีความรู ทักษะวิชาชีพ ทักษะสังคม (Soft skills) และประสบการณในการ
ทํางานจริง โดยการรวมมือกับสถานประกอบการ บนพื้นฐานของการพัฒนาอาจารย หลักสูตร การ
บริหารหลักสูตรและหองปฏิบัติการ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง  บณัฑิตที่มีสมรรถนะตามสาขาวชิาชีพ คิดเปน ทําเปน  สรางเปน 
แกปญหาเปน สื่อสารเปน ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 

 ความรู หมายถึง ศาสตรดานตางๆ ที่สอนอยูในสาขาวิชานั้นๆ โดยสอนหลักการที่สําคัญ 
(Principle) ของศาสตรนั้นๆ และการประยุกตใชงานในขั้นสูง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของอาจารย
ผูสอนท่ีผานการอบรมแนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในลักษณะบูรณาการองคความรูมาแลว  

 ทักษะวิชาชีพ หมายถึง การฝกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพพื้นฐานและขั้นสูงใหสอดคลองกับ
สมรรถนะสาขาวิชาชีพ ที่สถานประกอบการตองการ 

 ทักษะทางสังคม (Soft skills) หมายถึง ทักษะที่เติมเต็มบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกเหนือจาก
ศาสตรเฉพาะสาขาที่ศึกษาในชั้นเรียน โดยสามารถพัฒนาทักษะเหลานี้นอกชั้นเรียนดวยความรวมมือ
ของหนวยงานตางๆ ใน มทร. ธัญบุรีโดยเนนทักษะทางสังคมที่สําคัญจํานวน 8 ดาน ดังนี้ 

1.  ภาษาตางประเทศ 

 2.  การสื่อสารและสารสนเทศ (Communication and IT) 

 3.  การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

 4. ใฝเรียน ใฝรู (Learn how to learn) 

 5.  คิดวิเคราะห หรือกระบวนการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ 

 6.  นิสัยอุตสาหกรรม 

 7.  ความมีระเบียบวินัยและรักองคกร 

 8.  จิตสาธารณะ 

 ประสบการณในการทํางานจริง หมายถึง การฝกงาน สหกิจศึกษา การทํางานจริง การแก
โจทยในสถานประกอบการ การบริการวิชาการแกสังคม ที่มุงเนนใหนักศึกษามีประสบการณจริงในการ
แกปญหาโดยใชความรู ในสาขาวิชาชีพตัวเองและทักษะสังคมเขาชวย และการเรียนรูวัฒนธรรมองคกร
ของสถานประกอบการ  
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วิสัยทัศน (Vision) 

 “คณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูนําการศึกษาและวิจัยดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีของ
ภูมิภาคอาเซียน โดยมุงเนนผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีคุณภาพในระดับสากล ผลิตผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ” 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการเรียนการสอนดานวิศวกรรมศาสตรใหตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจ 

อุตสาหกรรมและชุมชน 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม

และชุมชน 

3. ใหบริการทางวิชาการ ฝกอบรม และทดสอบทางวิศวกรรมใหกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและ

ชุมชน 

4. ประยุกตใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และรักษา

สิ่งแวดลอม  

5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงใหสนองตอสิทธิประโยชนบนพื้นฐานความสุข

และความกาวหนา 

6. สรางระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
1. การพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางคนดี คนเกงใหเปนทุนมนุษย 

(Human Capital) ในระดับสากล 
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปใชประโยชนและ

ชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3. การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองคความรู 
4. การอนุรักษ สรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม 
5. การพัฒนาบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเกง และเตรียมความพรอม 

ในการเปนผูนํา 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขนั 
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เปาประสงค 

1. บัณฑิตมีความรูความสามารถ สอดคลองกับอัตลักษณ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมี
คุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม เปนที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนและสังคมไดรับการเสริมสรางศักยภาพ  ยกระดับความเขมแข็ง และสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน 

4. มีการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รักษาสิ่งแวดลอม ที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพรตอสาธารณชน   

5. บุคลากรไดรับการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ มีความสุขในการทํางาน บนฐานสมรรถนะ
ของบุคลากร เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมดานผลงานใหเกิดข้ึนกับองคกร 

6. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคูกับการสรางธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization) 

กลยุทธ 

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands-On 
2. สงเสริมความรวมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องคกรของรัฐ และเอกชน 
3. พัฒนาบัณฑิตใหเปนคนเกงและเปนคนดี 
4. พัฒนาสูความเปนสากล (Internationalization) 
5. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใชประโยชนตอสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีสวนในการ
พัฒนาประเทศ    

6. ลดความเลื่อมล้ําในสังคมดวยการใหการบริการทางวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและสังคม 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย และภูมิปญญาทองถิ่น 

7. สรางระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการ
เผยแพรกิจกรรมตอสาธารณชน 

8. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม : Modern Management 

กลวิธ ี / มาตรการ  

1. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติคณะวิศวกรรมศาสตร 

2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเชิงลึกของสาขาการผลิต 

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ สําหรับนักศึกษาฝกงาน หรือสหกิจศึกษา และการฝงตัวของอาจารย 

4. อบรมอาจารยในเรื่อง รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ และขอปฏิบัติ

ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถวน 

5. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม ที่เปนบัณฑิตนักปฏิบัติรวมกับภาคสถานประกอบการ 
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6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสรางและรายวิชา ใหตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

รวมกับภาคสถานประกอบการ 

7. พัฒนาระบบฐานขอมูลและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

8. สนับสนุนอุปกรณ ครุภัณฑ หองปฏิบัติการที่สามารถสรางทักษะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนโดย

สามารถเขาไปใชไดทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 

9. พัฒนาเกณฑการเลือกสถานประกอบการ การสงนักศึกษาและอาจารย ไปยังสถานประกอบการ 

10. ฝกอบรมพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการใหเขาใจการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  

11. เผยแพรกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหนวยงานภายนอก 

12. รวมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ผลิตบัณฑิตท่ีตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

13. เพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อสงเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

14. พัฒนาบัณฑิตใหเปนคนดี มีคุณธรรม 

15. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานดานวิชาการ 

16. จัดทํา Activities Transcript สงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขภาวะท่ีสมบูรณ 

17. พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหการชวยเหลือและสนับสนุนใหนักศึกษาประสบ

ความสําเร็จในการศึกษา 

18. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ด ี

19. เชิดชูเกียรติคนดี คนเกง และสนับสนุนคนที่มีความประพฤติดีดวยการใหทุนความประพฤติดี หรือเรียนดี 

20. พัฒนาระบบเครือขายศิษยเกาใหเขมแข็ง เพ่ือสรางผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน มีสวน

รวมในการพัฒนาคณะและสังคม  

21. สรางแรงจูงใจสรางความสัมพันธที่ดีกับศิษยเกา และการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของคณะ 

22. ทบทวน MOU/MOA จัดระดับกลุมความรวมมือ และหาพันธมิตรหลักในการดําเนินความ

รวมมือเชิงลึก 

23. สงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตางประเทศในดานตางๆ เชน Visiting Professor นักวิจัย 

อาสาสมัคร 

24. สงเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝกอบรมระยะสั้น 

การเทียบโอน หลักสูตร Joint Degree เพื่อนักศึกษาตางชาติ 

25. พัฒนาบุคลากร อาจารย ใหมีทักษะการใชภาษาตางประเทศ โดยการฝกอบรม สื่อการเรียนรู 

การใชสื่อ e-Learning 

26. สงเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝกอบรมตางประเทศ และประเทศเพื่อนบานเพื่อความ

เขาใจศาสนาและวัฒนธรรมที่ตางกัน 

27. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาสงผลงานประกวดระดับนานาชาติ 
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28. นําประเด็นการประเมินเพื่อการจัดอันดับ Ranking มาศึกษาวิเคราะหและใชเปนแนวทางที่

เหมาะสมในการพัฒนาคณะ 

29.  การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ เปนไปตามมาตรฐานการจัดประชุมนานาชาต ิ

30. ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อตอการเขามาทํางานของบุคลากรชาวตางชาติ เพิ่มสัดสวนของ

บุคลากรที่เปนชาวตางชาติ 

31. มีหนวยงานในการบริการ ประสานงาน การดําเนินกิจกรรมกับตางประเทศ เชนการเดินทาง

ตางประเทศ  การปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ การตออายุการออกหนังสือเดินทาง 

32. ปรับปรุงระบบบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่บริการ 

One Network Environments 

33. สนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัยที่ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม หรือทําวิจัยรวมกับ

ภาครัฐและเอกชน 

34. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเนื่อง 

35. พัฒนาคลินิกนักวิจัยเพื่อใหคําปรึกษาและสนับสนุนการทําวิจัย 

36. พัฒนาคลินิกเทคโนโลยีใหเชื่อมโยงกับภาคประกอบการ ชุมชน และนําปญหาใชในการวิจัย 

และสรางนวัตกรรม ใหตรงกับความตองการ 

37.  สงเสริมการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดระบบการชวยเหลือและใหคําปรึกษา 

38. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติทางดานวิศวกรรมศาสตร 

39. สงเสริมการจัดทําวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร และไดมาตรฐาน TCI 

40. บูรณาการงานวิจัยเขากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยกําหนดเปน

หัวขอบรรยาย ในรายวิชาที่เก่ียวของ 

41. นําโจทยจากภาคประกอบการ SME OTOP มาเปนปญหาในการวิจัยและพัฒนาโครงงาน

นักศึกษาและตอยอด 

42. สนับสนุนการการพัฒนาและตอยอด โครงงานของนักศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สูงขึ้นโดยสนับสนุนโครงการทีมีศักยภาพ 

43. ใหความสําคัญกับ STUDENT PROJECT ในการสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ หองปฏิบัติการ การ

ใชงานนอกเวลาเรียน 

44. มีการจัดประกวดแขงขัน โครงงานนวัตกรรมนักศึกษา  

45. สรางพันธมิตร และหาแหลงทุนวิจัยเพื่อจัดหาทุนสนับสนุน 

46. ปรับระบบการใหทุนสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารยรุนใหมโดยใชงานวิจัยและวิชาการ เปนตัวขับเคลื่อน 

47. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวของใหมีความคลองตัวกับการดําเนินโครงการวิจัย 

48. พัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมขอมูล ผูเชี่ยวชาญ โครงงาน งานวิจัย นวัตกรรม และ

จัดเก็บรวบรวมเปนคลังปญญา คลังสมองของคณะ 
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49. สรางระบบการพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการจากผลการดําเนินงานวิจัยที่สอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาคณะ 

50. การจัดตั้งและพัฒนาเครือขายการบริการวิชาการตามความตองการของชุมชน ทองถิ่น สถาน

ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม องคกรของรัฐและเอกชน 

51. สรางโอกาสและรายไดแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ พัฒนาศักยภาพ

ของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ดวยแนวคิดเชิงสรางสรรค 

52. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสรางอาชีพ เพิ่มมูลคา และเพิ่มความมั่งคั่ง 

มั่นคงใหกับชุมชน ดวยการบริการทางวิชาการแบบมีสวนรวม 

53. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

54. ปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑ ที่สนับสนุนความคลองตัวในการบริหารงานวิชาการ 

55. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู และปลูกฝงจิตสํานึก การอนุรักษศิลปะและ

วัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดลอม 

56. พัฒนารายวิชาและสอดแทรกเนื้อหาสาระ เทคโนโลยีสะอาดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บูรณา

การกับภูมิปญญาทองถิ่น 

57.พัฒนาคณะดวยทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหเปน Green Faculty 

58. อนุรักษ และพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดวยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  

59. สนับสนุนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

60. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุนใหไดบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูง และมีประสบการณวิชาชีพ 

61. พัฒนาระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสรางแผนพัฒนารายบุคคล Individual 

Development Plan และสนับสนุนรางวัลใหกับผูทําผลงานทางวิชาการ 

62. พัฒนาระบบ Successor Plan 

63. พัฒนาทักษะอาจารยด วยการเรียนรู จากการปฏิบั ติ งานจริง WIL or Cooperative 

Education และบูรณาการกับการเรียนการสอนดวย R&D 

64. พัฒนาทักษะอาจารยโดยการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงดวยการฝงตัวในสถานประกอบการ 

(Embedded) 

65. พัฒนาระบบอาจารยสมทบจากผูเชี่ยวชาญภายนอกทั้งในและตางประเทศ เพื่อดึงดูดผูมี

ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพเขาสูอาชีพอาจารย 

66. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) ตําแหนงตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

67. สงเสริมและพัฒนาภาวะผูนํา เพื่อเตรียมสรางบุคลากรใหมีวิสัยทัศน และมีความสามารถใน

การบริหารจัดการ 
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68. สนับสนุนการสรางภาวะผูนํา และสรางเครือขายของผูบริหารของคณะ ใหสามารถพัฒนา
ระบบบริหารคณะและการบริหารวิชาการในระดับมาตรฐานสากล 

69. สรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการทํางาน 
70. สรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความรวมมือในทุกหนวยงานในสังกัดคณะ 
71. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในคณะ 
72. สรางภาพลักษณของคณะในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอ

สังคม 
73.  สงเสริมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนานักศึกษา บุคลากร การวิจัยเพื่อเพิ่มความคลองตัวในการ

บริหารจัดการ 
74. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเปนแบบมุงเนนผลงาน (PBBS) 
75. ปรับระบบการจัดหารายไดจากสินทรัพย ทรัพยสินทางปญญา และการรวมพัฒนาสินทรัพย 

หารายไดเชิงพาณิชย 
76. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยการจัดทําศูนยบริการขอมูล

กลาง Information Center 
77. พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในคณะใหมีบรรยากาศความเปน Hands On ในรูปแบบโรงเรียนใน

โรงงาน 
78. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
79. เตรียมความพรอมใหหนวยงานตางๆ ในคณะเพื่อการเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
80. สงเสริมการจัดตั้งศูนยผลิตตําราวิชาการและสื่อการเรียนการสอน 
81. พัฒนาแผนแมบททางกายภาพเพ่ือใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
82. จัดสภาพแวดลอม และโครงสรางพื้นฐานเทียบเทาระดับสากล  
83. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
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 ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ และ
โครงการ/กิจกรรม  ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2557-2560 เพื่อใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน                 
ที่กําหนดไว ประกอบดวย  

ประเด็นยุทธศาสตร 1  :  การพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 สราง คนดี คนเกงใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ในระดับสากล 
เปาประสงค 1 : บัณฑิตมีความรูความสามารถ สอดคลองกับอัตลักษณ “บัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค 

  

กลยุทธ 1 : พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands-On 
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติคณะวิศวกรรมศาสตร 

2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติเชิงลึกของสาขาการผลิต 

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ สําหรับนักศึกษา

ฝกงาน หรือสหกิจศึกษา และการฝงตัวของ

อาจารย 

4. อบรมอาจารยในเรื่อง รูปแบบ (Model) การ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ และขอ

ปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถวน 

5. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม ที่เปนบัณฑิตนัก

ปฏิบัติรวมกับภาคสถานประกอบการ 

6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสรางและ

รายวิชา ใหตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ รวมกับภาคสถานประกอบการ 

7. พัฒนาระบบฐานขอมูลและกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในการผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ 

8. สนับสนุนอุปกรณ ครุภัณฑ หองปฏิบัติการที่

สามารถสรางทักษะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนโดย

สามารถเขาไปใชไดทั้งในเวลาเรียนและนอก

เวลาเรียน 

 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดทํารูปแบบเพื่อ
ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 

2. โครงการวิพากษหลักสูตรสําหรับผลิตวิศวกรนัก
ปฏิบัติการรวมกับสถานประกอบการ 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน
เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 

4. โครงการโปรแกรมทดสอบมาตรฐานดาน IT 
5. โครงการจัดทําโปรแกรมสําหรับทดสอบ

นักศึกษากอนจบการศึกษาดานความถนัดใน
วิชาชีพ 

6. โครงการปลูกฝงทักษะทางสังคมดานจิต
สาธารณะแกนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

7. โครงการปรับปรุง พฒันาหองปฏิบัติการ
เรงดวน เพื่อการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 

8. โครงการจัดหาครุภัณฑเรงดวน เพื่อสนับสนุน
การผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 

9. โครงการฝกอบรม ทักษะ ฝมือ เรงดวน เพื่อ
การผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 

10. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเพื่อ
ตอบสนองการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 

11. โครงการปรับปรุง พัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อ
การผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 

12. โครงการจัดหาครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการผลิต
วิศวกรนักปฏิบัติการ 

13. โครงการฝกอบรม ทักษะ ฝมือ เพ่ือการผลิต
วิศวกรนักปฏิบัติการ 

14. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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กลยุทธ 2 : สงเสริมความรวมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องคกรของรัฐ และเอกชน 
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาเกณฑการเลือกสถานประกอบการ  
การสงนักศึกษาและอาจารย ไปยงัสถาน
ประกอบการ 

2. ฝกอบรมพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 
ใหเขาใจการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  

3. เผยแพรกระบวนการผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติไปยังหนวยงานภายนอก 

4. รวมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
ผลิตบัณฑิตท่ีตรงตามความตองการ 
ของผูใชบัณฑิต 

1. โครงการเตรียมความพรอมการจัดสหกิจศึกษา
นานาชาต ิ

2. โครงการสรางเครือขายความรวมมือดานสหกิจ
ศึกษากับสถานประกอบการ 

3. โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาตอในคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

4. โ ค ร ง ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า น วิ ศ ว ก ร ร ม
โทรคมนาคมและการสื่อสารโครงขายรวมกับ
องคกรดานการสื่อสารและโทรคมนาคม 

 

กลยุทธ 3 : พฒันาบัณฑิตใหเปนคนเกงและเปนคนดี 
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. เพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทาง
สังคม เพื่อสงเสริมใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบัณฑิตใหเปนคนดี มีคุณธรรม 
3. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงาน

ดานวิชาการ 
4. จัดทํา Activities Transcript สงเสริม 

ใหนักศึกษาทํากิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขภาวะท่ี
สมบูรณ 

5. พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหการ
ชวยเหลือและสนับสนุนใหนักศึกษาประสบ
ความสําเร็จในการศึกษา 

6. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ 
เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี 

7. เชิดชูเกียรติคนดี คนเกง และสนับสนุนคนทีม่ี
ความประพฤติดีดวยการใหทุนความประพฤติ
ดี หรือเรียนดี 

8. พัฒนาระบบเครือขายศิษยเกาใหเขมแข็ง เพื่อ
สรางผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน มี
สวนรวมในการพัฒนาคณะและสังคม  

9. สรางแรงจูงใจสรางความสัมพันธที่ดีกับศิษย
เกา และการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการ
ของคณะ 

1. โครงการเพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะ
ทางสังคม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

2. โครงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สวัสดิการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

3. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเรียนระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกดานพลังงาน 

4. โครงการแขงขันกีฬาบัวน้ําเงนิเกมส 
5. โครงการแขงขันกีฬาเกียรเกมส 
6. โครงการบรรยายประสบการณทํางานใน

อุตสาหกรรมจากศิษยเกาสูศิษยปจจุบัน 
7. การจัดตั้งสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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กลยุทธ 4 : การพัฒนาสูความเปนสากล (Internationalization)  
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. ทบทวน MOU/MOA จัดระดับกลุมความรวมมือ และ 

หาพันธมิตรหลักในการดําเนินความรวมมือเชิงลึก 

2. สงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตางประเทศใน

ดานตางๆ เชน Visiting Professor นักวิจัย 

อาสาสมัคร 

3. สงเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝกอบรมระยะสั้น การ

เทียบโอน หลักสูตร Joint Degree เพื่อนักศึกษา

ตางชาต ิ

4. พัฒนาบุคลากร อาจารย ใหมีทกัษะการใช

ภาษาตางประเทศ โดยการฝกอบรม สื่อการเรียนรู 

การใชสื่อ e-Learning 

5. สงเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝกอบรม

ตางประเทศ และประเทศเพื่อนบานเพื่อความ

เขาใจศาสนาและวฒันธรรมที่ตางกัน 

6. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาสงผลงานประกวด

ระดับนานาชาต ิ

7. นําประเด็นการประเมนิเพื่อการจัดอันดับ Ranking 

มาศึกษาวิเคราะหและใชเปนแนวทางที่เหมาะสม

ในการพัฒนาคณะ 

8. การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ 

เปนไปตามมาตรฐานการจัดประชุมนานาชาติ 

9. ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อตอการเขามาทํางาน

ของบุคลากรชาวตางชาติ เพิ่มสดัสวนของบุคลากร

ที่เปนชาวตางชาต ิ

10. มีหนวยงานในการบริการ ประสานงาน การ

ดําเนินกิจกรรมกับตางประเทศ เชนการเดินทาง

ตางประเทศ  การปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ 

การตออายุการออกหนังสือเดินทาง 

11. ปรับปรุงระบบบริการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ใหเปนมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่บริการ One 

Network Environments 

1. โครงการยกระดับ Ranking คณะ
วิศวกรรมศาสตร  

2. โครงการเรงสงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
ตางประเทศ 

3. โครงการอบรมภาษา แลกเปลี่ยน เรียนรู 
วัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

4. โครงการพัฒนาสื่อการสอน e - learning 
5. การตั้งเครือขายวิศวกรรมวัสดุ 
6. โครงการสัมมนา work shop ระหวางประเทศ 

ทางดานวิศวกรรมศาสตร 
7. โครงการสงเสริมการแลกเปลีย่นบุคลากรกับ

ตางประเทศในดานตางๆ 
8. โครงการการฝกอบรมภาษาอังกฤษแกอาจารย

เพื่อนํารองสอนโดยภาษาอังกฤษ 
9. โครงการสงเสริมความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 

MOU 
10. โครงการฝกอบรมแกอาจารยในการทํา E - 

lernning  
11. โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

 

ประเด็นยุทธศาสตร 2  :  การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่
สามารถนําไปใชประโยชนและชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เปาประสงค 2 : มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่ตอบโจทย
ภาคอุตสาหกรรม เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  

กลยุทธ 1 : พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใชประโยชนตอสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีสวนในการพัฒนาประเทศ   

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. สนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัยที่

ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม หรือทําวิจัย

รวมกับภาครัฐและเอกชน 

2. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH 

เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเนื่อง 

3. พัฒนาคลินิกนักวิจัยเพื่อใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการทําวิจัย 

4. พัฒนาคลินิกเทคโนโลยีใหเชื่อมโยงกับภาค

ประกอบการ ชุมชน และนําปญหาใชในการ

วิจัย และสรางนวัตกรรม ใหตรงกับความ

ตองการ 

5. สงเสริมการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและ

นวัตกรรม โดยการจัดระบบการชวยเหลือและให

คําปรึกษา 

6. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ ระดับ

นานาชาตทิางดานวิศวกรรมศาสตร 

7. สงเสริมการจัดทําวารสารวิชาการ

วิศวกรรมศาสตร และไดมาตรฐาน TCI 

8. บูรณาการงานวิจัยเขากับกระบวนการเรียน

การสอนและการบริการวิชาการ โดยกําหนด

เปนหัวขอบรรยาย ในรายวิชาที่เก่ียวของ 

9. นําโจทยจากภาคประกอบการ SME OTOP 

มาเปนปญหาในการวิจัยและพัฒนาโครงงาน

นักศึกษาและตอยอด 

 

1. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยพลังงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร  

2. โครงการจัดทําวารสารวิศวกรรมศาสตร มทร.
ธัญบุร ี

3. โครงการสงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรมและงานสรางสรรคดาน
วิศวกรรมศาสตร ที่ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม 

4. โครงการสงเสริมการใหบริการทางวิชาการ
ทางดานวิศวกรรมศาสตร 

5. โครงการประชุมวิชาการทางดาน
วิศวกรรมศาสตร 

6. โครงการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรมและงานสรางสรรคดาน
วิศวกรรมศาสตร 

7. โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลวิจัย
ทางดานวิศวกรรมศาสตรในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ 

8. โครงการจัดหาเครื่องมือเพ่ือพัฒนาการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรคดาน
วิศวกรรมศาสตร 

9. โครงการสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน 
10. โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบาย 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและพัฒนา

คลีนิกนักวิจัย 
12. โครงการประกวดผลงานนวัตถกรรมทาง

วิศวกรรมศาสตร 
13. โครงการพัฒนานักวิจัยตําแหนงวิชาการ 
14. โครงการถายทอดผลงานวิจัยสูเครือขายความ

รวมมือ สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
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กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
10. สนับสนุนการการพัฒนาและตอยอด โครงงาน

ของนักศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สูงขึ้นโดยสนับสนุนโครงการทีมีศักยภาพ 

11. ใหความสําคัญกับ STUDENT PROJECT ใน

การสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ หองปฏิบัติการ 

การใชงานนอกเวลาเรียน 

12. มีการจัดประกวดแขงขัน โครงงานนวัตกรรม

นักศึกษา  

13. สรางพันธมิตร และหาแหลงทุนวิจัยเพื่อจัดหา

ทุนสนับสนุน 

14. ปรับระบบการใหทุนสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารย

รุนใหมโดยใชงานวิจัยและวิชาการ เปนตัว

ขับเคลื่อน 

15. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวของใหมีความ

คลองตัวกับการดําเนินโครงการวิจัย 

16. พัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมขอมูล 

ผูเชี่ยวชาญ โครงงาน งานวิจยั นวัตกรรม 

และจัดเก็บรวบรวมเปนคลังปญญา คลังสมอง

ของคณะ 

17. สรางระบบการพัฒนาเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการจากผลการดําเนินงานวจิัยที่

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. โครงการหองปฏิบัติการตนแบบการเรียนรู 
CDIO กับสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมใหม 
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ประเด็นยุทธศาสตร 3  :  การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองคความรู 

เปาประสงค 3 : ชุมชนและสังคมไดรับการเสริมสรางศักยภาพ  ยกระดับความเขมแข็ง และ
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

  

กลยุทธ 1 : ลดความเลื่อมล้ําในสังคมดวยการใหการบริการทางวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและ
สังคม เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย และภูมิปญญาทองถิ่น 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. การจัดตั้งและพัฒนาเครือขายการบริการ

วิชาการตามความตองการของชุมชน ทองถิ่น 

สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม 

องคกรของรัฐและเอกชน 

2. สรางโอกาสและรายไดแกวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) และ พัฒนาศักยภาพ

ของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม 

ดวยแนวคิดเชิงสรางสรรค 

3. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และทุนทาง

วัฒนธรรม เพื่อสรางอาชีพ เพิ่มมูลคา และเพิ่ม

ความมั่งคั่ง มั่นคงใหกับชุมชน ดวยการบริการ

ทางวิชาการแบบมีสวนรวม 

4. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่

บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

5. ปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑ ที่

สนับสนุนความคลองตัวในการบริหารงาน

วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนานักวิจัยแบบมุงเปาตอบโจทย
อุตสาหกรรมและชุมชน 

2. โครงการพัฒนาโจทยวิจัยกับสถานประกอบการ 
3. โครงการอบรมและใหความรูกับเครือขายความ

รวมมือ สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
4. โครงการเครือขายความรวมมือดานการบริการ

วิชาการและการทดสอบทางวิศวกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร 4  :  การอนุรักษ สรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
สิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 4 : มีการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รักษา
สิ่งแวดลอม ทีบู่รณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพรตอสาธารณชน   

  

กลยุทธ 1 : สรางระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพร
กิจกรรมตอสาธารณชน    

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู 

และปลูกฝงจิตสํานึก การอนุรักษศิลปะและ

วัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดลอม 

2. พัฒนารายวิชาและสอดแทรกเนื้อหาสาระ 

เทคโนโลยีสะอาดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

บูรณาการกับภูมิปญญาทองถิ่น 

3. พัฒนาคณะดวยทรัพยากรที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ใหเปน Green Faculty 

4. อนุรักษ และพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดวยทุนทาง

วัฒนธรรม และภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน  

5. สนับสนุนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการสรางองคความรูแบบบูรนาการเพ่ือ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

2. โครงการลดขยะดอกไมจากงานศพในวัด 
3. โครงการสงเสริมจิตสาธารณะตอสังคมและ

ชุมชน (ปลูกปาชายเลน)  
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ประเด็นยุทธศาสตร 5  :  การพัฒนาบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี  

คนเกง และเตรียมความพรอมในการเปนผูนํา 

เปาประสงค 5 : บุคลากรไดรับการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ มีความสุขในการทํางานบนฐาน
สมรรถนะของบุคลากร เพื่อสรางมูลคาเพิ่มดานผลงานใหเกิดขึ้นกับองคกร 

  

กลยุทธ 1 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย 
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร สาย
วิชาการ และสายสนับสนุนใหไดบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง และมีประสบการณวิชาชีพ 

2. พัฒนาระบบการฝกอบรมและพฒันาบุคลากรโดย
การสรางแผนพัฒนารายบุคคล Individual 
Development Plan และสนบัสนนุรางวลัใหกับ
ผูทําผลงานทางวชิาการ 

3. พัฒนาระบบ Successor Plan 

4. พัฒนาทักษะอาจารยดวยการเรยีนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริง WIL or Cooperative 
Education และบูรณาการกับการเรียนการสอน
ดวย R&D 

5. พัฒนาทักษะอาจารยโดยการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริงดวยการฝงตวัในสถานประกอบการ 
(Embedded) 

6. พัฒนาระบบอาจารยสมทบจากผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกทั้งในและตางประเทศ เพื่อดึงดูดผูมี
ความสามารถทางวชิาการ/วิชาชีพเขาสูอาชพี
อาจารย 

7. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) ตําแหนง
ตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของบุคลากร
สายสนับสนนุ 

8. สงเสริมและพฒันาภาวะผูนาํ เพื่อเตรียมสราง
บุคลากรใหมีวิสัยทัศน และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

9. สนับสนนุการสรางภาวะผูนาํ และสรางเครือขาย
ของผูบริหารของคณะ ใหสามารถพัฒนาระบบ
บริหารคณะและการบริหารวิชาการในระดับ
มาตรฐานสากล 

10. สรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการทํางาน 

 

1.  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประเมินผล
ปฏิบัติราชการคณะวิศวกรรมศาสตร 

2.  โครงการเรงพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
วิชาชีพบุคลากร 

3.  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร 
4.  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรในคณะ

ดานตางๆ 
5.  โครงการสนับสนุนรางวัลใหกับผูทําผลงาน

วิชาการและสรางคุณประโยชนใหกับคณะ 

6. โครงการพัฒนาระบบการสรางผูบริหารรุนใหม 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

 

ประเด็นยุทธศาสตร 6  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล และ                
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
เปาประสงค 6 : มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคูกับการสรางธรรมาภิบาลและมาตรฐาน
การทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization) 

  

กลยุทธ 1 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม : Modern Management 
กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. สรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความรวมมือในทุก
หนวยงานในสังกัดคณะ 

2. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในคณะ 

3. สรางภาพลักษณของคณะในการผลิตบัณฑิตมือ
อาชีพ ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

4. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนานักศึกษา 
บุคลากร การวิจยัเพื่อเพิ่มความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ 

5. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเปนแบบ
มุงเนนผลงาน (PBBS) 

6. ปรับระบบการจัดหารายไดจากสินทรัพย 
ทรัพยสินทางปญญา และการรวมพัฒนา
สินทรัพย หารายไดเชงิพาณชิย 

7. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ โดยการจัดทาํศูนยบริการขอมูล
กลาง Information Center 

8. พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในคณะใหมีบรรยากาศ
ความเปน Hands On ในรูปแบบโรงเรียนใน
โรงงาน 

9. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

10. เตรียมความพรอมใหหนวยงานตางๆ ในคณะ
เพื่อการเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 

11. สงเสริมการจัดตั้งศูนยผลิตตาํราวิชาการและสื่อ
การเรียนการสอน 

12. พัฒนาแผนแมบททางกายภาพเพื่อใชพื้นที่ให
เกิดประโยชนสูงสุด 

13. จัดสภาพแวดลอม และโครงสรางพื้นฐาน
เทยีบเทาระดบัสากล  

14. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความคลองตัว
ในการบริหารจัดการ 

1.  โครงการวิเคราะหยุทธศาสตรคณะ
วิศวกรรมศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัย MOU 

2. โครงการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเปน
แบบมุงเนนผลงาน 

3.  โครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมสวนกลางของ
คณะเพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม 

4.  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการสมัยใหม 

5.  โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมในคณะเรงดวนเพื่อ
การบริหารจัดการสมัยใหม 

6.  โครงการประเมินผลและปรับปรุงแผนกลยุทธ
คณะวิศวกรรมศาสตร 

7.  โครงการเตรียมความพรอมและจัดทําราง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

8. โครงการการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ทักษะของผูมีประสบการณตรงดานการเรียน
การสอนและงานวิจัย 

9.  โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมในคณะเขาสูการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

 
 



วิสัยทัศน

พันธกิจ 2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม

และชุมชน

3. ใหบริการทางวิชาการ ฝกอบรม และ
ทดสอบทางวิศวกรรมใหกับภาคธุรกิจ 

อุตสาหกรรมและชุมชน

4. ประยุกตใชองคความรูดาน
วิศวกรรมศาสตร เพื่อการทํานุบํารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม

5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแหงการ
เปลี่ยนแปลงใหสนองตอสิทธิประโยชนบน

พื้นฐานความสุขและความกาวหนา

6. สรางระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทํางาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

2.การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและ
งานสรางสรรค ที่สามารถนําไปใชประโยชนและ

ชวยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

3.การเสริมสรางความแข็งแกรง
ใหกับชุมชนสังคม 

บนพื้นฐานองคความรู

4.การอนุรักษ สรางสรรคศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

และสิ่งแวดลอม

5.การพัฒนาบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ 
เพื่อรักษาคนดี คนเกง และเตรียม

ความพรอมในการเปนผูนํา

6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

เปาประสงค 2.มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
และงานสรางสรรค 

ที่ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม 
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

3. ชุมชนและสังคมไดรับการ
เสริมสรางศักยภาพ  ยกระดับ
ความเขมแข็ง และสามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

4.มีการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

รักษาสิ่งแวดลอม ที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา 

และเผยแพรตอสาธารณชน

5.บุคลากรไดรับการสงเสริมความกาวหนา
ในอาชีพ มีความสุขในการทํางานบนฐาน

สมรรถนะของบุคลากร เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มดานผลงานใหเกิดขึ้นกับองคกร

6.มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ควบคูกับการสรางธรรมาภิบาลและ

มาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(high performance organization)

กลยุทธ  
1.พัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอนเพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ 
: Hands-On

 
2.สงเสริมความรวมมือ

กับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องคกรของรัฐ 
และเอกชน 

 
3.พัฒนาบัณฑิต

ใหเปนคนเกงและเปนคนดี

 
4.พัฒนาสูความเปนสากล 
(Internationalization)

5.พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
และงานสรางสรรค บนพื้นฐานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใชประโยชน

ตอสถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
และมีสวนในการพัฒนาประเทศ

6. ลดความเลื่อมล้ําในสังคมดวยการให
การบริการทางวิชาการแบบมีสวนรวม

ของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และภูมิปญญาทองถิ่น

7.สรางระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
และสิ่งแวดลอมเพื่อการบูรณาการ

กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา 
และสนับสนุนการเผยแพรกิจกรรม

ตอสาธารณชน

 
8.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย

 
9.พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม

: Modern Management

แผนภาพความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557 - 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร  มทร.ธัญบุรี
“คณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูนําการศึกษาและวิจัยดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีของภูมิภาคอาเซียน โดยมุงเนนผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีคุณภาพในระดับสากล ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ”

                                            คณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูนําการศึกษาและวิจัยดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีของภูมิภาคอาเซียน โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีคุณภาพในระดับสากล ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ"1. จัดการเรียนการสอนดานวิศวกรรมศาสตรใหตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและชุมชน

1.การพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางคนดี คนเกง
ใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ในระดับสากล

1. บัณฑิตมีความรูความสามารถ 
สอดคลองกับอัตลักษณ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” 
และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

1. การจัดตั้งและพัฒนาเครือขายการบริการวิชาการ
ตามความตองการของชุมชน ทองถิ่น สถานประกอบการ
 และภาคอุตสาหกรรม องคกรของรัฐและเอกชน
2. สรางโอกาสและรายไดแกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) และ พัฒนาศักยภาพของสถาน
ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ดวยแนวคิด
เชิงสรางสรรค
3. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม 
เพื่อสรางอาชีพ เพิ่มมูลคา และเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคง
ใหกับชุมชน ดวยการบริการทางวิชาการแบบมีสวนรวม
4. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5. ปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑ
ที่สนับสนุนความคลองตัวในการบริหารงานวิชาการ

1. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู 
และปลูกฝงจิตสํานึก การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
2. พัฒนารายวิชาและสอดแทรกเนื้อหาสาระ เทคโนโลยี
สะอาดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บูรณาการกับภูมิปญญา
ทองถิ่น
3. พัฒนาคณะดวยทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ใหเปน Green Faculty
4. อนุรักษ และพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดวยทุนทาง
วัฒนธรรม และภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5.สนับสนุนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น

1. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร สาย
วิชาการ
และสายสนับสนุนใหไดบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และมี
ประสบการณวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการ
สรางแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development 
Plan และสนับสนุนรางวัลใหกับผูทําผลงานทางวิชาการ
3. พัฒนาระบบ Successor Plan
4. พัฒนาทักษะอาจารยดวยการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริง WIL or Cooperative Education และ
บูรณาการกับการเรียนการสอนดวย R&D
5. พัฒนาทักษะอาจารยโดยการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริงดวยการฝงตัวในสถานประกอบการ 
(Embedded)
6. พัฒนาระบบอาจารยสมทบจากผูเชี่ยวชาญภายนอก
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อดึงดูดผูมีความสามารถ
ทางวิชาการ/วิชาชีพเขาสูอาชีพอาจารย
7. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) ตําแหนงตาม
ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
8. สงเสริมและพัฒนาภาวะผูนํา เพื่อเตรียมสรางบุคลากร
ใหมีวิสัยทัศน และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
9. สนับสนุนการสรางภาวะผูนํา และสรางเครือขายของ
ผูบริหารคณะ ใหสามารถพัฒนาระบบบริหารคณะและ
การบริหารวิชาการในระดับมาตรฐานสากล
10. สรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการทํางาน

1. สรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความรวมมือทุกหนวยงาน
ในสังกัดคณะ                                                    
 2. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในคณะ
3. สรางภาพลักษณของคณะในการผลิตบัณฑิต
มืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
4. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนานักศึกษา 
บุคลากร การวิจัยเพื่อเพิ่มความคลองตัวในการบริหาร
จัดการ
5. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเปนแบบมุงเนน
ผลงาน (PBBS)
6. ปรับระบบการจัดหารายไดจากสินทรัพย ทรัพยสิน
ทางปญญา และการรวมพัฒนาสินทรัพย หารายได
เชิงพาณิชย
7. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ โดยการจัดทําศูนยบริการขอมูลกลาง 
Information Center
8. พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในคณะใหมีบรรยากาศความ
เปน Hands On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน
9. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
10. เตรียมความพรอมใหหนวยงานตางๆ ในคณะเพื่อ
เขาสู
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
11. สงเสริมการจัดตั้งศูนยผลิตตําราวิชาการและสื่อการ
เรียนการสอน
12. พัฒนาแผนแมบททางกายภาพเพื่อใชพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
13. จัดสภาพแวดลอม และโครงสรางพื้นฐานเทียบเทา
ระดับสากล 
14. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความคลองตัว
ในการบริหารจัดการ

 กลวิธี  / 
มาตรการ

1. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร
2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเชิง
ลึกของกลุมการผลิต
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ สําหรับนักศึกษา
ฝกงาน หรือสหกิจศึกษา และการฝงตัวของอาจารย
4. อบรมอาจารยในเรื่อง รูปแบบ (Model) การผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ และขอปฏิบัติในการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถวน
5. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม ที่เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ
รวมกับภาคสถานประกอบการ
6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสรางและรายวิชา ให
ตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รวมกับภาคสถาน
ประกอบการ
7. พัฒนาระบบฐานขอมูลและกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
8. สนับสนุนอุปกรณ ครุภัณฑ หองปฏิบัติการที่สามารถ
สรางทักษะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนโดยสามารถเขาไปใชได
ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน

1. พัฒนาเกณฑการเลือกสถานประกอบการ การสง
นักศึกษาและอาจารย ไปยังสถานประกอบการ
2. ฝกอบรมพี่เลี้ยงในสถานประกอบการใหเขาใจการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ 
3. เผยแพรกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยัง
หนวยงานภายนอก
4. รวมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ผลิตบัณฑิตท่ีตรง
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต

1. เพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อ
สงเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบัณฑิตใหเปนคนดี มีคุณธรรม
3. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานดานวิชาการ
4. จัดทํา Activities Transcript สงเสริมใหนักศึกษาทํา
กิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ
5. พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหการชวยเหลือ
และสนับสนุนใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา
6. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ เพื่อสราง
คุณภาพชีวิตท่ีดี
7. เชิดชูเกียรติคนดี คนเกง และสนับสนุนคนที่มีความ
ประพฤติดีดวยการใหทุนความประพฤติดี หรือเรียนดี 
8.พัฒนาระบบเครือขายศิษยเกาใหเขมแข็ง เพื่อสราง
ผลสัมฤทธิ์
ในการประสานประโยชน มีสวนรวมในการพัฒนาคณะ
และสังคม 
9.สรางแรงจูงใจสรางความสัมพันธที่ดีกับศิษยเกา 
และการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของคณะ

1. ทบทวน MOU/MOA จัดระดับกลุมความรวมมือ และ
หาพันธมิตรหลักในการดําเนินความรวมมือเชิงลึก
2. สงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตางประเทศในดาน
ตางๆ เชน Visiting Professor นักวิจัย อาสาสมัคร
3. สงเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝกอบรมระยะสั้น การเทียบโอน
 หลักสูตร 
Joint Degree เพื่อนักศึกษาตางชาติ
4. พัฒนาบุคลากร อาจารย ใหมีทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ โดยการฝกอบรม สื่อการเรียนรู การใช
สื่อ e-Learning
5. สงเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝกอบรม
ตางประเทศ และประเทศเพื่อนบานเพื่อความเขาใจ
ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ตางกัน
6. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาสงผลงานประกวด
ระดับนานาชาติ
7. นําประเด็นการประเมินเพื่อการจัดอันดับ Ranking มา
ศึกษาวิเคราะหและใชเปนแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาคณะ
8. การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ 
เปนไปตามมาตรฐานการจัดประชุมนานาชาติ
9. ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อตอการเขามาทํางานของ
บุคลากรชาวตางชาติ เพิ่มสัดสวนของบุคลากรท่ีเปน
ชาวตางชาติ
10. มีหนวยงานในการบริการ ประสานงาน การดําเนิน
กิจกรรมกับตางประเทศ เชนการเดินทางตางประเทศ  
การปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ การตออายุการออก
หนังสือเดินทาง
11. ปรับปรุงระบบบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศให
เปนมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่บริการ One Network
 Environments

1. สนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัยที่ตอบโจทย
ภาคอุตสาหกรรม หรือทําวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน
2. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อ
สนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเนื่อง
3. พัฒนาคลินิกนักวิจัยเพื่อใหคําปรึกษาและสนับสนุนการทํา
วิจัย
4. พัฒนาคลินิกเทคโนโลยีใหเชื่อมโยงกับภาคประกอบการ 
ชุมชน และนําปญหาใชในการวิจัย และสรางนวัตกรรม  ให
ตรงกับความตองการ
5. สงเสริมการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและนวัตกรรม โดยการ
จัดระบบการชวยเหลือและใหคําปรึกษา
6. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ดานวิศวกรรมศาสตร
7. สงเสริมการจัดทําวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร และได
มาตรฐาน TCI
8. บูรณาการงานวิจัยเขากับกระบวนการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ โดยกําหนดเปนหัวขอบรรยาย ในรายวิชา
ที่เกี่ยวของ
9. นําโจทยจากภาคประกอบการ SME OTOP มาเปนปญหา
ในการวิจัยและพัฒนาโครงงานนักศึกษาและตอยอด
10. สนับสนุนการการพัฒนาและตอยอด โครงงานของ
นักศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยสนับสนุน
โครงการทีมีศักยภาพ
11. ใหความสําคัญกับ STUDENT PROJECT ในการ
สนับสนุนวัสดุ เคร่ืองมือ หองปฏิบัติการ การใชงานนอกเวลา
เรียน
12. มีการจัดประกวดแขงขัน โครงงานนวัตกรรมนักศึกษา 
ในทุกๆ CLUSTER 
13. สรางพันธมิตร และหาแหลงทุนวิจัยเพื่อจัดหาทุน
สนับสนุน
14. ปรับระบบการใหทุนสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารยรุนใหม
โดยใชงานวิจัยและวิชาการ เปนตัวขับเคลื่อน
15. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหมีความคลองตัวกับ
การดําเนินโครงการวิจัย
16. พัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมขอมูล ผูเชี่ยวชาญ 
โครงงาน งานวิจัย นวัตกรรม และจัดเก็บรวบรวมเปนคลัง
ปญญา คลังสมองของคณะ
17. สรางระบบการพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
จากผลการดําเนินงานวิจัยที่สอดคลองกับทิศทาง
การพัฒนาคณะ
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บทที่ 4 
การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ไปสูการปฏิบัติ 

 
4.1  การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ไปสูการปฏิบัติ 

4.1.1 แนวทางการดําเนินงาน 

การดําเนินการแปลงแผนกลยุทธการพัฒนาสูการปฏิบัตินั้น คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดมี
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการทั้งในระยะปานกลาง และระยะสั้น เพื่อใหเกิดการถายทอดเปาประสงค 
และกลยุทธสูการปฏิบัติงานในรูปของโครงการและกิจกรรม กลาวคือ มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 
ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปเปนตัววัดผลการดําเนินงานของคณะ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน พันธ
กิจ เปาประสงค/เปาหมายไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหหนวยงานภายในไดมีสวน
รวมและเสนอโครงการและกิจกรรมที่จะชวยสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของคณะ  มีความสอดคลองไป
ในทิศทางเดียวกัน และสามารถทําใหการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรนําไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม 

 
 

 แผนภาพดานบนแสดงถึงการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ เริ่มจากระดับมหาวิทยาลัย มี
การกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ลงไปถึงโครงการ/
กิจกรรม ระดับคณะกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ ลงไป
ถึงโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย ระดับคณะถายทอดไปสูระดับหนวยงาน/ภาควิชา
ตามลําดับชั้น เพื่อกําหนดโครงการ/กิจกกรมที่สอดคลองกับแผนของคณะ  

เพื่อใหการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  ไปสูการปฏิบัติ  ภายใตประเด็นยุทธศาสตร             
ดังที่กําหนดไวในสวนที่ผานมาใหสามารถบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนดไว  จึงไดกําหนดแนวทางดวย 
โครงการ/กิจกรรม ตามกลวิธี/มาตรการ ตามประเด็นยุทธศาสตรแตละดาน ดังรายละเอียดดังนี ้
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ตารางที่ 4.1 ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2557-2560                     
คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

รวมทุกภารกิจ 52 73 585,759,035 
 ภารกิจเรงดวน 40 33 266,336,760 
 ภารกิจปกต ิ 12 40 319,422,275 

1.การพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
สรางคนดี คนเกง ใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ในระดับสากล 

27 36 236,294,560 

ภารกิจเรงดวน 23 18 163,729,560 
ยุทธศาสตร 1  Hands On : การสรางบณัฑตินักปฏิบัต ิ 15 13 151,689,880 
ยุทธศาสตร 3  Internationalization : สงเสริมความเปนนานาชาต ิ 8 5 11,739,680 
ภารกิจปกต ิ 4 18 72,565,000 

2.การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่
สามารถนําไปใชประโยชนและชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

8 15 50,412,000 

ภารกิจเรงดวน  ยุทธศาสตร 2  Research & Innovations : พัฒนา
งานวิจัย และนวัตกรรม 

8 8 32,037,000 

ภารกิจปกต ิ - 7 18,375,000 
3.การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนสังคม  
บนพื้นฐานองคความรู 

4 4 52,181,800 

ภารกิจปกต ิ 4 4 52,181,800 
4.การอนุรักษ สรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิน่ และ
สิ่งแวดลอม 

4 3 5,750,000 

ภารกิจปกต ิ 4 3 5,750,000 
5.การพัฒนาบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ เพ่ือรักษาคนดี คนเกง 
และเตรียมความพรอมในการเปนผูนํา 

4 6 21,760,675 

ภารกิจเรงดวน ยุทธศาสตร 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม 

4 2 3,500,200 

ภารกิจปกต ิ - 4 18,260,475 
6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขนั 

5 9 219,360,000 

ภารกิจเรงดวน ยุทธศาสตร 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม 

5 5 67,070,000 

ภารกิจปกต ิ - 4 152,290,000 
 



Based

Line 2557 2558 2559 2560

1 รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
(Hands-on) คณะวิศวกรรมศาสตร ที่สรางอัตลักษณบัณฑิตของ 
มทร.ธัญบุรี

Model - 1 - - - รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

2 รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในเชิงลึก
ของสาขาการผลิต

Model - - 1 - - รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

3 หลักสูตรใหมที่สอดคลองกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักสูตร N/A - - - 1 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

4 หลักสูตรเกาถูกพัฒนา ใหสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
 เชน เพิ่มสัดสวนการปฏิบัติไมต่ํากวารอยละ 60 /หลักสูตร WIL
 ทํางานในสถานประกอบการ 1 ป / รับงานจริงจากสถาน
ประกอบการ

รอยละ N/A 25 50 75 100 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

5 อาจารยและบุคลากรการศึกษา เขาใจในกระบวนการ 
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

รอยละ 10 50 70 80 90 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

6 อาจารยผานการฝงตัวในสถานประกอบการ รอยละ 5 20 40 60 80 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

7 หองปฏิบัติการพื้นฐานและขั้นสูง มีความพรอมและรองรับ
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

รอยละ N/A 50 60 70 80 รองคณบดีฝายวิชาการ/
รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

ตัวชี้วัดภารกิจเรงดวน_ยุทธศาสตร 1  Hands On : การสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ

ตารางที่ 4.2  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  และการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2557-2560 ไปสูการปฎิบัติ

ตัวชี้วัด
 หน่วย

นับ

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

ประเด็นยุทธศาสตร 1  :  การพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สราง คนดี คนเกงใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ในระดับสากล

เปาประสงค 1 : บัณฑิตมีความรูความสามารถ สอดคลองกับอัตลักษณ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
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Based

Line 2557 2558 2559 2560
ตัวชี้วัด

 หน่วย

นับ

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

8 พัฒนาศูนยปฏิบัติการ (LAB) ใหเปนหนวยงานในกํากับเพื่อรับ
งานจริงใหอาจารยและนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง เปนตนแบบ
ของอุตสาหกรรม

ศูนย - 1 2 3 5 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

9 เครือขายจากสถานประกอบการ อยูในเกณฑมาตรฐาน
ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

รอยละ N/A 10 20 50 80 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

10 นักศึกษาที่ผานการทดสอบทางดานภาษาอังกฤษ TOEIC 
ไมต่ํากวา 500 หรือเทียบเทา

รอยละ N/A 20 20 25 30 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

11 นักศึกษาที่สอบผานมาตรฐานดาน IT รอยละ N/A 60 60 65 70 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

12 นักศึกษาที่ผานการทดสอบทักษะทางสังคมอีก 6 ดาน 
(การทํางานเปนทีม ใฝเรียนใฝรู คิดวิเคราะห นิสัยอุตสาหกรรม 
ความมีระเบียบวินัยและรักองคกรและจิตสาธารณะ)

รอยละ N/A N/A N/A 50 75 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

13 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการจัดการ การเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

รอยละ 76.84 80 85 90 90 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

14 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอคุณภาพของ
บัณฑิต ตาม อัตลักษณ "บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ"

รอยละ 87.53 88 90 90 90 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

15 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค (ภาษาตางประเทศ การสื่อสารและสารสนเทศ
 การทํางานเปนทีม ใฝเรียนรู คิดวิเคราะห นิสัยอุตสาหกรรม ความ
มีระเบียบวิจัยและรักองคกร และจิตสาธารณะ)

รอยละ 84.4 85 88 90 90 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา
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Based

Line 2557 2558 2559 2560
ตัวชี้วัด

 หน่วย

นับ

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

1 นักศึกษาปสุดทายของคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี 
เดินทางไปแลกเปลี่ยน/ฝกประสบการณ กับมหาวิทยาลัย/
องคกรในตางประเทศ

รอยละ N/A 2 4 5 5 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานวิเทศสัมพันธ

2 นักศึกษาตางชาติที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนยังคณะ
วิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี เพิ่มข้ึน

รอยละ 10 คน
ณ 30 
ก.ค.56

30 30 30 30 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานวิเทศสัมพันธ

3 อาจารยและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ไปแลกเปลี่ยน/
ฝกประสบการณกับมหาวิทยาลัย/องคกรทั้งในและตางประเทศ

รอยละ N/A 5 5 10 10 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานวิเทศสัมพันธ

4 อาจารยและบุคลากรตางชาติที่เขามาทํางานในคณะ
วิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี เพิ่มข้ึน

รอยละ 2 คน
ณ 30 
ก.ย.56

50 50 50 50 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานวิเทศสัมพันธ

5 หลักสูตรที่เปนความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันการศึกษา
ในตางประเทศ (Dual Degree/JointDegree/ JointProgram/ 
International)

หลักสูตร      -        -        -        -   1 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
สํานักงานบัณฑิตศึกษา

6 จํานวนกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรีเปนเจาภาพ  เจาภาพรวม 
 หรือเปนคณะกรรมการดําเนินการ

กิจกรรม 1 1 2 2 2 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
สํานักงานบัณฑิตศึกษา

7 จํานวนกิจกรรมภายใต MOU/MOA ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร 
มทร.ธัญบุรี กับมหาวิทยาลัยและองคตางประเทศ

กิจกรรม 2 2 2 2 2 รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานวิเทศสัมพันธ

ตัวชี้วัดภารกิจเรงดวน_ยุทธศาสตร 3  Internationalization : สงเสริมความเปนนานาชาติ
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Based

Line 2557 2558 2559 2560
ตัวชี้วัด

 หน่วย

นับ

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

8 ระดับความสําเร็จของการไดรับการจัดอันดับ 1 ใน 5 ของ 
มหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย 
โดยการประเมินของ Webometrics

อันดับ 13 11 9 7 5 คณบดี/รองคณบดีฝาย
บริหารและวางแผน

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานสารสนเทศ

1 มีหลักสูตรที่เปนความตองการของอุตสาหกรรมในอนาคต อยาง
นอย 1  หลักสูตร

หลักสูตร -    1 1 1 1 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

2 มี Project Based on Problems of Industry ซึ่งเปนปญหา
จากภาคอุตสาหกรรม

รอยละ N/A 5 10 20 30 รองคณบดีฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานสหกิจ

3 จํานวนกิจกรรมนักศึกษาที่มีการบูรณาการกับงานดานวิชาการ กิจกรรม N/A 1 1 1 1 รองคณบดีฝายวิชาการ/
รองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

4 รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาตนเองดานวิชาการ/
วิชาชีพเฉพาะทาง

รอยละ 20 50 60 70 80 รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานบุคลากร

ตัวชี้วัดภารกิจปกติ
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Based

Line 2557 2558 2559 2560
ตัวชี้วัด

 หน่วย

นับ

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

1 ผลงานวิจัย ที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติและนานาชาติ ตอ
อาจารยประจํา

รอยละ 22.3 30 40 50 60 ผูชวยคณบดีดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

2 จํานวนอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการคา ผลงาน 0 0 0 1 2 ผูชวยคณบดีดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

3 ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และ
งานสรางสรรค เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทยใหประเทศ

เรื่อง 1 2 3 4 5 ผูชวยคณบดีดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

4 อาจารยและนักศึกษาเขาประชุม/นําเสนอ
ผลงานวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

คน 50 50 60 70 80 ผูชวยคณบดีดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

5 ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม/
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

เรื่อง 5 5 10 15 20 ผูชวยคณบดีดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

6 จํานวนวารสารวิชาการอยูในศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 
(TCI – Thai + Journal Citation Index)

หนวยงาน 1 1 1 1 1 คณบดี/รองคณบดีฝาย
วิชาการ

งานวารสารวิศวกรรมศาสตร

7 ผลงานวิจัยของผูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญา
โทเผยแพรในวารสารวิชาการหรือฐานขอมูลในหองสมุดของ
มทร.ธัญบุรี

รอยละ N/A 10 20 30 30 ผูชวยคณบดีดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

8 มีแหลงทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไดจากองคกรภาครัฐ/
เอกชน สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม

แหลงทุน 5 5 6 7 8 ผูชวยคณบดีดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

ตัวชี้วัดภารกิจเรงดวน_ยุทธศาสตร 2  Research & Innovations : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร 2  :  การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปใชประโยชนและชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เปาประสงค 2 :  มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

59



Based

Line 2557 2558 2559 2560
ตัวชี้วัด

 หน่วย

นับ

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตอโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการทั้งหมด

รอยละ 50 60 65 70 80 ผูชวยคณบดีดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

2 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการที่เพ่ิมขึ้น ราย N/A 1 2 3 4 ผูชวยคณบดีดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

3 จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สถาน
ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค
และเพ่ิมโอกาสในการสรางรายได

ราย N/A 1 2 3 4 ผูชวยคณบดีดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

4 ชุมชนที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน (อยางนอย 1  
ชุมชน)

ชุมชน 1 1 1 1 1 ผูชวยคณบดีดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

ประเด็นยุทธศาสตร 3  : การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองคความรู

เปาประสงค 3 :  ชุมชนและสังคมไดรับการเสริมสรางศักยภาพ  ยกระดับความเขมแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัดภารกิจปกติ
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Based

Line 2557 2558 2559 2560
ตัวชี้วัด

 หน่วย

นับ

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

1 จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน การรักษาสิ่งแวดลอม กับการเรียนการสอน
และ/หรืองานดานกิจกรรมนักศึกษา

โครงการ 1 1 1 2 2 รองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

2 โครงการ/กิจกรรมมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการทํานุ
บํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรม
นักศึกษา

รอยละ 55 60 80 100 100 รองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

3 นักศึกษามีสวนรวมในการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รักษาสิ่งแวดลอม

รอยละ 65 70 75 80 85 รองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

4 จํานวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่มีการแสดงหรือเผยแพรตอ
สาธารณชน

ผลงาน 1 1 2 3 5 รองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

เปาประสงค 4 :  มีการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รักษาสิ่งแวดลอม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพรตอสาธารณชน

ตัวชี้วัดภารกิจปกติ

ประเด็นยุทธศาสตร 4  :  การอนุรักษ สรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
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Based

Line 2557 2558 2559 2560
ตัวชี้วัด

 หน่วย

นับ

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

1 รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ รอยละ 60 65 70 75 80 รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน/หัวหนา
สํานักงานคณบดี

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานบุคลากร

2 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลัง
และแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
(Individual Development Plan)

ระดับ
(1-5)

- 3 3 4 5 รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน/หัวหนา
สํานักงานคณบดี

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานบุคลากร

3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการสรางผูบริหารรุนใหม ระดับ
(1-5)

2 3 3 4 4 รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน/หัวหนา
สํานักงานคณบดี

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานบุคลากร

4 อาจารยที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่จะเสนอขอผลงานทาง
วิชาการในระดับ ผศ. รศ. และ ศ. ไดรับการแตงตั้ง (คิดจากผูมี
คุณสมบัติครบ ณ พ.ย. 2556)

รอยละ 5 50 80 รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน/หัวหนา
สํานักงานคณบดี

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานบุคลากร

ตัวชี้วัดภารกิจเรงดวน_ยุทธศาสตร 4  Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม

รอยละ 30
ภายใน 2 ป

ประเด็นยุทธศาสตร 5  : การพัฒนาบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ เพ่ือรักษาคนดี คนเกง และเตรียมความพรอมในการเปนผูนํา

เปาประสงค 5 :  บุคลากรไดรับการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ มีความสุขในการทํางานบนฐานสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมดานผลงานใหเกิดขึ้นกับองคกร
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Based

Line 2557 2558 2559 2560
ตัวชี้วัด

 หน่วย

นับ

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ

1 ระดับความสําเร็จในการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลภายในเพื่อ
ไปสูการบริหารและการตัดสินใจ

ระดับ
(1-5)

2 3 3 4 4 รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานสารสนเทศ

2 รอยละของจํานวนหนวยพลังงานไฟฟาที่ประหยัดได รอยละ - 4 6 8 10 รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานอาคารและสถานที่

3 สัดสวนงบประมาณ : คาเลาเรียน : รายไดอ่ืน ๆ สัดสวน 73:20:7
(2556)

 71:21:8  69:22:9 67:23:10  65:24:11 รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน/รองคณบดี
ฝายวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

4 แหลงฝกปฏิบัติการเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพท่ีเพิ่มขึ้น

แหลง 3 3 3 3 4 รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน/รองคณบดี
ฝายวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
งานสหกิจ

5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร ระดับ
(1-5)

- 3 3 4 4 รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

ประเด็นยุทธศาสตร 6  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

เปาประสงค 6 :  มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคูกับการสรางธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)

ตัวชี้วัดภารกิจเรงดวน_ยุทธศาสตร 4  Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม
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ตารางที่  4.3  โครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานในแตละประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ที่จะดําเนินการในชวง พ.ศ.2557-2560

2557 2558 2559 2560

รวม 87,551,935     141,923,100     155,188,000     201,096,000     

     31,182,560       63,108,000       69,133,000       72,871,000

       28,042,880          46,338,000          56,293,000          57,431,000

กลวิธี/มาตรการ

ยุทธศาสตร 1 : Hands On : การสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดทํารูปแบบเพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 400,000 400,000 400,000 400,000 ฝายวิชาการ ฝาย/สํานักงาน/

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

2. โครงการวิพากษหลักสูตรสําหรับผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการรวมกับสถานประกอบการ 411,800 400,000 400,000 400,000 ฝายวิชาการ ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอนเพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 152,240 300,000 300,000 300,000 ฝายวิชาการ ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

4. โครงการโปรแกรมทดสอบมาตรฐานดาน IT 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝายวิชาการ ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

5. โครงการจัดทําโปรแกรมสําหรับทดสอบนักศึกษากอนจบการศึกษาดานความถนัดใน
วิชาชีพ

100,000 36,038,000 100,000 100,000 ฝายวิชาการ ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

6. โครงการปลูกฝงทักษะทางสังคมดานจิตสาธารณะแกนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 300,000 300,000 300,000 300,000 ฝายพัฒนานักศึกษา ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

7. โครงการปรับปรุง พัฒนาหองปฏิบัติการเรงดวน เพื่อการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 11,900,000 10,720,000 18,860,000 15,098,000 ฝายบริหารและวางแผน/
ฝายวิชาการ

ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

8. โครงการจัดหาครุภัณฑเรงดวน เพื่อสนับสนุนการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 10,367,000 17,833,000 17,833,000 19,833,000 ฝายบริหารและวางแผน/
ฝายวิชาการ

ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

9. โครงการฝกอบรม ทักษะ ฝมือ เรงดวน เพื่อการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 3,861,840 7,180,000 3,380,000 3,930,000 ฝายวิชาการ ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเพื่อตอบสนองการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ                 150,000                   450,000                   580,000                   580,000 ฝายวิชาการ ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

2. โครงการปรับปรุง พัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ                2,650,000                2,650,000                2,650,000 ฝายบริหารและวางแผน/
ฝายวิชาการ

ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

 ประเด็นยุทธศาสตร 1. การพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางคนดี คนเกง
 ใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ในระดับสากล

เปาประสงค 1. บัณฑิตมีความรูความสามารถ สอดคลองกับอัตลักษณ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”  และมีคุณภาพ
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

โครงการ_ภารกิจปกติ

1. พัฒนารูปแบบ (Model)  การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
คณะวิศวกรรมศาสตร
2 พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
เชิงลึกของกลุมผลิต
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ สําหรับนักศึกษา
ฝกงาน หรือสหกิจศึกษา และการฝงตัวของอาจารย
4. อบรมอาจารยในเรื่อง รูปแบบ (Model) 
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ และขอปฏิบัติ 
ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถวน
5. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม ที่เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ
รวมกับภาคประกอบการ
6. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสรางและรายวิชา 
ใหตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รวมกับภาค
ประกอบการ
7. พัฒนาระบบฐานขอมูลและกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
8. สนับสนุนอุปกรณ ครุภัณฑ หองปฏิบัติการที่สามารถ
สรางทักษะใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนโดยสามารถเขาไปใชได
ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน

กลยุทธ   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ
งบประมาณ

ผูเกี่ยวของผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 1 : พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands-On

โครงการ_ภารกิจเรงดวน
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กลยุทธ   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผูเกี่ยวของผูรับผิดชอบ

3. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 300,000 5,205,000 10,255,000 12,905,000 ฝายบริหารและวางแผน/
ฝายวิชาการ

ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

4. โครงการฝกอบรม ทักษะ ฝมือ เพื่อการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการ 400,000 535,000 535,000 ฝายวิชาการ ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

5. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

                  300,000                   300,000                   300,000 สํานักงานบัณฑิตศึกษา ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

           130,000              500,000            1,000,000            1,000,000

กลวิธี/มาตรการ

1. โครงการเตรียมความพรอมการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 130,000 200,000 200,000 200,000 ฝายวิชาการ งานสหกิจ/ภาควิชา/
สาขาวิชา

2. โครงการสรางเครือขายความรวมมือดานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ  150,000 150,000 150,000 ฝายวิชาการ งานสหกิจ/ภาควิชา/
สาขาวิชา

3. โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร 150,000 150,000 150,000 ฝายวิชาการ ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

1. โครงการผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสารโครงขายรวมกับองคกร
ดานการสื่อสารและโทรคมนาคม

500,000 500,000 ฝายวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสฯ

           300,000            2,740,000            2,640,000            3,740,000

ยุทธศาสตร 1 : Hands On : การสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. โครงการเพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายวิชาการ/ฝายพัฒนา

นักศึกษา
ภาควิชา/สาขาวิชา/
นักศึกษาในคณะ

1. โครงการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกและสวัสดิการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายบริหารและวางแผน ภาควิชา/สาขาวิชา/
นักศึกษาในคณะ

2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอกดานพลังงาน 1,000,000 ฝายบริหารและวางแผน ศูนยวิจัยพลังงาน

3. โครงการแขงขันกีฬาบัวน้ําเงินเกมส 300,000 300,000 300,000 300,000 ฝายพัฒนานักศึกษา อาจารยและนักศึกษาใน
คณะ

4. โครงการแขงขันกีฬาเกียรเกมส 400,000 400,000 ฝายพัฒนานักศึกษา อาจารยและนักศึกษาใน
คณะ

5. โครงการบรรยายประสบการณทํางานในอุตสาหกรรมจากศิษยเกาสูศิษยปจจุบัน 40,000 40,000 40,000 ฝายวิชาการ/ฝายพัฒนา
นักศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
และวัสดุ

6. การจัดตั้งสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมอุตสาหการ 300,000 ฝายบริหารและวางแผน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ

1. พัฒนาเกณฑการเลือกสถานประกอบการ  
การสงนักศึกษาและอาจารย ไปยัง
สถานประกอบการ
2. ฝกอบรมพี่เลี้ยงในสถานประกอบการใหเขาใจการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ 
3. เผยแพรกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ไปยังหนวยงานภายนอก
4. รวมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ผลิตบัณฑิต
ที่ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต

ยุทธศาสตร 1 : Hands On : การสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ

กลยุทธ 2 : สงเสริมความรวมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องคกรของรัฐ และเอกชน

โครงการ_ภารกิจปกติ

โครงการ_ภารกิจเรงดวน

กลยุทธ 3 : พัฒนาบัณฑิตใหเปนคนเกงและเปนคนดี
1. เพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อสงเสริม
ใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบัณฑิตใหเปนคนดี มีคุณธรรม
3. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานดานวิชาการ
4. จัดทํา Activities Transcript สงเสริมใหนักศึกษาทํา
กิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ
5. พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหการชวยเหลือและ
สนับสนุนใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา
6. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ เพื่อสราง
คุณภาพชีวิตที่ดี
7. เชิดชูเกียรติคนดี คนเกง และสนับสนุนคนที่มีความประพฤติ
ดีดวยการใหทุนความประพฤติดี หรือเรียนดี
8. พัฒนาระบบเครือขายศิษยเกาใหเขมแข็ง เพื่อสราง
ผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน 
มีสวนรวมในการพัฒนาคณะและสังคม 
9. สรางแรงจูงใจสรางความสัมพันธที่ดีกับศิษยเกา และการ
ระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของคณะ

โครงการ_ภารกิจเรงดวน

โครงการ_ภารกิจปกติ
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กลยุทธ   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผูเกี่ยวของผูรับผิดชอบ

         2,709,680          13,530,000            9,200,000          10,700,000

ยุทธศาสตร3 : Internationalization : สงเสริมความเปนนานาชาติ

1. โครงการยกระดับ Ranking คณะวิศวกรรมศาสตร                 200,000                   200,000    คณบดี คณาจารยและเจาหนาที่
ในคณะ

2. โครงการเรงสงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตางประเทศ              1,750,000                2,050,000                1,250,000                1,450,000 ฝายบริหารและวางแผน/
สํานักงานคณบดี

งานวิเทศสัมพันธ/
อาจารย/บุคลากร/
นักศึกษาในคณะ

3. โครงการอบรมภาษา แลกเปลี่ยน เรียนรู วัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

                469,680                   950,000                1,100,000                1,600,000 ฝายวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ/
อาจารย/บุคลากร/
นักศึกษาในคณะ

4. โครงการพัฒนาสื่อการสอน e - learning                 100,000                   140,000 ฝายวิชาการ อาจารยในคณะ

5. การตั้งเครือขายวิศวกรรมวัสดุ                 190,000                   190,000                    50,000                    50,000 ฝายวิชาการ โครงการจัดตั้งภาควิชา
วัสดุและโลหะการ

1. โครงการสัมมนา work shop ระหวางประเทศ ทางดานวิศวกรรมศาสตร                   500,000                   300,000                   600,000 ฝายวิชาการ ศูนยวิจัยพลังงาน

2. โครงการสงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตางประเทศในดานตางๆ                2,000,000                1,500,000                1,000,000 ฝายบริหารและวางแผน งานบุคลากร/งานวิเทศ
สัมพันธ

3. โครงการการฝกอบรมภาษาอังกฤษแกอาจารยเพื่อนํารองสอนโดยภาษาอังกฤษ 500,000 ฝายวิชาการ ภาควิศวกรรมสิ่งทอ

4. โครงการสงเสริมความรวมมือกับมหาวิทยาลัย MOU 6,000,000 3,000,000 4,000,000 ฝายบริหารและวางแผน/
งานวิเทศสัมพันธ

ฝาย/สํานักงาน/
ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

5. โครงการฝกอบรมแกอาจารยในการทํา E - lernning 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายวิชาการ อาจารยในคณะ

6. โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 1,000,000 1,000,000 ฝายบริหารและวางแผน/
สํานักงานคณบดี

งานบุคลากร/อาจารยใน
คณะ

กลยุทธ 4 : การพัฒนาสูความเปนสากล (Internationalization)
1. ทบทวน MOU/MOA จัดระดับ กลุมความรวมมือ 
และหาพันธมิตรหลักในการดําเนิน
ความรวมมือเชิงลึก
2. สงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตางประเทศในดานตางๆ
 เชน Visiting Professor นักวิจัย อาสาสมัคร
3. สงเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝกอบรมระยะสั้น การเทียบโอน 
หลักสูตร Joint Degree 
เพื่อนักศึกษาตางชาติ
4. พัฒนาบุคลากร อาจารย ใหมีทักษะ
การใชภาษาตางประเทศ โดยการฝกอบรม 
สื่อการเรียนรู การใชสื่อ e-Learning
5. สงเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝกอบรมตางประเทศ 
และประเทศเพื่อนบานเพื่อความเขาใจศาสนาและวัฒนธรรมที่
ตางกัน
6. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาสงผลงานประกวดระดับ
นานาชาติ
7. นําประเด็นการประเมินเพื่อการจัดอันดับ Ranking มา
ศึกษาวิเคราะหและใชเปนแนวทาง
ที่เหมาะสมในการพัฒนาคณะ
8. การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ เปนไป
ตามมาตรฐานการจัดประชุมนานาชาติ
9. ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อตอการเขามาทํางานของ
บุคลากรชาวตางชาติ เพิ่มสัดสวน
ของบุคลากรที่เปนชาวตางชาติ
10. มีหนวยงานในการบริการ ประสานงาน การดําเนิน
กิจกรรมกับตางประเทศ เชนการเดินทางตางประเทศ  การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ การตออายุการออกหนังสือเดินทาง
11. ปรับปรุงระบบบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปน
มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่บริการ One Network 
Environments

โครงการ_ภารกิจเรงดวน

โครงการ_ภารกิจปกติ
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งบประมาณ
ผูเกี่ยวของผูรับผิดชอบ

11,232,000     12,715,000      13,460,000      13,005,000      

กลวิธี/มาตรการ

1. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร 2,000,000            1,000,000              500,000                300,000                ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

ศูนยวิจัยพลังงาน

2. โครงการจัดทําวารสารวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี 200,000 200,000 200,000 200,000 สํานักงานคณบดี งานวารสาร/เจาของ
บทความ

3. โครงการสงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรคดานวิศวกรรมศาสตร
 ที่ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม

1,350,000 2,130,000 1,950,000 2,130,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

4. โครงการสงเสริมการใหบริการทางวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตร              1,632,000                1,900,000                1,960,000                2,020,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

5. โครงการประชุมวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตร                 300,000                   350,000                   750,000                    50,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

6. โครงการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรคดาน
วิศวกรรมศาสตร

                650,000                   650,000                   650,000                   650,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
ศูนย

7. โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตรในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ

                300,000                   350,000                   355,000                   310,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

นักวิจัยในคณะ

8. โครงการจัดหาเครื่องมือเพื่อพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค
ดานวิศวกรรมศาสตร

             1,500,000                1,500,000                2,000,000                2,000,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

1. โครงการสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียน              1,350,000                1,350,000                1,550,000                1,550,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

2. โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบาย                 700,000                   700,000                   700,000                   700,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ภาควิชา/หัวหนาฝาย
วิจัย/หัวหนางานวิจัย

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและพัฒนาคลีนิกนักวิจัย                 500,000                   500,000                   500,000                   500,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ภาควิชา/หัวหนาฝาย
วิจัย/หัวหนางานวิจัย

ยุทธศาสตร 2 : Research & Innovations : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม

โครงการ_ภารกิจปกติ

1. สนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัยที่ตอบโจทย
ภาคอุตสาหกรรม หรือทําวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน
2. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อ
สนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเนื่อง
3. พัฒนาคลินิกนักวิจัยเพื่อใหคําปรึกษาและสนับสนุนการทํา
วิจัย
4. พัฒนาคลินิกเทคโนโลยีใหเชื่อมโยงกับภาคประกอบการ 
ชุมชน และนําปญหาใชในการวิจัย และสรางนวัตกรรม ใหตรง
กับความตองการ
5. สงเสริมการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและนวัตกรรม โดยการ
จัดระบบการชวยเหลือ และใหคําปรึกษา
6. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ทางดานวิศวกรรมศาสตร
7. สงเสริมการจัดทําวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร และได
มาตรฐาน TCI
8. บูรณาการงานวิจัยเขากับกระบวนการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ โดยกําหนดเปนหัวขอบรรยาย ในรายวิชาที่
เกี่ยวของ
9. นําโจทยจากภาคประกอบการ SME OTOP มาเปนปญหา
ในการวิจัยและพัฒนาโครงงานนักศึกษาและตอยอด
10. สนับสนุนการการพัฒนาและตอยอด โครงงานของ
นักศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยสนับสนุน
โครงการทีมีศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร 2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ท่ีสามารถนําไปใชประโยชน
และชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เปาประสงค 2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ท่ีตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม 
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ 2 : พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ที่สามารถนําไปใชประโยชนตอสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีสวนในการพัฒนาประเทศ

โครงการ_ภารกิจเรงดวน
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งบประมาณ
ผูเกี่ยวของผูรับผิดชอบ

4. โครงการประกวดผลงานนวัตถกรรมทางวิศวกรรมศาสตร                 500,000                   500,000                   500,000                   500,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ภาควิชา/หัวหนาฝาย
วิจัย/หัวหนางานวิจัย

5. โครงการพัฒนานักวิจัยตําแหนงวิชาการ                 250,000                   250,000                   250,000                   250,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ภาควิชา/หัวหนาฝาย
วิจัย/หัวหนางานวิจัย

6. โครงการถายทอดผลงานวิจัยสูเครือขายความรวมมือ สถานประกอบการ ชุมชน สังคม                   335,000                   595,000                   845,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา

7. โครงการหองปฏิบัติการตนแบบการเรียนรู CDIO กับสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมใหม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ

11. ใหความสําคัญกับ STUDENT PROJECT ในการสนับสนุน
วัสดุ เครื่องมือ หองปฏิบัติการ การใชงานนอกเวลาเรียน
12. มีการจัดประกวดแขงขัน โครงงานนวัตกรรมนักศึกษา  
13. สรางพันธมิตร และหาแหลงทุนวิจัย เพื่อจัดหาทุนสนับสนุน
14. ปรับระบบการใหทุนสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารยรุนใหม
โดยใชงานวิจัยและวิชาการ เปนตัวขับเคล่ือน
15. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหมีความคลองตัวกับการ
ดําเนินโครงการวิจัย
16. พัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมขอมูล ผูเชี่ยวชาญ 
โครงงาน งานวิจัย นวัตกรรม และจัดเก็บรวบรวมเปนคลัง
ปญญา คลังสมองของคณะ
17. สรางระบบการพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการจากผล
การดําเนินงานวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคณะ
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งบประมาณ
ผูเกี่ยวของผูรับผิดชอบ

12,696,800     13,340,000      13,075,000      13,070,000      

กลวิธี/มาตรการ
1. โครงการพัฒนานักวิจัยแบบมุงเปาตอบโจทยอุตสาหกรรมและชุมชน              1,000,000                1,000,000                1,000,000                1,000,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ
ภาควิชา/หัวหนาฝาย
วิจัย/หัวหนางานวิจัย

2. โครงการพัฒนาโจทยวิจัยกับสถานประกอบการ                 400,000                   400,000                   400,000                   400,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ภาควิชา/หัวหนาฝาย
วิจัย/หัวหนางานวิจัย

3. โครงการอบรมและใหความรูกับเครือขายความรวมมือ สถานประกอบการ ชุมชน สังคม              1,296,800                1,940,000                1,675,000                1,670,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
ศูนย

4. โครงการเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการและการทดสอบทางวิศวกรรม 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ผูชวยคณบดีฝายกิจการ
พิเศษ

ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย

1. การจัดตั้งและพัฒนาเครือขายการบริการวิชาการตามความ
ตองการของชุมชน ทองถิ่น สถานประกอบการ และ
ภาคอุตสาหกรรม องคกรของรัฐและเอกชน
2. สรางโอกาสและรายไดแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
 (SMEs) และ พัฒนาศักยภาพ
ของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม 
ดวยแนวคิดเชิงสรางสรรค
3. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสราง
อาชีพ เพิ่มมูลคา และเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงใหกับชุมชน ดวย
การบริการทางวิชาการแบบมีสวนรวม
4. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5. ปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑ 
ที่สนับสนุนความคลองตัวในการบริหารงานวิชาการ

เปาประสงค 3. ชุมชนและสังคมไดรับการเสริมสรางศักยภาพ  ยกระดับความเขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืน

โครงการ_ภารกิจปกติ

กลยุทธ 3 : ลดความเลื่อมล้ําในสังคมดวยการใหการบริการทางวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและสังคม เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และภูมิปญญาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร  3. การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองคความรู
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งบประมาณ
ผูเกี่ยวของผูรับผิดชอบ

1,250,000      1,500,000        1,500,000        1,500,000        
 

กลวิธี/มาตรการ
1. โครงการสรางองคความรูแบบบูรนาการเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

             1,250,000                1,250,000                1,250,000                1,250,000 ฝายพัฒนานักศึกษา ฝาย/สํานัก/ภาควิชา/
สาขาวิชา

2. โครงการลดขยะดอกไมจากงานศพในวัด                   100,000                   100,000                   100,000 ฝายพัฒนานักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
และวัสดุ

3. โครงการสงเสริมจิตสาธารณะตอสังคมและชุมชน (ปลูกปาชายเลน)                   150,000                   150,000                   150,000 ฝายพัฒนานักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
และวัสดุ

โครงการ_ภารกิจปกติ

กลยุทธ 4 : สรางระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
เพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพรกิจกรรมตอสาธารณชน

ประเด็นยุทธศาสตร 4. การอนุรักษ สรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม

เปาประสงค 4.มีการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รักษาสิ่งแวดลอม 
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพรตอสาธารณชน

1. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู และ
ปลูกฝงจิตสํานึก การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม และ
การรักษาสิ่งแวดลอม
2. พัฒนารายวิชาและสอดแทรกเนื้อหาสาระ เทคโนโลยี
สะอาดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บูรณาการกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน
3. พัฒนาคณะดวยทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ให
เปน Green Faculty
4. อนุรักษ และพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดวยทุนทาง
วัฒนธรรม และภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. สนับสนุนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน
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งบประมาณ
ผูเกี่ยวของผูรับผิดชอบ

4,830,575      5,900,100        5,310,000        5,720,000        

กลวิธ/ีมาตรการ

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประเมินผลปฏิบัติราชการคณะวิศวกรรมศาสตร                 420,100                   420,100       คณบดี บุคลากรในคณะทั้งหมด

2. โครงการเรงพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร                 250,000                   770,000                   570,000                1,070,000 ฝายบริหารและวางแผน บุคลากรในคณะ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร              1,500,000                1,500,000                1,500,000                1,500,000 ฝายบริหารและวางแผน
 /สํานักคณบดี

บุคลากรในคณะทั้งหมด

2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรในคณะดานตางๆ              1,160,475                1,710,000                1,740,000                1,650,000 ฝายบริหารและวางแผน บุคลากรในคณะ

3. โครงการสนับสนุนรางวัลใหกับผูทําผลงานวิชาการและสรางคุณประโยชนใหกับคณะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายบริหารและวางแผน บุคลากรในคณะ

4. โครงการพัฒนาระบบการสรางผูบริหารรุนใหม                 500,000                   500,000                   500,000                   500,000 ฝายบริหารและวางแผน บุคลากรในคณะ

โครงการ_ภารกิจปกติ

เปาประสงค 5. บุคลากรไดรับการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ มีความสุขในการทํางานบนฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสรางมูลคาเพิ่มดานผลงานใหเกิดขึ้นกับองคกร

ยุทธศาสตร 4 : Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม1. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร สาย
วิชาการ และสายสนับสนุนใหไดบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
และมีประสบการณวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการ
สรางแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development 
Plan และสนับสนุนรางวัลใหกับผูทําผลงานทางวิชาการ
3. พัฒนาระบบ Successor Plan
4. พัฒนาทักษะอาจารยดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
จริง WIL or Cooperative Education และบูรณาการ
กับการเรียนการสอนดวย R&D
5. พัฒนาทักษะอาจารยโดยการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
จริงดวยการฝงตัวในสถานประกอบการ (Embedded)
6. พัฒนาระบบอาจารยสมทบจากผูเชี่ยวชาญภายนอกทั้ง
ในและตางประเทศ เพื่อดึงดูดผูมีความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพเขาสูอาชีพอาจารย
7. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) ตําแหนงตาม
ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
8. สงเสริมและพัฒนาภาวะผูนํา เพื่อเตรียมสรางบุคลากร
ใหมีวิสัยทัศน และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
9. สนับสนุนการสรางภาวะผูนํา และสรางเครือขายของ
ผูบริหารระดับสูงของคณะ ใหสามารถพัฒนาระบบบริหาร
คณะและการบริหารวิชาการในระดับมาตรฐานสากล
10. สรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการทํางาน

ประเด็นยุทธศาสตร 5. การพัฒนาบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเกง และเตรียมความพรอม
ในการเปนผูนํา

กลยุทธ 5 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย

โครงการ_ภารกิจเรงดวน
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2557 2558 2559 2560
กลยุทธ   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ

งบประมาณ
ผูเกี่ยวของผูรับผิดชอบ

26,360,000     45,360,000      52,710,000      94,930,000      

กลวิธ/ีมาตรการ

1. โครงการวิเคราะหยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัย MOU                      650,000                   650,000 คณบดี ผูบริหารและบุคลากรใน
คณะ

2. โครงการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเปนแบบมุงเนนผลงาน                   650,000 ฝายบริหารและวางแผน ผูบริหารและบุคลากรใน
คณะ

3. โครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมสวนกลางของคณะเพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม              2,510,000                2,510,000                2,510,000                2,510,000 ฝายบริหารและวางแผน บุคลากรในคณะ

4. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม 2,650,000             1,500,000               800,000                  730,000                  ฝายบริหารและวางแผน บุคลากรในคณะ

5. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมในคณะเรงดวนเพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม 12,500,000              15,950,000                            20,950,000 ฝายบริหารและวางแผน ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
ศูนย

1. โครงการประเมินผลและปรับปรุงแผนกลยุทธคณะวิศวกรรมศาสตร                   350,000                   350,000 ฝายบริหารและวางแผน ผูบริหารและบุคลากรใน
คณะ

2. โครงการเตรียมความพรอมและจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป                   500,000 ฝายบริหารและวางแผน ผูบริหารและบุคลากรใน
คณะ

3. โครงการการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากทักษะของผูมีประสบการณตรงดานการเรียน
การสอนและงานวิจัย

                  400,000                   400,000                   400,000 ฝายวิชาการ งานประกันคุณภาพ/
บุคลากรในคณะ

4. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมในคณะเขาสูการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ             21,200,000               27,450,000               32,050,000               69,190,000 ฝายบริหารและวางแผน ฝาย/ภาควิชา/สาขาวิชา/
ศูนย

โครงการ_ภารกิจเรงดวน

ยุทธศาสตร 4 : Modern Management :การบริหารจัดการสมัยใหม

โครงการ_ภารกิจปกติ

1.สรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความรวมมือทุกหนวยงานใน
สังกัดคณะ
2. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในคณะ
3. สรางภาพลักษณของคณะในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ 
ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
4. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนานักศึกษา บุคลากร 

การวิจัยเพื่อเพิ่มความคลองตัวในการบริหารจัดการ

5.ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเปนแบบมุงเนนผลงาน
 (PBBS)
6. ปรับระบบการจัดหารายไดจากสินทรัพย ทรัพยสินทาง
ปญญา และการรวมพัฒนาสินทรัพย  หารายไดเชิงพาณิชย
7. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ โดยการจัดทําศูนยบริการขอมูลกลาง 
Information Center
8. พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในคณะใหมีบรรยากาศความเปน
 Hands On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน
9. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
10. เตรียมความพรอมใหหนวยงานตางๆ ในคณะเพื่อเขา
สูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
11. สงเสริมการจัดตั้งศูนยผลิตตําราวิชาการและสื่อการ
เรียนการสอน
12. พัฒนาแผนแมบททางกายภาพเพื่อใชพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
13. จัดสภาพแวดลอม และโครงสรางพื้นฐานเทียบเทา
ระดับสากล 
14. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความคลองตัวใน
การบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

เปาประสงค 6.มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคูกับการสรางธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางาน
ที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง (high performance organization)

กลยุทธ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม : Modern Management
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

บทที่ 5 
การกํากับติดตามประเมินผล 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557-2560  
คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี 

 
การกํากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2557 - 2560  ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ยึดหลักการกระจายอํานาจ ดวยการ
สนับสนุนใหใชกลไกการบริหารงานของคณะ และหนวยงานตางๆ ในสังกัดคณะ ใหมีบทบาทหนาที่ใน
การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
กลยุทธ และกลวิธี/มาตรการ ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่ฝายบริหารและวางแผน เปนผูวิเคราะห สังเคราะห 
และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อรายงานตอผูบริหารคณะ และนําเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ตอไป 

การติดตามผล เปนกระบวนการและวิธีการในการเรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไป                   
ตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอยางเปนระบบ
และมีความตอเนื่องเปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป  เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไว 

การประเมินผล เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผน          
ที่กําหนด การควบคุม เรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน การศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัต ิ
เพื่อแกไข/ปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดผลผลิต ผลลัพธที่ตองการ และเปนการประเมินผลกระทบ              
ทั้งทางตรง/ทางออม เพื่อเปนขอมูลประกอบในการดําเนินแผนงาน/โครงการตอเนื่องหรือ โครงการ                
ในลักษณะเดียวกันตอไป และการปรับปรุงนโยบายและแผนฯ ในลักษณะ Rolling Plan 

การประเมินผลกระทบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ.2557 - 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่จะนําไปใชประกอบการปรับปรุงแผนฯ 
เพื่อการจดัทําแผนปฏิบัติการ จะดําเนินการ 4 ระยะ ไดแก 

  ระยะสิ้นสุดปที่  1 ของแผนปฏิบั ติราชการ 4 ป  พ .ศ.2557 - 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อพิจารณาติดตามความกาวหนาของ
กระบวนการผลักดันแผนสูการปฏิบัต ิและผลกระทบของการดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนา และผล
การพัฒนา 

  ระยะสิ้ นสุดปที่  2 ของแผนปฏิบั ติ ราชการ 4 ป  พ .ศ .2557 - 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามประเด็นการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูง (TIER 1) 
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แผนปฏิบัตริาชการ 4  ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

  ระยะสิ้ นสุดปที่  3 ของแผนปฏิบั ติ ราชการ 4 ป  พ .ศ .2557 - 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อพิจารณาการใชเครื่องมือพิเศษเพิ่มเติม 

  ระยะสิ้ นสุดปที่  4 ของแผนปฏิบั ติ ราชการ 4 ป  พ .ศ .2557 - 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป พ.ศ.2557 - 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
5.1  กรอบการติดตามประเมินผล  ประกอบดวยผลสําเร็จ 3 ระดับ ไดแก 

ระดับผลผลิต : ประเมินผลสําเร็จของประเด็นการพัฒนาที่เปนเงื่อนไขความสําเร็จ
(TIER 1) ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ.2557 - 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ระดับผลลัพธ : ประเมินผลประโยชนที่ไดจากผลผลิตตามเปาประสงค/เปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 

ระดับผลกระทบ : ประเมินผลกระทบที่ไดมาจากผลลัพธตอผูมีสวนไดเสีย
(Stakeholders audit) 

5.2. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล  

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัต ิราชการราชการ 4 ป           
พ.ศ.2557 - 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนกลไกสําคัญเพื่อ
ควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องโดยดําเนินการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งกําหนดกรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานปละ 3 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน  ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน  ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน  
ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน  ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน      

โดยใหหนวยงานตางๆ นําเสนอความกาวหนาของผลการดําเนินงานและการจัดทํา
รายงานผลสําเร็จของการดําเนินงานของคณะ ในรอบปงบประมาณ ซึ่งแบงการติดตามออกเปนดังนี้ 

(1) หนวยงานในระดับฝาย/สํานักงาน/ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย ในสังกัดคณะ 

- จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ในสวนที่

รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ ตามแบบฟอรมและเวลาที่กําหนด 

- จัดสงรายงานผลตัวชี้วัด  

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

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

ครั้งที่ 3  รอบ 12 เดือน  ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม  – 30 กันยายน  ภายในวันที่ 1 ตุลาคม  
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(2) ฝายบริหารและวางแผน  ดําเนินการประมวลผลและวิเคราะหผลภาพรวมของคณะ 
ดังนี้ 

-  รายงานการใชจายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน   
ครั้งที่ 1  รอบ 3 เดือน  ระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม        ภายในวันที่ 5 มกราคม  
ครั้งที่ 2  รอบ 6 เดือน  ระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม          ภายในวันที่ 5 เมษายน  
ครั้งที่ 3  รอบ 9 เดือน  ระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน       ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม  
ครั้งที่ 4  รอบ 12 เดือน  ระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน      ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  
-  รายงานผลตัวชี้วัด  
ครั้งที ่1  รอบ 6 เดือน  ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม        ภายในวันที่ 5 เมษายน  
ครั้งที่ 2  รอบ 9 เดือน  ระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน      ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม  
ครั้งที่ 3  รอบ 12 เดือน  ระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม  – 30 กันยายน    ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  

5.3  กรอบความเชื่อมโยงผลสําเร็จ 
กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใชหลักการประเมินผลสําเร็จตามเปาหมาย                 

กลยุทธ ที่แสดงให เห็นถึงการนํากลยุทธของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ.2557 - 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปพิจารณาใหมีการดําเนินการที่สําคัญใน
รูปแบบของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่สนองตอบกลยุทธของคณะ และสงผลสําเร็จตอเปาหมาย
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย  ตามลําดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ / เปาหมายผลผลิตในระดับโครงการ 
โดยหนวยงาน ระดับฝาย/สํานักงาน/ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย  

ระดับที่ 2 ความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ / เปาหมายผลผลิตในระดับโครงการ 
ของคณะ  ซึ่งมีกรรมการประจําคณะทําหนาที่ประเมินผลระดับคณะ โดยการบูรณาการผลสําเร็จของ
การดําเนินงานในระดับที ่1 เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย ตอไป  

5.4  เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ 
ใชระบบการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนตน และการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

5.5  แนวทางบริหารความเสี่ยงและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ 
ในการบริหารยุทธศาสตรและการดําเนินงานของ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดนําแนวคิด

การบริหารความเสี่ยงมาใช โดยจะมีการตั้งคณะทํางานฯ ที่เกี่ยวของขึ้นมารับผิดชอบ เพื่อระบุความ
เสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายในองคกรเอง (เชน ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน 
ความเสี่ยงดานทรัพยากร การทุจริต) หรือความเสี่ยงจากภายนอกองคกร (เชน ความคาดหวังของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ความรวมมือของชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่อาจจะสงผลกระทบตอองคกร นโยบายรัฐบาล เปนตน) ซึ่งคณะทํางานฯ จะทําการ
วิเคราะหความเสี่ยง โดยประเมินวาความเสี่ยงที่ไดกําหนดขึ้นมานั้นๆ มีระดับความเสี่ยงมากนอยเพียงใด 
และนํามาจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง จากนั้นจะกําหนดแนวทางเพ่ือรองรับ/ปองกันไมใหความ
เสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น จากนั้น จะดําเนินการรายงานและประเมินผลเปนระยะซึ่งถามีการเปลี่ยนแปลง 
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ที่สําคัญ เชน การเปลี่ยนแปลงดานยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง และ/หรือขอกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่ เกี่ยวของ ซึ่งอาจสงผลกระทบการกลยุทธของคณะ อาจจะมีการมอบหมายให
คณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่นําหนาที่ทบทวนยุทธศาสตรพิจารณาวาจะสงใหยุทธศาสตร/กลยุทธของ
คณะ รวมถึง แนวทางการดําเนินงาน และคาเปาหมายตามตัวชี้วัดของคณะ ตองปรับเปลี่ยนไปดวย
หรือไม หรืออาจนําเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเขาสูที่ประชุมผูบริหารคณะ  และกรรมการประจําคณะ 
เพื่อพิจารณาโดยตรง และหากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธหรือแนวทางใดๆ ขึ้น ก็จะขออนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงตอผูบริหารของคณะ และแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และบุคลากรของคณะทุกระดับทราบ
ถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปดวย 
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ภาพของมหาวิทยาลัย ในป 2560 

 

 

 

1. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

1.1  นักศึกษาสอบผานภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํา
กวา 500 หรือเทียบเทา มากกวา รอยละ 30 

1.2  นักศึกษาสอบผานมาตรฐาน IT   
มากกวา รอยละ 70 

1.3  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
นักปฏิบัติมืออาชีพและ Soft skills  
ไมนอยกวา รอยละ 90 

1.4  ไดหลักสตูรปรับปรุงใหมในกลุม  
4 กลุมสาขาวิชาไมนอยกวา 50 หลักสูตร 

1.5  อาจารยเขาใจในกระบวนการเรียน 
การสอนบณัฑิตนักปฏิบัติมืออาชพี  
รอยละ 90 

1.6  อาจารยผานการฝกประสบการณวิชาชีพและการ
ฝงตัวในสถานประกอบการ  
รอยละ 80 

 
 
 
 
 
 

 
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

2.1  รอยละ/จํานวนผลงานวิจยัที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  ไม
ต่ํากวา รอยละ 40 

2.2 จํานวนของอนุสิทธิบัตร/สิทธบิัตร/ลิขสิทธ์ิ/
เครื่องหมายการคา รวมกัน 
ไมนอยกวา  350 ผลงาน 

2.3 ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงาน
สรางสรรคเพื่อสรางความเขมแข็ง 
ทางเศรษฐกิจ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและ
ตอบโจทยใหกับประเทศไมนอยกวา 30 เรื่อง 

2.4  อาจารยและนักศึกษาเขารวมประชุม/นําเสนอ
ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ไม
นอยกวา 500 คน 

2.5 ผลงานทางวชิาการ/ผลงานวิจยั/สิ่งประดิษฐ/
นวัตกรรม/งานสรางสรรค 
ที่นําไปใชประโยชนไมนอยกวา 85 เรื่อง 
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2.6  จํานวนหนวยงานท่ีมีวารสารวิชาการอยูใน

ฐาน TCI  5 หนวยงาน 
2.7  จํานวนงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เผยแพร 
ในวารสารวิชาการ และฐานหองสมุด 
มทร.ธัญบรุี ไมนอยกวา รอยละ 30 

2.8  มีแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลยัมากกวา  
20 หนวยงาน 

3. การสงเสริมความเปนนานาชาติ 

3.1  นักศึกษาชั้นปสุดทายเดินทางไปแลกเปลี่ยน/
ฝกประสบการณกับมหาวิทยาลยั/องคกรใน
ตางประเทศ  
รอยละ 5 

3.2  นักศึกษาตางชาติเดินทางมาแลกเปลีย่นกับ 
มทร.ธัญบรุี เพิ่มขึ้นรอยละ 30 ของทุกป 

3.3  อาจารยและบุคลากรแลกเปลี่ยนของ 
มทร.ธญับุรี ทีไ่ปแลกเปลี่ยน/ฝกประสบการณ
กับมหาวิทยาลยั/องคกรทั้งในตางประเทศ 
รอยละ 10 

3.4  อาจารยและบุคลากรตางชาติที่เขามาทํางาน
ใน มทร.ธัญบุรี เพิ่มขึ้นรอยละ  
50 ของทุกป 

3.5 หลักสูตรความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
ตางประเทศอยางนอย 5 หลักสูตร 

3.6  กิจกรรมในการประชุมวิชาการนานาชาติ  ปละ 
6 กิจกรรม 

3.7  จํานวนกิจกรรมภายใต MOU กับ
มหาวิทยาลยั/องคกรตางประเทศ 
อยางนอย 5 กิจกรรม 

3.8  ระดับความสําเร็จของการจัดอันดับ 
Webometrics  อยูในอันดับ 1-5  
ของมหาวิทยาลัย  ดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. การบริหารจัดการสมัยใหม 

4 .1   บุ คล ากรได รับ การพัฒ นาทั กษะและ

สมรรถนะ (Competency) ในระบบ IDP 

มากกวารอยละ 80 

4.2  พัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ระดับ ผศ.รอยละ 10   

รศ.รอยละ 5  ศ.รอยละ 10  

(จากผูที่มีคณุสมบัติครบ) 

4.3  จัดสรรกําลังคนสายวิชาการใหเหมาะสมกับ

ภาระงาน อยูในเกณฑของ สกอ. 

4.4  จัดทําฐานขอมูลกลางเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ ระดับ 4 จาก 5 

4.5 จัดตั้งศูนยผลิตตําราเรียนและพัฒนาให 

สามารถสรางรายไดและสงเสรมิการบริการ

ผลิตสิ่งพิมพ ระดับ 4 จาก 5 

4.6 ประหยัดพลังงานระบบไฟฟาไดรอยละ 10  

ของหนวยที่ใช 

4.7  สัดสวน งบประมาณ : คาเลาเรียน : รายได

อื่นๆ 65 : 24 : 11 (จากฐานเดิมป 2556  

73 : 20 : 7) 

4.8  มีศูนยปฏิบัติการสําหรับการฝกปฏิบัติงาน

จริงและรับงานภายนอก อยางนอย 13 ศูนย 

4.9  ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาปรับปรุง

วัฒนธรรมองคกร ระดับ 4 จาก 5 
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ศูนยปฏิบัติการสําหรับการฝกปฏิบัติงานจริงและรับงานภายนอก 
 

1. ศูนยพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปโตรเคมี จัดทําเปน Central Lab สําหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร  ฝกปฏิบัติจริง เปรียบเสมือนโรงงาน  และรับฝกอบรมใหกับภาคอุตสาหกรรม  รับทดสอบ
ชิ้นงาน  การสอบเทียบมาตรฐานอุตสาหกรรม ดานเครื่องมือวัดคุม   

2. ศูนยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC)  ฝกอบรมใหกับภาคอุตสาหกรรม  รับทดสอบชิ้นงาน
จากภาคอุตสาหกรรม  หาเครือขายพันธมิตรดานอุตสาหกรรม  และใหนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร   
เขาฝกงานในศูนย   

3. ศูนยวิจัยพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร  ใหนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรสามารถเขาฝกงานจริง  
รับออกแบบและทดสอบใบกังหันลม  รับทดสอบชิ้นงานอื่นๆที่เกี่ยวกับกังหันลม  รับออกใบทดสอบมาตรฐาน 
Generator  และจะเปนผูเชี่ยวชาญดานการทดสอบที่เก่ียวของกับกังหันลมแหงเดียวของประเทศไทย   
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บรรณานุกรม 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2557-2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี : 
มทร.ธัญบุรี.  

แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรวาระเรงดวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2557-
2560. ปทุมธานี : มทร.ธัญบุรี.  
 
 


