แผนปฏิบตั ิราชการประจําป พ.ศ. 2563

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

คํานํา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดจัดทําแผนกลยุทธ
ระยะเวลา ๕ ป เริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัยใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล วิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของแผนกลยุทธ ๕ ป จึ ง ได จั ด นํา มาจั ด ทํา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํา ป พ.ศ.๒๕63 เพื่อถายทอดสูภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิสัยทัศน
พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรมองคกร วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ ผลลัพธ ประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางการ
พัฒนาวิทยาลัย เพื่อใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานในระยะ ๑ ป
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕63 ฉบับนี้จะ
เป น แนวทางและสามารถใช เ ป น กรอบในการดํ า เนิ น การได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
มหาวิทยาลัยที่มุงจัดการศึกษาใหผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคเพื่อสรางองคความรูใหมทั้งดานบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร เปนที่พึ่งทางปญญาและชี้นํา
สังคมที่พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป
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บทที่ ๑
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของหนวยงาน
ขอมูลพื้นฐานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ ก อ ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทา
คณะมี ชื่ อ ว า “วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต นวั ต กรรมการจั ด การราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร (Rajamangala
Rattanakosin College of Innovative Management (R-CIM)” ตอมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
ไดมีการแกไขชื่อเปน “วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (College of Innovation Management)” โดย
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อเปนผูนําในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกควบคูกับการ
สงเสริมงานวิจัยและพัฒนา การใหบริการวิชาการและองคความรูแกสังคมประกอบการและชุมชน สมดัง
ปณิ ธ านของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร ที่ ต อ งการให เ ป น วิ ท ยาลั ย แห ง สั ง คม
ประกอบการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการบริหารจัดการเปนอิสระเพื่อความรวดเร็วและคลองตัว แต
อยูภายใต การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาลัยใหความสําคัญใน
การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนความเปนเลิศดานวิชาการ การบริการวิชาการ รวมทั้งการสรางเครือขาย
ทางธุรกิจ อันนําไปสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไดอยางแทจริงและยั่งยืน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังนี้
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนที่ยอมรับในสังคมการประกอบการ
๒. เพื่อผลิตงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนําไปตอยอดองคความรูและสรางมูลคาได
๓. เพื่อใหบริการวิชาการและองคความรูแกสังคมประกอบการและชุมชน
๔. เพื่อสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเปนสวนงานที่มีฐานะเทียบเทากอง ประกอบดวย
สํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัย
โดยมีหลักสูตรที่ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน คือ
๑. ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
๒. ระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A. & D.P.A.)
๓. ระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
๑

หลักสูตรของวิทยาลัยมุงเนนการผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค เพื่อสรางองคความรูใหมผานกระบวนการวิเคราะห สังเคราะห และประยุกตใชความรูทาง
บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาตร ตลอดจนการวิจัยชั้นสูง รวมทั้งเปนผูที่เพียบพรอมดวยจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถตอบสนองตอความตองการบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดพัฒนาและกาวหนาไปเปนลําดับ ทั้งนี้เกิด
จากการมี สวนรวมของผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของวิทยาลัย ทําใหการบริหารงานของวิทยาลัย
เปนไปตามยุทธศาสตรและแผนงานของวิทยาลัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

๒

โครงสรางวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุ
การประจําวิทยาลัย
งานบริหารและแผนงาน

-

หลักสูตร

-งานบริหารและแผนงาน
งานวิชาการและวิจัยนวัตกรรม งานบริการวิชาการและเครือขายสัมพันธ -

-

-หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

-

๓

บทที่ ๒
การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายในและภายนอก
เปนการศึกษาองคประกอบภายในและภายนอกวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ที่มีผลกระทบตอ
การดํ าเนิ น งานของวิ ทยาลั ย อั น จะเป น การบง บอกถึง จุดแข็ ง (Strengths) จุ ดออ น (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ซึ่งไดแก
จุดแข็ง
๑. หลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เนนความแตกตาง สรางความรูและการปฏิบัติจริง
๒. มีการเปดหลักสูตรใหมที่เปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน เชน หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
๓. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน มีประสบการณการสอน การถายทอดความรู และมี
ผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับ
๔. วิทยาลัย ไดทําความตกลงรวมมือดานวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาชั้นนําในตางประเทศ
เชน Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia และ Lung-Hwa University of
Science & Technology, Taiwan และมหาวิทยาลัยในประเทศ เชน มหาวิทยาลัยบูรพา
สงผลใหสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนผูเรียนระหวางกันและกันได
๕. มุ งเน น ผลิ ตบั ณฑิ ต ในระดั บ บั ณฑิ ตศึก ษาที่ ตอบสนองตอ ความตอ งการของตลาดแรงงานใน
ทองถิ่นและเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ
๖. มีการสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาทําวิจัยอยางสม่ําเสมอทั้งในแบบทําวิจัยรวมกันและทําวิจัย
เดี่ยว โดยวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัย การจัดฝกอบรมเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อ
พัฒนาตอยอดองคความรูดานงานวิจัยอยางตอเนื่อง
๗. มีการจัดทําวารสารวิชาการเพื่อรองรับการตีพิมพผลงานการวิจัยของคณาจารย นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกทั่วไป
๘. สงเสริมคณาจารยและนักศึกษาทํางานวิจัยที่มีความหลากหลายในลักษณะบูรณาการกับศาสตร
ในสาขาวิชาตางๆ
๙. จัด ให มีการบริการวิช าการแกสั งคมเปนประจํา โดยอาศัย ความเขมแข็งดานเครือขาย ความ
รว มมือกั บหน วยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนภายนอก เชน สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและพัฒนา (ITD) เปนตน
๑๐. วิทยาลัยรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการจัดโครงการ Start Up ทําให
วิทยาลัยมีชื่อเสียงแพรหลาย
๔

๑๑. มีการกระจายอํานายการบริหารจัดการ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานรวมถึงมีการกําหนด
อํานาจหนาที่และขอบขายงานชัดเจนทําใหการบริหารงานคลองตัว
๑๒. มีการแบงภาระหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามความรูความสามารถและความถนัดของ
แตละบุคคล
๑๓. มีระบบการประเมิน คุณภาพและการปฏิบั ติงานของบุคลากร ที่พัฒนาขึ้ นใชอยางเหมาะสม
สอดคลองกับภาระหนาที่และธรรมาภิบาล
จุดออน
๑. เปนวิทยาลัยเปดใหม ทําใหชื่อเสียงอาจยังไมเปนที่รูจักมากพอจึงอาจทําใหขาดความนาเชื่อถือ
๒. ขาดการประชาสั มพั น ธ เ ชิ ง รุ ก เพื่อ เข าถึ งกลุ มเปา หมาย ทํา ใหย อดนัก ศึกษาไมเ ปน ไปตามที่
คาดหวัง
๓. คาธรรมเนียมการศึกษาคอนขางสูงทําใหไมสามารถแขงขันกับสถาบันการศึกษาอื่นได
๔. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการยังไมมีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๕. การลงทุนดานหองสมุดและระบบสารสนเทศยังไมเพียงพอตอการใหบริการอาจารยและนักศึกษา
๖. ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย ยังขาดความเชื่อมโยงกัน
โอกาส
๑. ภาครั ฐ และภาคเอกชนให ค วามสนใจในการพัฒ นาบุค ลากรและสนั บ สนุ น ให บุคลากรไดรั บ
การศึกษาที่สูงขึ้นโดยทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนใหตรง
ความตองการของหนวยงาน
๒. มหาวิทยาลัยของรัฐเปนจํานวนมากที่มีสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยประจําที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาเอกมี จํ า นวนน อยไม เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานอุ ด มศึ ก ษา ส ง ผลให อาจารย ต อ ง
แสวงหาที่เรียนและศึกษาตอระดับปริญญาเอกมากขึ้น
๓. ความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันมีความตองการบุคลากรเฉพาะทางที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกมากขึ้น
๔. ปจจุบันมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเปนจํานวนมาก และมีบางสวนที่ตองการตอยอด
การศึ กษาในระดับปริญญาเอก จึงเปนการสรางโอกาสในการเปดหลักสูตรดุษฎี บัณฑิ ตเพื่ อ
รองรับกลุมเปาหมายเหลานี้

๕

ภัยคุกคาม
๑. ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปดสอนปริญญาเอกดานบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจเปนจํานวน
มากทําใหเกิดการแขงขันสูง
๒. สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สงผลใหกลุมเปาหมายชะลอการตัดสินใจเรียนปริญญาเอกตามไป
ดวย เนื่องจากมีคาใชจายที่คอนขางสูง
๓. คานิย มของสังคมที่นิยมเขาศึกษาในสถาบันการศึ กษาที่มีชื่ อเสียง สงผลให ความตองการเข า
ศึกษาตอในสถาบันการศึกษาที่ยังไมเปนที่รูจักมีนอย
๔. กฎระเบียบของภาครัฐทําใหเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการของวิทยาลัย

๖

บทที่ ๓
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรมองคกร วัตถุประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ และผลลัพธ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
๑. ปณิธาน (Determination)
เปนวิทยาลัยแหงสังคมประกอบการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ
๒. วิสัยทัศน (Vision)
เป น แหล งเรี ย นรู ดา นบริห ารจัดการภาครัฐและเอกชนสมัย ใหม เพื่อเขาสูสังคมการ
ประกอบการ และสนองตอความตองการระดับชาติ และนานาชาติ
๓. พันธกิจ (Mission)
๑. จัดการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูสังคมการประกอบการ และ
การเปนผูประกอบการที่มีคุณธรรม
๒. บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางองคความรูและศูนยขอมูลทางธุรกิจ ที่สามารถ
ถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคมประกอบการ
๓. ให บ ริ ก ารงานวิ ช าการแก ชุ ม ชนโดยเน น แนวคิ ด เชิ ง สร า งสรรค แ ละมี คุ ณ ประโยชน แ ก
ประเทศชาติ
๔. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๕. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
๖. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
๔. คานิยม (Value)
๑. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
๒. รับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)

๗

๕. วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture)
๑. มุงมั่นสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
๒. มุงรับใชสังคมผูประกอบการ
๖. วัตถุประสงค (Objective)
1. ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป น ต น แบบของผูนํ า องค ก รยุ ค ใหม มี ค วามคิ ดริ เ ริ่ ม
สรางสรรค เพื่อสรางองคความรูใหมทั้งดานบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร รวมทั้งเปนที่
พึ่งทางปญญาและชี้นําสังคมที่พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
2. พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาให เ ปน ที่ย อมรั บ ในตลาดและมี ความสามารถพรอ มเข าสู สัง คม
ประกอบการ และการเปนผูประกอบการที่มีคุณธรรม
3. ผลิต งานวิจัย เพื่อสร างองคความรูที่สามารถถายทอดและสร างมู ลคาเพิ่ มให แกสั งคมการ
ประกอบการ
4. พั ฒ นางานบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ เสริ ม สร า งความแข็ ง แกร ง ให กั บ ชุ ม ชนและสั ง คมบนพื้ น
ฐานความรู
5. สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๗. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
๑. พัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพดานการบริหารการจัดการภาครัฐและเอกชนสมัยใหม ที่พรอม
เข า สู สั ง คมการประกอบการ และการเป น ผู ป ระกอบการ และ/หรื อ ลู ก จ า งในสถาน
ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
๒. ส งเสริ มสนั บ สนุ น งานวิ จั ย และพัฒ นา เพื่อสรางองคความรู ที่ส ามารถเผยแพรและเป น
ประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๓. ส งเสริ ม การให บ ริ การวิ ช าการทั้งรูป แบบการบริการแบบใหเปลา และจัด หารายได เพื่ อ
เสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพใหแกชุมชน สังคม การประกอบการ
๔. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๕. สงเสริมสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการองคกรเชิงธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ใหมีความชํานาญการในสาขาที่เกี่ยวของ
๖. พัฒนาขีดความสามารถเพื่อกาวเขาสูระดับสากล
๘

๘. เปาประสงค (Purposes)
๑. บัณฑิตมีศักยภาพดานการบริหาร การจัดการภาครัฐและเอกชนสมัยใหม ที่พรอมเขาสูสังคม
การประกอบการ ที่มีคุณธรรม เปนที่ยอมรับระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
๒. มีงานวิจัยที่สรางองคความรู และเผยแพรเพื่อประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๓. ชุมชนและสังคมการประกอบการ ไดรับบริการวิชาการและการใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อนํา
องคความรูไปพัฒนาหนวยงาน ชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ
๔. นักศึกษา อาจารย และบุคลากร มี สวนร วมในการส งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๕. 5.1 มีระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผูบริหาร
5.2 บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
5.3 ชองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารขององคกรใหครอบคลุมและเกิด
ภาพลักษณที่ดีตอวิทยาลัย
๖. ผลงานวิชาการของอาจารยและนักศึกษา ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
๙. เปาหมาย (Goals)
๑. เป ดสอนหลั กสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช านวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
๒. ผลิตผลงานวิจัยพรอมตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา เรื่ องหลั กเกณฑการพิจ ารณาวารสารทางวิช าการสําหรับ การเผยแพรผ ลงานทาง
วิชาการ อยางนอย ๑๐ เรื่อง
๓. จั ดงานบริ ก ารวิ ช าการ/ อบรมหลั ก สู ตรระยะสั้น /สัมมนาวิช าการ เพื่ อถายทอดความรูดา น
บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ไมต่ํากวา ๖ โครงการ
๔. สนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ไมต่ํากวา ๒ โครงการ
๑๐. กลยุทธ (Strategies)
๑. พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยการมี ส ว นร ว มของภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง พั ฒ นาสู สั ง คมการ
ประกอบการที่มีคุณธรรม
๒. พัฒนาการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาเทคนิคการสอนที่ทันสมัย
๓. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
๔. พัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศของการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอน
๙

๕.
๖.
๗.
๘.

พัฒนานักศึกษา ใหสามารถนําเสนอ หรือเผยแพร ผลงานวิชาการ
จัดหาแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
สร างเครือขายและความรว มมือระหวางวิทยาลัยกับหนว ยงานภายนอก เพื่อสรางความ
เขมแข็งดานงานวิจัยของวิทยาลัย
๙. สงเสริมการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กับ ชุมชนในเขตพื้นที่เพื่อถายทอดองค
ความรูสูชุมชน สังคม การประกอบการ
๑๐. สงเสริ มใหวิ ทยาลัย เปนแหลงการเรีย นรูดานขอมูล ขาวสารทางธุรกิจ และนวัตกรรมการ
จัดการ (DATA POOL)
๑๑. สงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการในรูปแบบโครงการบริการวิชาการแบบจัดหารายได
เพื่อใหตอบสนองความตองการของสังคมการประกอบการ ที่หลากหลายความเชี่ยวชาญ
๑๒. สงเสริมโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๑๓. สงเสริมใหมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
๑๔. สรางความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารองคการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
๑๕. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
๑๖. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความชํานาญในวิชาชีพ
๑๗. พัฒนาชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธที่เพิ่มขึ้นของวิทยาลัย
๑๘. พัฒนาศักยภาพอาจารยและนักศึกษาทางดานวิชาการใหไดการยอมรับในระดับสากล
๑๙. สงเสริมการเขารวมการแขงขันระดับชาติ/นานาชาติ
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes)
๑. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั่วไป
๒. ผลงานวิจัยมีประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตอยอดองคความรูใหมได
๓. ผูเขารับการอบรม/ถายทอดความรูมีความพึงพอใจและมั่นใจในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
๔. นักศึกษา ครูอาจารย เจาหนาที่ รวมทั้งชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม มีความซาบซึ้ง
รักและหวงแหน ความเขาใจที่ดีและถูกตองเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และ
พรอมที่จะชวยจรรโลงสืบไป

๑๐

Strategy Map วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของ
ของนักศึกษาต่อ สถานประกอบการ
การจัดการเรียน ที่มีต่อคุณภาพ
การสอน
บัณฑิต

มีการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการ
สอน

มีฐานข้ อมูลงาน
วิจยั ของนักศึกษา
ที่นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ

บัณฑิตมีศกั ยภาพด้ านการบริ หาร การจัดการ
ภาครัฐและเอกชนสมัยใหม่ ที่พร้ อมเข้ าสู่สงั คมการ
ประกอบการ ที่มีคณ
ุ ธรรม เป็ นที่ยอมรับระดับชาติ
และ/หรื อนานาชาติ

มีการพัฒนาหลัก
สูตรให้ เป็ นไปตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
และสถานประกอบการ

พัฒนาบัณฑิตให้ มีศกั ยภาพด้ านการบริ หารการ
จัดการภาครัฐและเอกชนสมัยใหม่ ที่พร้ อม
เข้ าสูส่ งั คมการประกอบการ ที่มีคณ
ุ ธรรม

มีงานวิจัยที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และศูนย์
ข้อมูลทางธุรกิจท่าสามารถสร้างมูลค่เพื่มทาง
ธุรกิจ

มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ในการทําวิจยั

จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

มีงานวิจยั ที่สร้ างองค์ความรู้ และเผยแพร่เพื่อ
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ส่งเสริ มสนับสนุนงานวิจยั และพัฒนา เพื่อ
สร้ างองค์ความรู้ ที่สามารถเผยแพร่ และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ

มีการพัฒนากระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ส่ชู มุ ชนและสังคม

ระดับความสําเร็จของการบริการ
วิชาการระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน
ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

ชุมชนและสังคมการประกอบการ ได้ รับบริ การวิชาการ
และการให้ คําปรึกษาแนะนํา เพื่อนําองค์ความรู้ไป
พัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ

ส่งเสริ มการให้ บริ การวิชาการทังรู้ ปแบบการบริ การ
แบบให้ เปล่าและจัดหารายได้ เพื่อเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งและเพิ่มศักยภาพให้ แก่ชมุ ชน สังคม การ
ประกอบการ

มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม
กับพันธกิจต่างๆ

มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลป
วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้ อม
อย่างยัง่ ยืน

ระดับความสําเร็จของกิจกรรมที่
แสดงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีสว่ นร่ วมใน
การส่งเสริ มทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน

ส่งเสริ มทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน

ช่องทางในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูล ข่าวสาร
ขององค์กรให้ ครอบคลุมและเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ วิทยาลัย

ผู้บริหารบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล

บุคลากร
มีการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ

มีการส่งเสริ มให้ ผ้ ู ส่งเสริ มและสนับ ส่งเสริ มและสนับ
บริ หารได้ รับการ สนุนบุคลากรให้ ได้ สนุนบุคลากรในการ
ทําผลงานวิชาการ
รับการศึกษาที่ และการแข่งขันด้ าน
พัฒนาอย่างมี
คุณภาพ
สูงขึ ้น
วิชาการต่างๆ

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล

บุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ

ผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาลและสามารถนําไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มีระบบบริ หารจัดการเชิงธรรมาภิ
บาลของผู้บริ หาร

ส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีการบริ หารจัดการองค์กร
เชิงธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้
มีความชํานาญการในสาขาที่เกี่ยวข้ อง

มีการทํา MOU ระดับชาติและนานาชาติ

มีการพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ทั ้งในระดับชาติและนานาชาติ

จํานวนกิจกรรม MOU ในระดับชาติ
และนานาชาติ

ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา ที่
ได้ รับการยอมรับในระดับสากล

พัฒนาขีดความสามารถเพื่อก้ าวเข้ าสู่ระดับสากล

วิสัยทัศน์ : เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ด้านบริ หารจัดวิการภาครั
่อเข้ชาาชี
สูส่ พงั ทีคมการประกอบการและสนองต่
บชาติ
และนานาชาติ
สยั ทัศน์ฐ:และเอกชนสมั
เป็ นแหล่งเรี ยใหม่
นรู้ด้เพื
านวิ
่มีความหลากหลายสนองต่อความต้
ความต้อองการระดั
งการระดั
บชาติ
และนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผลตามประเด็น
ยุทศาสตร์

คุณภาพการให้ บริ การ

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบตั ิงาน

การพัฒนาองค์กรและ
การเรี ยนรู้
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563

4. พัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศของการเรียนรูให

เอื้อตอการเรียนการสอน

5. พัฒนานักศึกษาใหสามารถนําเสนอและเผยแพรผลงานวิชาการ

1. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร รอยละ 100

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา)

6. อุดหนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย M.Ed.
7. อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ
สําหรับคณาจารย D.B.A.

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา)

1. จํานวนของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80

สําหรับคณาจารย M.Ed.

12. อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ

สําหรับคณาจารย M.B.A.

11. อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ

สําหรับคณาจารย M.P.A. & D.P.A.

10. อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ

สําหรับคณาจารย Ph.D.

9. อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ

สําหรับคณาจารย D.P.A.

8. อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ

4. อุดหนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย M.P.A. & D.P.A.
5. อุดหนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย M.B.A.

3. อุดหนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย Ph.D.

1. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

3. สงเสริมเชิดชูนักวิจัยที่สรางผลงานและทําชื่อเสียงใหแกวิทยาลัย

ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ)

2. อุดหนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย D.P.A.

1. อุดหนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย D.B.A.

โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการใหทุนสนับสนุนนักศึกษาเพื่อการทําวิจัย

2. โครงการจัดซื้อหนังสือ และตําราเรียน

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

โครงการ/กิจกรรม

กําหนด 20 เรื่อง

2. สงเสริมการนําเสนอผลงาน ตีพิมพ เผยแพรงานวิจัย

1. จํานวนงานวิจัย 20 เรื่อง

1. จัดหาแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)

กลยุทธของหนวยงาน

องคความรู

ตัวชี้วัด

ผลงานวิจัยเพื่อสราง

ของวิทยาลัย

ผลผลิต/ โครงการ

เปาประสงค : ๒. มีงานวิจัยที่สรางองคความรู และเผยแพรเพื่อประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร 2 สงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางองคความรู ที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกชุมชนและสังคม

ระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80

1. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน

3. พัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนการศึกษาที่มีความทันสมัย

เอื้อตอการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ)

รวมทั้งพัฒนาเทคนิคการสอนที่ทันสมัย

ลูกจางในสถานประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

ประกอบการที่มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

2. พัฒนาใหมีกระบวนการการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศักยภาพการศึกษาวิชาชีพ ที่สามารถพรอมเขาสูสังคม

รัฐประศาสนศาสตร

การประกอบการ และการเปนผูประกอบการ และ/หรือ

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 100 เปนบัณฑิตที่มี พัฒนาสูการเปนผูประกอบการยุคใหม และ/หรือลูกจางในสถาน

1. พัฒนาหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของภาครัฐ และเอกชนรวมทั้ง

ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)

กลยุทธของหนวยงาน

ผูสําเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัด

ดานบริหารธุรกิจ และ

ของวิทยาลัย

ผลผลิต/ โครงการ

วิจัยเพื่อสรางองคความรู

วิจัยเพื่อสรางองคความรู

วิจัยเพื่อสรางองคความรู

วิจัยเพื่อสรางองคความรู

วิจัยเพื่อสรางองคความรู

วิจัยเพื่อสรางองคความรู

วิจัยเพื่อสรางองคความรู

วิจัยเพื่อสรางองคความรู

วิจัยเพื่อสรางองคความรู

วิจัยเพื่อสรางองคความรู

วิจัยเพื่อสรางองคความรู

วิจัยเพื่อสรางองคความรู

ลักษณะโครงการ

การเรียนการสอน

การเรียนการสอน

กิจกรรมนักศึกษา

ลักษณะโครงการ

40,000

30,000

60,000

40,000

40,000

40,000

125,000

225,000

250,000

75,000

75,000

125,000

งบประมาณ

500,000

62,000

400,000

งบประมาณ

2562

2563

2562

2563

10 คน

10 คน

3 คน

5 คน

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

จํานวน

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

จํานวน

เปาประสงค : บัณฑิตมีศักยภาพการศึกษาดานบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนสมัยใหม ที่สามารถพรอมเขาสูสังคมการประกอบการ และการเปนผูประกอบการ และ /หรือลูกจางในสถานประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพการศึกษาดานบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนสมัยใหม ที่สามารถพรอมเขาสูสังคมการประกอบการ และการเปนผูประกอบการ และ /หรือลูกจางในสถานประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

12
รอง ผอ. วิชาการ

ผอ. M.B.A.

ผอ. M.P.A. & D.P.A.

รอง ผอ. วิชาการ

ผอ. D.P.A.

ผอ. D.B.A.

รอง ผอ. วิชาการ

ผอ. M.B.A.

ผอ. M.P.A. & D.P.A.

รอง ผอ. วิชาการ

ผอ. D.P.A.

ผอ. D.B.A.

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่

รอง ผอ. วิชาการ

รอง ผอ. วิชาการ

รอง ผอ. วิชาการ

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่

เอกสารภาคผนวกที� 3

2. สงเสริมงานบริการวิชาการในรูปแบบโครงการจัดหารายได

3. สงเสริมใหวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดานนวัตกรรมการจัดการ

และการใหคําปรึกษาแกชุมชน 3 โครงการ

ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ)

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ที่กําหนด รอยละ 80

1. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา)

การใหบริการ รอยละ 80

อยางมีสวนรวม

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

1. สงเสริมการบูรณาการรวมกันระหวางวิทยาลัยกับชุมชน

ในเขตพื้นที่เพื่อถายทอดองคความรูสูชุมชน และสังคมการประกอบการ

ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)

กลยุทธของหนวยงาน

ผลงานการใหบริการ

ตัวชี้วัด

วิชาการ

ของวิทยาลัย

ผลผลิต/ โครงการ

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 2 โครงการ ที่สงเสริม

ที่กําหนด รอยละ 80

3. โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา)

รอยละ 80

2. โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ)

การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)

ผลงานทํานุบํารุง

ตัวชี้วัด

ศิลปวัฒนธรรม

ของวิทยาลัย

ผลผลิต/ โครงการ

และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

1. สงเสริมกิจกรรมที่แสดงถึงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธของหนวยงาน

เปาประสงค : นักศึกษา อาจารย และบุคลากร มีสวนรวมในการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563

2. โครงการปลูกปาเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม

1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก

1. โครงการใหความรูแกผูประกอบการ

เปาประสงค : ชุมชนและสังคมการประกอบการไดรับบริการวิชาการและการใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อนําองคความรูไปพัฒนาหนวยงาน ชุมชน และเศษฐกิจของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และสังคมการประกอบการบนพื้นฐานความรู

13
ศิลปวัฒนธรรม

ทํานุบํารุง

ลักษณะโครงการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

ลักษณะโครงการ

20,000

20,000

งบประมาณ

3,000,000

20,000

งบประมาณ

จํานวน

2562

2563

2562

2563

30 คน

30 คน

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

จํานวน

40 คน

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

นายพรชัย ขันทะวงค

นายพรชัย ขันทะวงค

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่

(ดร.อํานวย บุญรัตนไมตรี)

รองผูอํานวยการ

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่

เอกสารภาคผนวกที� 3
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ตัวชี้วัด

พัฒนาบุคลากร

3. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรและผลักดันองคกร
สูความเปนเลิศในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ

2.โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

ที่กําหนด รอยละ 80

3. โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา)

รอยละ 80

พัฒนาอาจารย

พัฒนาบุคลากร

2. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน

1. โครงการสัมมนาการทํางานรวมกันเปนทีม สานสัมพันธบุคลากร

1 โครงการ
ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ)

ผลงานการพัฒนาอาจารย ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)
1. พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูระดับสากล
และบุคลากรทางการศึกษา 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย และบุคลากร

ที่กําหนด รอยละ 80

3. โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา)

รอยละ 80

2. โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ)

2. สรางความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารองคการ

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ใหมีคุณภาพ

1. โครงการพัฒนางาน พัฒนาคนใหเขากับงาน และสอดคลองกับ ประกันคุณภาพการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล

ลักษณะโครงการ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส

โครงการ/กิจกรรม

เที่ยงธรรม และตรวจสอบได

กลยุทธของหนวยงาน

บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลและสงเสริมบุคลากร

ผลงานการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)
เชิงธรรมาภิบาล
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 1 โครงการ เกี่ยวกับการ

ของวิทยาลัย

ผลผลิต/ โครงการ

1,000,000

300,000

300,000

-

งบประมาณ

2562

2563

-

-

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

จํานวน

เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ , บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ, ชองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารขององคกรไดครอบคลุมและเกิดภาพลักษณที่ดีตอวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร 5 สงเสริมสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการองคกรเชิงธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความชํานาญการในสาขาที่เกี่ยวของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563

และแผนงาน

รอง ผอ. ฝายบริหาร

รอง ผอ. ฝายวิชาการ

และแผนงาน

รอง ผอ. ฝายบริหาร

รองผอ.ฝายวิชาการ

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่

เอกสารภาคผนวกที� 3
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1.จํานวนโครงการความรวมมือดานวิชาการ 1 โครงการ
ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ)

ที่กําหนด รอยละ 80

3. โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา)

รอยละ 80

2.โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)

ผลงานการรวมมือ

ตัวชี้วัด

ดานวิชาการ

ของวิทยาลัย

ผลผลิต/ โครงการ

เปาประสงค : มีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนที่ยอมรับในระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร 6 พัฒนาขีดความสามารถเพื่อกาวสูระดับสากล

ภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย ในดานตางๆ

จัดทําความรวมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย/หนวยงาน

กลยุทธของหนวยงาน

และนวัตกรรม

2.โครงการวิชาการเครือขายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยี

1.โครงการ ISBITM

โครงการ/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563

พัฒนาอาจารย

พัฒนาอาจารย

ลักษณะโครงการ

100,000

100,000

งบประมาณ

จํานวน

2562
2563

-

-

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

รอง ผอ. ฝายวิชาการ

รอง ผอ. ฝายวิชาการ

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่

เอกสารภาคผนวกที� 3

