แผนปฎิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คำนำ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์
ระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัยให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล วิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสาคัญของแผนกลยุทธ์ ๕ ปี จึ ง ได้ จั ด นามาจั ด ทา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อถ่ายทอดสู่ภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลลัพธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานในระยะ ๑ ปี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับนี้จะ
เป็ น แนวทางและสามารถใช้ เ ป็ น กรอบในการด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัยที่มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งด้านบริหารธุรกิจและรัฐ ประศาสนศาสตร์ เป็นที่พึ่งทางปัญญาและชี้นา
สังคมที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
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บทที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยใช้ชื่อว่า “สถาบันบัณฑิตนวัตกรรมการ
จัดการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์” ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยบัณฑิต
นวัตกรรมการจัดการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ” และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เปลี่ยนชื่อเป็น
“วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (College of Innovation)”
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ เป็ น หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเองซึ่งมีเป้าหมายเพื่อความเป็น
อิ ส ระและความคล่ อ งตั ว ในการด าเนิ น งานแต่ อ ยู่ ใ นก ากั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการกระบวนการและความเชี่ย วชาญมุ่งสู่ปริญญาเอก ที่เน้นการส่ งเสริมงานวิจัยและพัฒนา การ
ให้บริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อรองรับอาชีพสู่สังคมการประกอบการและชุมชน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีหน่วยงานภายในประกอบด้วย
- ฝ่ายบริหารและแผนงาน
- ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม
- ฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์
โดยมีหลักสูตรที่ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (M.P.A. & D.P.A)
แต่ละหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาตร์
ตลอดจนการวิจัยชั้นสูง รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถ
ตอบสนองต่ อความต้องการบุ ค ลากรที่ มีค วามสามารถในการบริห ารทั้ งภาครั ฐ และเอกชน เพื่อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้พัฒนาและก้าวหน้าไปเป็นลาดับ ทั้งนี้เกิด
จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย ทาให้การบริหารงานของวิทยาลัย
เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงานของวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของมหาวิทยาลัย
๑

โครงสร้างวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

- D.B.A.
- D.P.A.
- M.P.A.& D.P.A.
- M.A. & Ph.D

๒

บทที่ ๒
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และผลลัพธ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑. ปณิธาน (Determination)
เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ
๒. วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่มีความหลากหลายสนองต่อความต้องการระดับชาติและนานาชาติ
๓. พันธกิจ (Mission)
๑. จัดการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ และ
การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม
๒. บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ ที่สามารถ
ถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมการประกอบการ
๓. ให้ บ ริ ก ารงานวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนโดยเน้ น แนวคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละมี คุ ณ ประโยชน์ แ ก่
ประเทศชาติ
๔. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๖. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
๔. ค่านิยม (Value)
๑. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
๒. รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
๕. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
๑. มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๒. มุ่งรับใช้สังคมผู้ประกอบการ

๓

๖. วัตถุประสงค์ (Objective)
ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ต้ น แบบของผู้ น าองค์ ก ารยุ ค ใหม่ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งด้านบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และศิลปศาสตร์ รวมทั้งเป็น
ที่พึ่งทางปัญญาและชี้นาสังคมที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๑. พัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพการศึกษาวิชาชีพที่สามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ
และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม
๒. ส่งเสริมสนับสนุนงานงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมการประกอบการ
๓. พัฒนาบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความรู้
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มี
คุณภาพ
๖. สามารถแข่งขันและจัดอันดับได้ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งของระดับชาติ
๘. เป้าประสงค์ (Purposes)
๑. บัณฑิตมีศักยภาพการศึกษาวิชาชีพที่สามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม
๒. มีงานวิจั ย ที่ส ร้ างองค์ความรู้ ที่ส ามารถถ่ายทอดและสร้ างมูล ค่า เพิ่มให้ แก่ สั งคมการ
ประกอบการ
๓. ชุมชนและสังคมได้รับบริการวิชาการและการให้คาปรึกษาแนะนา เพื่อนาองค์ความรู้ไป
พัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และเศษฐกิจของประเทศ
๔. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. มีระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
๖. มีกระบวนการทางานภายในที่มีประสิทธิภาพ
๗. เป็นที่ยอมรับในคุณภาพของการจัดการศึกษาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
๙. เป้าหมาย (Goals)
๑. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ของชาติ
๒. มีงานวิจัยไม่ต่ากว่า ๑ เรื่องต่อปี
๓. จัดงานบริการวิชาการ /อบรมหลักสูตรระยะสั้น /สัมมนาวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ต่ากว่า ๒ โครงการต่อปี
๔. สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมไม่ต่ากว่า ๒ โครงการต่อปี
๔

๑๐. กลยุทธ์ (Strategies)
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุด ศูนย์สืบค้นข้อมูล ตลอดจนสิ่ง
อานวยความสะดวกอื่นๆ ให้มีบรรยากาศของความเป็นวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นนา
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และอานวยความสะดวกในการทาวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่และนาเสนอ
ข้อมูลการวิจัย
๔. ส่งเสริมและพัฒ นาคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านวิชาการ งานวิจัย การ
เผยแพร่และนาเสนอข้อมูลการวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและสถาบันการศึกษาอื่นๆ
เพื่อพัฒนาบริการวิชาการ
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด โดยใช้
ประโยชน์ จ ากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลั ย ด้ว ยความโปร่งใส เที่ยงธรรมและ
ตรวจสอบได้
๗. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิจ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทานุ บ ารุ ง ศาสนา การสร้ า งสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั่วไป
๒. ผลงานวิจัยมีประโยชน์สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ได้
๓. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้มีความพึงพอใจและมั่นใจในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
๔. นักศึกษา ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีความซาบซึ้ง
รักและหวงแหน ความเข้าใจที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
พร้อมที่จะช่วยจรรโลงสืบไป
๑๒. นโยบายการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย
การพัฒนาอุดมศึกษามีความมุ่ งหมายที่จะพัฒนาอุดมศึกษาทั้งระบบให้เป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงที่มีคุณภาพสามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับกลาง และระดับสูงให้มีคุณภาพทัดเทียม
นานาชาติ เป็นแหล่งรวมของผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถชี้นาและผลักดันการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มี
ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนรากฐานขององค์ความรู้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ความยั่งยืนและการกินดี
อยู่ดีของคนและชุมชน การที่จะพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวได้นั้น การอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องชี้นาสังคมและชุมชนไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ซึ่งจาก
แนวทางการพัฒนาสังคมและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติก ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

๕

Strategy Map วิทยาลัยนวัตกรรมการ ดั การ
ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนาบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้า
วามแข็ แกร่ ให้กับชุมชนแล สั ม
บนพื้นฐาน วามรู้

ส่ เสริมการอนุรักษ์ศิล วัฒนธรรม
แล รักษาสิ่ แวดล้อมอย่า ยั่ ยืน

ส่ เสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ
เชิ ธรรมาภิบาล แล ส่ เสริม
บุ ลากรในอ ์กร
ให้มี ุณภาพ

สามารถแข่ ขันแล จัดอันดับได้
ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ ขอ ร ดับชาติ

บัณฑิตมีศักยภาพการศึกษาวิชาชีพที่สามารถ
พร้อมเข้าสู่สั มการ ร กอบการ
แล การเ ็นผู้ ร กอบการที่มี ุณธรรม

มี านวิจัยที่สร้า อ ์ วามรู้
แล ศูนย์ข้อมูลทา ธุรกิจ
ที่สามารถถ่ายทอดแล สร้า มูล ่าเพิ่ม
ให้แก่สั มการ ร กอบการ

ชุมชนแล สั มได้รับบริการวิชาการ
แล การให้ า รึกษาแน นา
เพื่อนาอ ์ วามรู้ไ พัฒนาหน่วย าน
ชุมชน แล เศษฐกิจขอ ร เทศ

นักศึกษา อาจารย์ แล บุ ลากร
มีส่วนร่วมในการส่ เสริมการอนุรักษ์
ศิล วัฒนธรรมแล รักษาสิ่ แวดล้อม
อย่า ยั่ ยืน

มีร บบบริหารจัดการเชิ
ธรรมาภิบาลขอ ผู้บริหาร

มีกร บวนการทา านภายใน
ที่มี ร สิทธิภาพ

ร ดับ วามสาเร็จขอ การบริการ
วิชาการร หว่า วิทยาลัยกับชุมชน
ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับการถ่ายทอด
อ ์ วามรู้สู่ชุมชนอย่า มีส่วนร่วม

ร ดับ วามสาเร็จขอ กิจกรรมที่แสด ถึ
การอนุรักษ์ศิล วัฒนธรรม
แล รักษาสิ่ แวดล้อมอย่า ยั่ ยืน

ผู้บริหารที่มี วามรู้ วามเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาลแล สามารถนาไ ใช้
ในการ ฏิบัติ านได้อย่า มี ร สิทธิภาพ

จานวนกิจกรรม MOU
ในร ดับชาติแล นานาชาติ

มีการพัฒนาศักยภาพของอา ารย์
ในการทาวิ ยั

มีการพัฒนากระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้สชู่ มุ ชนและสังคม

มีการส่งเสริ มการอนุรัก ์ ศลิ ปวัฒนธรรม
และรัก าสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน

พัฒนาผู้บริ หารและบุคลากร
อย่างเป็ นระบบและมีคณ
ุ ภาพ

มีการพัฒนาการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ

มี านวิจัยที่สร้า สรร ์อ ์ วามรู้
แล ศูนย์ข้อมูลทา ธุรกิจทาให้สามารถ
สร้า มูล ่เพื่มทา ธุรกิจ

เ ็นแหล่ เรียนรู้ด้านบริการวิชาการ

มีการบูรณาการด้านศิล วัฒนธรรม
กับพันธกิจต่า ๆ

ผู้บริหารมีการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลแล บุ ลากร
มีการ ฏิบัติ านอย่า มี ุณภาพ

มีการทา MOU
ร ดับชาติแล นานาชาติ

วามพึ พอใจ
ขอ นักศึกษาต่อ
การจัดการเรียน
การสอน

วามพึ พอใจขอ
สถาน ร กอบการ
ที่มีต่อ ุณภาพ
บัณฑิต

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบตั งิ าน

คุณภาพการให้ บริ การ

ส่ เสริมสนับสนุน าน านวิจัย
แล พัฒนา เพื่อสร้า อ ์ วามรู้
แล ศูนย์ข้อมูลทา ธุรกิจ
ที่สามารถถ่ายทอดแล สร้า มูล ่า
เพิ่มให้แก่สั มการ ร กอบการ

มีการพัฒนาหลัก
มีฐานข้ อมูลงาน
สูตรให้ เป็ น ปตาม
วิ ยั ของนักศึก า
ความต้ องการของ
ที่นาเสนอผลงาน
นักศึก าและ
ทางวิชาการ
สถานประกอบการ

การพัฒนาองค์กรและ
การเรี ยนรู้
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พัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพการศึกษา
วิชาชีพที่สามารถพร้อมเข้าสู่
สั มการ ร กอบการ
แล การเ ็นผู้ ร กอบการที่มี ุณธรรม

ประสิทธิผลตามประเด็น
ยุทศาสตร์

วิสยั ทัศน์ : เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ด้านวิชาชีพที่มีความหลากหลายสนองต่อความต้ องการระดับชาติและนานาชาติ

มีการจัดการ วามรู้ (KM)
ด้านการเรียนการสอน

จานวนผล านวิจัยแล านสร้า สรร ์

เอกสารภาคผนวกที่ 3

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2557
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มศี ักยภาพการศึกษาวิชาชีพที่สามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการที่มคี ุณธรรม
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีศักยภาพการศึกษาวิชาชีพที่สามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการที่มคี ุณธรรม
ผลผลิต/ โครงการ
ของวิทยาลัย
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ด้ำนบริหำรธุรกิจ และ
รัฐประศำสนศำสตร์

ตัวชีว้ ัด

กลยุทธ์ของหน่วยงาน

ตัวชีว้ ัด(เชิงปริมาณ)
1. พัฒนำหลักสูตรโดยกำรมีส่วนร่วมของ
1.จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 100 เป็นบัณฑิตทีม่ ี ภำครัฐและเอกชน รวมทัง้ พัฒนำสู่กำรเป็น

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรปฐมนิเทศ และดูงำน

จานวน

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ

กิจกรรมนักศึกษำ

400,000

35 คน

4 คน

2556

2557

ผู้เข้าร่วมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ผอ. D.B.A.,D.P.A.,M.P.A.

ศักยภำพกำรศึกษำวิชำชีพ ทีส่ ำมำรถพร้อมเข้ำสู่สังคม ผู้ประกอบกำรยุคใหม่
กำรประกอบกำร และกำรเป็นผู้ประกอบกำรทีม่ ีคุณธรรม 2. พัฒนำให้มีกระบวนกำรเรียนกำรสอน

2. กำรเข้ำร่วมอบรม สัมมนำ ของบุคลำกรสำยวิชำกำร ด้ำนกำรพัฒนำอำจำรย์

200,000

ตัวชีว้ ัด(เชิงคุณภาพ)

ทีใ่ ช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำษำต่ำงประเทศ

3. โครงกำรจัดทำวำรสำรวิชำกำร

กำรเรียนกำรสอน

230,000

รวมทัง้ พัฒนำเทคนิคกำรสอนทีท่ นั สมัย

4. โครงกำรจัดซื้อหนังสือ และตำรำเรียน

กำรเรียนกำรสอน

400,000

3. พัฒนำสภำพแวดล้อม และบรรยำกำศของ
กำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน

5. โครงกำรปันรักให้นอ้ ง

กิจกรรมนักศึกษำ

6. โครงกำรให้ทนุ สนับสนุนนักศึกษำเพือ่ กำรทำวิจัย

กำรเรียนกำรสอน

1,600,000

โครงการ/กิจกรรม

ลักษณะโครงการ

งบประมาณ

1. อุดหนุนกำรทำวิจัยสำหรับคณำจำรย์ D.B.A.
2. อุดหนุนกำรทำวิจัยสำหรับคณำจำรย์ D.P.A.
3. อุดหนุนกำรตีพมิ พ์บทควำมวิจัย/บทควำมวิชำกำร
สำหรับคณำจำรย์ D.B.A.
4. อุดหนุนกำรตีพมิ พ์บทควำมวิจัย/บทควำมวิชำกำร

วิจัยเพือ่ สร้ำงองค์ควำมรู้
วิจัยเพือ่ สร้ำงองค์ควำมรู้
วิจัยเพือ่ สร้ำงองค์ควำมรู้

200,000
150,000
100,000

2 คน
2 คน
2 คน

ผอ. D.B.A.
ผอ. D.P.A.
ผอ. D.B.A.

วิจัยเพือ่ สร้ำงองค์ควำมรู้

50,000

2 คน

ผอ. D.P.A.

1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
หลักสูตร ร้อยละ 100
ตัวชีว้ ัด(เชิงเวลา)
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1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยใน 4. พัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ นำเสนอ และ
ระยะเวลำทีก่ ำหนด ร้อยละ 30
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร

-

รอง ผอ. วิชำกำร
ผอ. D.B.A.,D.P.A.,M.P.A.
ผอ. D.B.A.,D.P.A.,M.P.A.

132 คน

ผอ. D.B.A.,D.P.A.,M.P.A.

32 คน

ผอ. D.B.A.,D.P.A.

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมสนับสนุนงานงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรูท้ ี่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมการประกอบการ
เป้าประสงค์ : มีงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมการประกอบการ
ผลผลิต/ โครงการ
ของวิทยาลัย
ผลงำนวิจัยเพือ่ สร้ำง
องค์ควำมรู้

ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด(เชิงปริมาณ)
1. จำนวนโครงกำรวิจัย 1 โครงกำร
ตัวชีว้ ัด(เชิงคุณภาพ)
1. จำนวนผลงำนวิจัยเป็นไปตำมมำตรฐำนที่
กำหนด 1 โครงกำร
ตัวชีว้ ัด(เชิงเวลา)
1. จำนวนของโครงกำรวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด ร้อยละ 80

กลยุทธ์ของหน่วยงาน
ส่งเสริม เชิดชู สนับสนุน และอำนวย
ควำมสะดวกในกำรทำวิจัย รวมทัง้
กำรเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลกำรวิจัย

สำหรับคณำจำรย์ D.P.A.

2556
2557
จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

เอกสารภาคผนวกที่ 3

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2557
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความรู้ (Knowledge based society)
เป้าประสงค์ : ชุมชนและสังคมได้รับบริการวิชาการจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เพื่อนาองค์ความรูไ้ ปพัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ
ผลผลิต/ โครงการ

ตัวชีว้ ัด

ของวิทยาลัย
ผลงานการให้บริการ
วิชาการ

กลยุทธ์ของหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ลักษณะโครงการ
บริกำรวิชำกำร

ตัวชีว้ ัด(เชิงปริมาณ)
1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร

ส่งเสริมกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำง
มหำวิทยำลัยกับชุมชนในเขตพืน้ ที่

1. โครงกำรให้ควำมรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และกำรให้คำปรึกษำแก่ชุมชน 1 โครงกำร
ตัวชีว้ ัด(เชิงคุณภาพ)

เพือ่ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชนอย่ำง
มีส่วนร่วม

(ชุมชนในพืน้ ทีเ่ ทศบำลตำบลพระอินทร์รำชำ จ.อยุธยำ)
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก

บริกำรวิชำกำร

งบประมาณ
-

จานวน

2556

2557

ผู้เข้าร่วมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40 คน

5,000,000

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำส่วนงำน
บริกำรวิชำกำร
หัวหน้ำส่วนงำน

1. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกระบวนกำร

บริกำรวิชำกำร

กำรให้บริกำร ร้อยละ 80
ตัวชีว้ ัด(เชิงเวลา)
1. งำนบริกำรวิชำกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำ
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ทีก่ ำหนด ร้อยละ 80
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิต/ โครงการ
ของวิทยาลัย
ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัด(เชิงปริมาณ)
1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม 2 โครงกำร ทีส่ ่งเสริม
กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อม
ตัวชีว้ ัด(เชิงคุณภาพ)
2. โครงกำรทีบ่ รรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ร้อยละ 80
ตัวชีว้ ัด(เชิงเวลา)
3. โครงกำร/กิจกรรมทีแ่ ล้วเสร็จตำมระยะเวลำ
ทีก่ ำหนด ร้อยละ 80

กลยุทธ์ของหน่วยงาน
1. ส่งเสริมกิจกรรมทีแ่ สดงถึงกำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และรักษำสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรม
กับกำรเรียนกำรสอน

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทย
2. โครงกำรปลูกต้นไม้เพือ่ ลดภำวะโลกร้อน
3. โครงกำรไหว้ครู

ลักษณะโครงการ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ
30,000
30,000
30,000

2556
2557
จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 คน
60 คน
60 คน

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำส่วนงำน
บริกำรวิชำกำร

เอกสารภาคผนวกที่ 3

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2557
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มคี ุณภาพ
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ผลผลิต/ โครงการ

ตัวชีว้ ัด
ของวิทยาลัย
ผลงานการบริหารจัดการ ตัวชีว้ ัด(เชิงปริมาณ)
เชิงธรรมาภิบาล
1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม 1 โครงกำร เกี่ยวกับกำร

กลยุทธ์ของหน่วยงาน

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทีม่ ีประสิทธิภำพ 1. โครงกำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็นกำรจัดทำ
โปร่งใส เทีย่ งธรรม และตรวจสอบได้
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

บริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลและส่งเสริมบุคลำกร
ให้มีคุณภำพ
ตัวชีว้ ัด(เชิงคุณภาพ)

โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ 80
ตัวชีว้ ัด(เชิงเวลา)

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ

2. โครงกำรพัฒนำ/ส่งเสริมบุคลำกรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2. สนับสนุนให้ฝ่ำยงำนจัดทำคู่มือ และทบทวน 3. โครงกำรจัดประชุมทบทวนคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน

2. โครงกำรทีบ่ รรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

ลักษณะโครงการ

คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนเพือ่ ปรับปรุงกระบวนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ

งบประมาณ

จานวน

2556

2557

ผู้เข้าร่วมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

-

18 คน

รองผู้อำนวยกำร

80,000

3 คน

รองผู้อำนวยกำร

-

18 คน

รองผู้อำนวยกำร

ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปจั จุบนั

ทำงำนให้มีขนั้ ตอนน้อยลงและเหมำะสม
กับสถำนกำรณ์
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3. โครงกำร/กิจกรรมทีแ่ ล้วเสร็จตำมระยะเวลำ
ทีก่ ำหนด ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 สามารถแข่งขัน และจัดอันดับได้ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ ของระดับชาติ
เป้าประสงค์ : เป็นที่ยอมรับในคุณภาพของการจัดการศึกษาในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ
ผลผลิต/ โครงการ
ของวิทยาลัย
ผลงานการร่วมมือ
ด้านวิชาการ

ตัวชีว้ ัด

กลยุทธ์ของหน่วยงาน

ตัวชีว้ ัด(เชิงปริมาณ)
จัดทำ MOU กับมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน
1.จำนวนโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร 1 โครงกำร ภำครัฐและเอกชน เพือ่ กำรพัฒนำวิทยำลัย
ตัวชีว้ ัด(เชิงคุณภาพ)
ในด้ำนต่ำง
2.โครงกำรทีบ่ รรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ร้อยละ 80
ตัวชีว้ ัด(เชิงเวลา)
3. โครงกำร/กิจกรรมทีแ่ ล้วเสร็จตำมระยะเวลำ
ทีก่ ำหนด ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม

ลักษณะโครงการ

1. โครงกำรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำวิชำกำร และนำเสนอ ด้ำนกำรพัฒนำอำจำรย์
ผลงำนวิชำกำรระดับนำนำชำติ
2. โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรกับสถำบันในประเทศด้ำนกำรพัฒนำอำจำรย์

งบประมาณ

2556
2557
จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

200,000

รองผู้อำนวยกำร

50,000

รองผู้อำนวยกำร

แผนการเงิน ประจาปี พ.ศ. 2557
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
หน่ วย : บาท
รายการ

จานวนเงิน

งบบุคลากร
- หลักสูตร D.B.A.

1,476,000

- หลักสูตร D.P.A.

1,458,000

- หลักสูตร M.P.A & D.P.A.

918,000
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- หลักสูตร M.A & Ph.D.

1,278,000

- สำนักงำนวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร

7,404,000

งบดาเนินงาน
- หลักสูตร D.B.A.
- หลักสูตร D.P.A.
- หลักสูตร M.P.A & D.P.A.
- หลักสูตร M.A & Ph.D.
- สำนักงำนวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร

5,694,000
9,414,000
4,775,000
3,175,000
1,560,000

งบเงินอุดหนุน
- หลักสูตร D.B.A.
- หลักสูตร D.P.A.

1,300,000
800,000

รายจ่ ายอืน่ ๆ
- โครงกำรปฐมนิ เทศนักศึกษำ
- โครงกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรของนักศึกษำ
- โครงกำรปลูกต้นไม้เพื่อลดภำวะโลกร้อน
- โครงกำรไหว้ครู
- โครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทย

400,000
100,000
30,000
30,000
30,000

งบลงทุน
1. ค่ำครุ ภณั ฑ์

171,000

ต.ค.

2556
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

