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คํานํา 
 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดจัดทําแผนกลยุทธ

ระยะเวลา ๕ ป เริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัยใหเกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล วิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของแผนกลยุทธ ๕ ป จึง ไดจัดนํามาจัด ทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ .ศ .๒๕64 เพ่ือถายทอดสูภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับวิสัยทัศน  

พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรมองคกร วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ ผลลัพธ ประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางการ

พัฒนาวิทยาลัย เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานในระยะ ๑ ป  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕64 ฉบับนี้จะ

เปนแนวทางและสามารถใชเปนกรอบในการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัยท่ีมุงจัดการศึกษาใหผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคเพ่ือสรางองคความรูใหมท้ังดานบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร เปนท่ีพ่ึงทางปญญาและชี้นํา

สังคมท่ีพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป 
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บทท่ี ๑ 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของหนวยงาน 

 
 

ขอมูลพ้ืนฐานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กอตั้ง ข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทา
คณะมีชื่ อว า  “วิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร  (Rajamangala 
Rattanakosin College of Innovative Management (R-CIM)” ตอมาเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2554 
ไดมีการแกไขชื่อเปน “วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (College of Innovation Management)” โดย
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือเปนผูนําในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกควบคูกับการ
สงเสรมิงานวิจัยและพัฒนา การใหบริการวิชาการและองคความรูแกสังคมประกอบการและชุมชน สมดัง
ปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรท่ีตองการใหเปนวิทยาลัยแหงสังคม
ประกอบการเพ่ือความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ  
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการบริหารจัดการเปนอิสระเพ่ือความรวดเร็วและคลองตัว แต
อยูภายใต การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาลัยใหความสําคัญใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนความเปนเลิศดานวิชาการ การบริการวิชาการ รวมท้ังการสรางเครือขาย
ทางธุรกิจ อันนําไปสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไดอยางแทจริงและยั่งยืน 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังนี้ 

๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนท่ียอมรับในสังคมการประกอบการ 

๒. เพ่ือผลิตงานวิจัยและพัฒนาท่ีสามารถนําไปตอยอดองคความรูและสรางมูลคาได 

๓. เพ่ือใหบริการวิชาการและองคความรูแกสังคมประกอบการและชุมชน 

๔. เพ่ือสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเปนสวนงานที่มีฐานะเทียบเทากอง ประกอบดวย 
 -  สํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัย 
โดยมีหลักสูตรที่ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน คือ 
 ๑. ระดับปริญญาเอก 
  -   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)  
  -   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) 
  -  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 
  -  หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.) 
 ๒. ระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก 
  -   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A. & D.P.A.) 
  
 

๑ 

 



 ๓. ระดับปริญญาโท 
  -   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)  
  -  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) 
 หลักสูตรของวิทยาลัยมุงเนนการผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค เพ่ือสรางองคความรูใหมผานกระบวนการวิเคราะห สังเคราะห และประยุกตใชความรูทาง
บริหารธรุกิจและรัฐประศาสนศาตร ตลอดจนการวิจัยชั้นสูง รวมท้ังเปนผูท่ีเพียบพรอมดวยจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถตอบสนองตอความตองการบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
 การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไดพัฒนาและกาวหนาไปเปนลําดับ ท้ังนี้เกิด
จากการมี สวนรวมของผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของวิทยาลัย ทําใหการบริหารงานของวิทยาลัย
เปนไปตามยุทธศาสตรและแผนงานของวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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โครงสรางองคกร 

วิทยาลัยนวตักรรมการจดัการ 

 

 

 

 

 

 -  งานบริหารและแผนงาน  - หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   

 -  งานวิชาการและวิจัยนวัตกรรม  -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 -  งานบริการวิชาการและเครือขายสัมพันธ -  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

   -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

   - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

   - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

   - หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ  

 

สํานักงานผูอํานวยการ หลักสูตร 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัย 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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บทท่ี ๒ 

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 
 

การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายในและภายนอก 

 เปนการศึกษาองคประกอบภายในและภายนอกวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ท่ีมีผลกระทบตอ

การดําเนินงานของวิทยาลัย อันจะเปนการบงบอกถึง จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ซ่ึงไดแก 

จุดแข็ง 

๑. หลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เนนความแตกตาง สรางความรูและการปฏิบัติจริง 

๒. มีการเปดหลักสูตรใหมท่ีเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน เชน หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

๓. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน มีประสบการณการสอน การถายทอดความรู และมี

ผลงานวิจัยเปนท่ียอมรับ 

๔. วิทยาลัย ไดทําความตกลงรวมมือดานวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาชั้นนําในตางประเทศ 

เชน Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia และ Lung-Hwa University of 

Science & Technology, Taiwan และมหาวิทยาลัยในประเทศ เชน มหาวิทยาลัยบูรพา 

สงผลใหสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนผูเรียนระหวางกันและกันได 

๕. มุงเนนผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานใน

ทองถ่ินและเปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ 

๖. มีการสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาทําวิจัยอยางสมํ่าเสมอท้ังในแบบทําวิจัยรวมกันและทําวิจัย

เดี่ยว โดยวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัย การจัดฝกอบรมเก่ียวกับงานวิจัย เพ่ือ

พัฒนาตอยอดองคความรูดานงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

๗. มีการจัดทําวารสารวิชาการเพ่ือรองรับการตีพิมพผลงานการวิจัยของคณาจารย นักศึกษา และ

บุคคลภายนอกท่ัวไป 

๘. สงเสริมคณาจารยและนักศึกษาทํางานวิจัยท่ีมีความหลากหลายในลักษณะบูรณาการกับศาสตร

ในสาขาวิชาตางๆ 

๙. จัดใหมีการบริการวิชาการแกสังคมเปนประจํา โดยอาศัยความเขมแข็งดานเครือขาย ความ

รวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายนอก เชน สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและพัฒนา (ITD) เปนตน 

๑๐. วิทยาลัยรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการจัดโครงการ Start Up ทําให

วิทยาลัยมีชื่อเสียงแพรหลาย 

๔ 

 



๑๑. มีการกระจายอํานายการบริหารจัดการ เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานรวมถึงมีการกําหนด

อํานาจหนาท่ีและขอบขายงานชัดเจนทําใหการบริหารงานคลองตัว 

๑๒. มีการแบงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรตามความรูความสามารถและความถนัดของ

แตละบุคคล 

๑๓. มีระบบการประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานของบุคลากร ท่ีพัฒนาข้ึนใชอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับภาระหนาท่ีและธรรมาภิบาล 

 

จุดออน 

๑. เปนวิทยาลัยเปดใหม ทําใหชื่อเสียงอาจยังไมเปนท่ีรูจักมากพอจึงอาจทําใหขาดความนาเชื่อถือ 

๒. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมาย ทําใหยอดนักศึกษาไมเปนไปตามท่ี

คาดหวัง 

๓. คาธรรมเนียมการศึกษาคอนขางสูงทําใหไมสามารถแขงขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนได 

๔. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการยังไมมีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับนักศึกษาตางชาติเพ่ือ

รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

๕. การลงทุนดานหองสมุดและระบบสารสนเทศยังไมเพียงพอตอการใหบริการอาจารยและนักศึกษา 

๖. ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย ยังขาดความเชื่อมโยงกัน   

 

โอกาส 

๑. ภาครัฐและภาคเอกชนใหความสนใจในการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับ

การศึกษาท่ีสูงข้ึนโดยทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนใหตรง

ความตองการของหนวยงาน 

๒. มหาวิทยาลัยของรัฐเปนจํานวนมากท่ีมีสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยประจําท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกมีจํานวนนอยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา สงผลใหอาจารยตอง

แสวงหาท่ีเรียนและศึกษาตอระดับปริญญาเอกมากข้ึน 

๓.  ความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันมีความตองการบุคลากรเฉพาะทางท่ีมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกมากข้ึน 

๔. ปจจุบันมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเปนจํานวนมาก และมีบางสวนท่ีตองการตอยอด

การศึกษาในระดับปริญญาเอก จึงเปนการสรางโอกาสในการเปดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเพ่ือ

รองรับกลุมเปาหมายเหลานี้ 

 

 

๕ 

 



ภัยคุกคาม 

๑. ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนปริญญาเอกดานบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจเปนจํานวน

มากทําใหเกิดการแขงขันสูง 

๒. สภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว สงผลใหกลุมเปาหมายชะลอการตัดสินใจเรียนปริญญาเอกตามไป

ดวย เนื่องจากมีคาใชจายท่ีคอนขางสูง 

๓. คานิยมของสังคมท่ีนิยมเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง สงผลใหความตองการเขา

ศึกษาตอในสถาบันการศึกษาท่ียังไมเปนท่ีรูจักมีนอย 

๔. กฎระเบียบของภาครัฐทําใหเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการของวิทยาลัย 

 

บทท่ี ๓ 

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรมองคกร วัตถุประสงค  

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ และผลลัพธ  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

๑. ปณิธาน (Determination) 

เปนวิทยาลัยแหงสังคมประกอบการเพ่ือความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ  

 

๒. วิสัยทัศน (Vision) 

เปนแหลงเรียนรูดานบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนสมัยใหม เพ่ือเขาสูสังคมการ

ประกอบการ และสนองตอความตองการระดับชาติ และนานาชาติ  

 

๓. พันธกิจ (Mission) 

๑. จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูสังคมการประกอบการ และ

การเปนผูประกอบการท่ีมีคุณธรรม 

๒. บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางองคความรูและศูนยขอมูลทางธุรกิจ ท่ีสามารถ

ถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคมประกอบการ 

๓. ใหบริการงานวิชาการแกชุมชนโดยเนนแนวคิดเชิงสรางสรรคและมีคุณประโยชนแก

ประเทศชาติ 

๖ 

 



๔. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๕. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 

๖. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ  

 
 

๔. คานิยม (Value) 

๑. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 

๒. รับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 

 
 

๕. วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) 

๑. มุงม่ันสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

๒. มุงรับใชสังคมผูประกอบการ 

 

 

๖. วัตถุประสงค (Objective) 

1. ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีเปนตนแบบของผูนําองคกรยุคใหม มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค เพ่ือสรางองคความรูใหมท้ังดานบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร รวมท้ังเปนท่ี

พ่ึงทางปญญาและชี้นําสังคมท่ีพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม  

2. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนท่ียอมรับในตลาดและมีความสามารถพรอมเขาสูสังคม

ประกอบการ และการเปนผูประกอบการท่ีมีคุณธรรม  

3. ผลิตงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท่ีสามารถถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคมการ

ประกอบการ 

4. พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนและสังคมบนพ้ืน

ฐานความรู 

5. สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 

๗ 

 



๗. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

๑. พัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพดานการบริหารการจัดการภาครัฐและเอกชนสมัยใหม ท่ีพรอม

เขาสูสังคมการประกอบการ และการเปนผูประกอบการ และ/หรือลูกจางในสถาน

ประกอบการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล 

๒. สงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางองคความรู ท่ีสามารถเผยแพรและเปน

ประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

๓. สงเสริมการใหบริการวิชาการท้ังรูปแบบการบริการแบบใหเปลาและจัดหารายได เพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพใหแกชุมชน สังคม การประกอบการ 

๔. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๕. สงเสริมสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการองคกรเชิงธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

ใหมีความชํานาญการในสาขาท่ีเก่ียวของ  

๖. พัฒนาขีดความสามารถเพ่ือกาวเขาสูระดับสากล 

 

๘. เปาประสงค (Purposes) 

๑. บัณฑิตมีศักยภาพดานการบริหาร การจัดการภาครัฐและเอกชนสมัยใหม ท่ีพรอมเขาสูสังคม

การประกอบการ ท่ีมีคุณธรรม เปนท่ียอมรับระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

๒. มีงานวิจัยท่ีสรางองคความรู และเผยแพรเพ่ือประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

๓. ชุมชนและสังคมการประกอบการ ไดรับบริการวิชาการและการใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือนํา

องคความรูไปพัฒนาหนวยงาน ชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ  

๔. นักศึกษา อาจารย และบุคลากร มีสวนรวมในการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

รักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๕. ๕.๑ มีระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

๕.๒ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

๕.๓ ชองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารขององคกรใหครอบคลุมและเกิด

ภาพลักษณท่ีดีตอวิทยาลัย 

๖. ผลงานวิชาการของอาจารยและนักศึกษา ท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล   

 

 

 

๘ 

 



๙. เปาหมาย (Goals)  

๑. เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ

บริหารการศึกษา พ้ืนท่ีศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล 

๒. ผลิตผลงานวิจัยพรอมตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ อยางนอย ๑๐ เรื่อง 

๓. จัดงานบริการวิชาการ/ อบรมหลักสูตรระยะสั้น /สัมมนาวิชาการ เพ่ือถายทอดความรูดาน

บริหารธรุกิจและรัฐประศาสนศาสตร ไมต่ํากวา ๖ โครงการ 

๔. สนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ไมต่ํากวา ๒ โครงการ 

 

๑๐. กลยุทธ (Strategies) 

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชน รวมท้ังพัฒนาสูสังคมการ

ประกอบการท่ีมีคุณธรรม 

๒. พัฒนาการเรียนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาเทคนิคการสอนท่ีทันสมัย 

๓. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

๔. พัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศของการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน 

๕. พัฒนานักศึกษา ใหสามารถนําเสนอ หรือเผยแพร ผลงานวิชาการ 

๖. จัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 

๗. จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

๘. สรางเครือขายและความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก เพ่ือสรางความ

เขมแข็งดานงานวิจัยของวิทยาลัย 

๙. สงเสริมการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กับ ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือถายทอดองค

ความรูสูชุมชน สังคม การประกอบการ 

๑๐. สงเสริมใหวิทยาลัยเปนแหลงการเรียนรูดานขอมูลขาวสารทางธุรกิจ และนวัตกรรมการ

จัดการ (DATA POOL) 

๑๑. สงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการในรูปแบบโครงการบริการวิชาการแบบจัดหารายได 

เพ่ือใหตอบสนองความตองการของสังคมการประกอบการ ท่ีหลากหลายความเชี่ยวชาญ 

๑๒. สงเสริมโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๑๓. สงเสริมใหมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

๙ 

 



๑๔. สรางความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารองคการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด  

๑๕.  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

๑๖. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความชํานาญในวิชาชีพ 

๑๗. พัฒนาชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธท่ีเพ่ิมข้ึนของวิทยาลัย 

๑๘. พัฒนาศักยภาพอาจารยและนักศึกษาทางดานวิชาการใหไดการยอมรับในระดับสากล 

๑๙. สงเสริมการเขารวมการแขงขันระดับชาติ/นานาชาติ 

 

๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 

๑. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพเปนท่ียอมรับท่ัวไป 

๒. ผลงานวิจัยมีประโยชนสามารถนําไปพัฒนาตอยอดองคความรูใหมได 

๓. ผูเขารับการอบรม/ถายทอดความรูมีความพึงพอใจและม่ันใจในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

๔. นักศึกษา ครูอาจารย เจาหนาท่ี รวมท้ังชุมชนท่ีมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม มีความซาบซ้ึง 

รักและหวงแหน ความเขาใจท่ีดีและถูกตองเก่ียวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และ

พรอมท่ีจะชวยจรรโลงสืบไป     

๑๐ 
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วิสยัทศัน์ : เป็นแหลง่เรียนรู้ด้านวิชาชีพที่มีความหลากหลายสนองตอ่ความต้องการระดบัชาติและนานาชาติ

พฒันาบณัฑิตให้มีศกัยภาพด้านการบริหารการ

จดัการภาครัฐและเอกชนสมยัใหม่ ที่พร้อม

เข้าสูส่งัคมการประกอบการ ที่มีคณุธรรม

ส่งเสริมการให้บริการวิชาการทัง้รูปแบบการบริการ

แบบให้เปลา่และจดัหารายได้ เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและเพิ่มศกัยภาพให้แก่ชมุชน สงัคม การ

ประกอบการ

ส่งเสริมสนบัสนนุให้มีการบริหารจดัการองค์กร

เชิงธรรมาภิบาลและพฒันาบคุลากรทกุระดบัให้

มีความชํานาญการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สง่เสริมสนบัสนนุงานวิจยัและพฒันา เพื่อ

สร้างองค์ความรู้ ที่สามารถเผยแพร่และเป็น

ประโยชน์ตอ่ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ

สง่เสริมทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรมและรักษา

สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน
พฒันาขีดความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่ระดบัสากล

บณัฑิตมีศกัยภาพด้านการบริหาร การจดัการ

ภาครัฐและเอกชนสมยัใหม ่ที่พร้อมเข้าสู่สงัคมการ

ประกอบการ ที่มีคณุธรรม เป็นที่ยอมรับระดบัชาต ิ

และ/หรือนานาชาติ

นกัศกึษา อาจารย์ และบคุลากร มีสว่นร่วมใน

การสง่เสริมทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมและรักษา

สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน

ชมุชนและสงัคมการประกอบการ ได้รับบริการวิชาการ

และการให้คําปรึกษาแนะนํา เพื่อนําองค์ความรู้ไป

พฒันาหน่วยงาน ชมุชน และเศรษฐกิจของประเทศ

มีงานวิจยัที่สร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่เพื่อ

ประโยชน์ต่อชมุชน สงัคม และประเทศชาติ

มีระบบบริหารจดัการเชิงธรรมาภิ

บาลของผู้บริหาร

บคุลากรสายวิชาการ และสาย

สนบัสนนุมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ

ระดับความสําเร็จของการบริการ
วิชาการระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน
ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

ระดับความสําเร็จของกิจกรรมที่
แสดงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จํานวนกิจกรรม MOU ในระดับชาติ
และนานาชาติ

จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรมาภิบาลและสามารถนําไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียน

การสอน

บุคลากร
มีการปฏิบัติงานอย่างมี

คุณภาพ

มีการสง่เสริมให้ผู้

บริหารได้รับการ

พฒันาอยา่งมี

คณุภาพ

มีการพฒันาศกัยภาพของอาจารย์

ในการทําวิจยั

มีการสง่เสริมการอนรุักษ์ศิลป

วฒันธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

อย่างยัง่ยืน

มีการพฒันากระบวนการถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่ชมุชนและสงัคม

มีการพฒันาหลกั

สตูรให้เป็นไปตามความ

ต้องการของนกัศกึษา

และสถานประกอบการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ
มีงานวิจัยที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และศูนย์

ข้อมูลทางธุรกิจท่าสามารถสร้างมูลค่เพื่มทาง
ธุรกิจ

มีการพฒันาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ

ผู้บริหารบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล

มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม
กับพันธกิจต่างๆ

มีการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการ
สอน

ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ
ที่มีต่อคุณภาพ

บัณฑิต

มีฐานข้อมลูงาน

วิจยัของนกัศกึษา

ที่นําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ

11

ช่องทางในการสื่อสาร

ประชาสมัพนัธ์ ข้อมลู ข่าวสาร

ขององค์กรให้ครอบคลมุและเกิด

ภาพลกัษณ์ที่ดีตอ่วิทยาลยั

ผลงานวิชาการของอาจารย์และนกัศกึษา ที่

ได้รับการยอมรับในระดบัสากล

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล

สง่เสริมและสนบั

สนนุบคุลากรให้ได้

รับการศกึษาที่

สงูขึน้

สง่เสริมและสนบั

สนนุบคุลากรในการ

ทําผลงานวิชาการ

และการแข่งขนัด้าน

วิชาการตา่งๆ

มีการทํา MOU ระดับชาติและนานาชาติ

วิสัยทัศน์ : เป็นแหลง่เรียนรู้ด้านบริหารจดัการภาครัฐและเอกชนสมยัใหม ่เพื่อเข้าสูส่งัคมการประกอบการและสนองตอ่ความต้องการระดบัชาติ และนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพการศึกษาดานบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนสมัยใหม ที่สามารถพรอมเขาสูสังคมการประกอบการ และการเปนผูประกอบการ และ /หรือลูกจางในสถานประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

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

ผลผลิต/ โครงการ จํานวน เจาหนาที่

ของวิทยาลัย ผูเขารวมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

 ผูสําเร็จการศึกษา ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ) 1. พัฒนาหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของภาครัฐ และเอกชนรวมทั้ง   1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กิจกรรมนักศึกษา 400,000     รอง ผอ. วิชาการ

 ดานบริหารธุรกิจ และ   1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 100 เปนบัณฑิตที่มี พัฒนาสูการเปนผูประกอบการยุคใหม และ/หรือลูกจางในสถาน   2. โครงการใหทุนสนับสนุนนักศึกษาเพื่อการทําวิจัย การเรียนการสอน 500,000     รอง ผอ. วิชาการ

 รัฐประศาสนศาสตร  ศักยภาพการศึกษาวิชาชีพ ที่สามารถพรอมเขาสูสังคม ประกอบการที่มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล   3. โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ การเรียนการสอน 30,000       ดร.สุภาพร เพงพิศ

การประกอบการ และการเปนผูประกอบการ และ/หรือ 2. พัฒนาใหมีกระบวนการการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรูในศตวรรษที่ 21

ลูกจางในสถานประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนาเทคนิคการสอนที่ทันสมัย

จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล 3. พัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนการศึกษาที่มีความทันสมัย

ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ) เอื้อตอการเรียนการสอน

  1. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 4.  พัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศของการเรียนรูให

 หลักสูตร รอยละ 100 เอื้อตอการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา) 5. พัฒนานักศึกษาใหสามารถนําเสนอและเผยแพรผลงานวิชาการ

  1. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน

 ระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร 2  สงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางองคความรู ที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกชุมชนและสังคม

เปาประสงค : ๒. มีงานวิจัยที่สรางองคความรู และเผยแพรเพื่อประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ผลผลิต/ โครงการ จํานวน เจาหนาที่

ของวิทยาลัย ผูเขารวมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

 ผลงานวิจัยเพื่อสราง ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ) 1. จัดหาแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย   1. อุดหนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย D.B.A. วิจัยเพื่อสรางองคความรู 125,000     ผอ.  D.B.A.

 องคความรู   1. จํานวนงานวิจัย 20 เรื่อง 2. สงเสริมการนําเสนอผลงาน ตีพิมพ เผยแพรงานวิจัย   2. อุดหนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย D.P.A. วิจัยเพื่อสรางองคความรู 100,000     ผอ.  D.P.A.

ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ) 3. สงเสริมเชิดชูนักวิจัยที่สรางผลงานและทําชื่อเสียงใหแกวิทยาลัย   3. อุดหนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย Ph.D. วิจัยเพื่อสรางองคความรู 75,000       รอง ผอ. วิชาการ

  4. อุดหนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย D.M. วิจัยเพื่อสรางองคความรู 50,000       

  1. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่   5. อุดหนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย M.P.A. & D.P.A. วิจัยเพื่อสรางองคความรู 200,000     ผอ.  M.P.A. & D.P.A.

 กําหนด 20 เรื่อง   6. อุดหนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย M.B.A. วิจัยเพื่อสรางองคความรู 250,000     ผอ.  M.B.A.

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา)   7. อุดหนุนการทําวิจัยสําหรับคณาจารย M.Ed. วิจัยเพื่อสรางองคความรู 150,000     รอง ผอ. วิชาการ

  1. จํานวนของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน   8. อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ วิจัยเพื่อสรางองคความรู 40,000       ผอ.  D.B.A.

 ระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80     สําหรับคณาจารย D.B.A.

  9. อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ วิจัยเพื่อสรางองคความรู 40,000       ผอ.  D.P.A.

    สําหรับคณาจารย D.P.A.

  10. อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ วิจัยเพื่อสรางองคความรู 20,000       รอง ผอ. วิชาการ

    สําหรับคณาจารย Ph.D.

  11. อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ วิจัยเพื่อสรางองคความรู 20,000       

    สําหรับคณาจารย D.M.

  12. อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ วิจัยเพื่อสรางองคความรู 60,000       ผอ. M.P.A. & D.P.A.

    สําหรับคณาจารย M.P.A. & D.P.A.

  13. อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ วิจัยเพื่อสรางองคความรู 50,000       ผอ.  M.B.A.

    สําหรับคณาจารย M.B.A.

  14. อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ วิจัยเพื่อสรางองคความรู 20,000       รอง ผอ. วิชาการ

    สําหรับคณาจารย M.Ed.

12

กลยุทธของหนวยงานตัวชี้วัด

 แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ.  2564

งบประมาณ
2564

โครงการ/กิจกรรม ลักษณะโครงการ งบประมาณ
2563

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ตัวชี้วัด กลยุทธของหนวยงาน

2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

2563
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะโครงการ



เอกสารภาคผนวกที�  3
 แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ.  2564

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และสังคมการประกอบการบนพื้นฐานความรู

เปาประสงค :  ชุมชนและสังคมการประกอบการไดรับบริการวิชาการและการใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อนําองคความรูไปพัฒนาหนวยงาน ชุมชน และเศษฐกิจของประเทศ

ผลผลิต/ โครงการ จํานวน เจาหนาที่

ของวิทยาลัย ผูเขารวมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

 ผลงานการใหบริการ ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)  1. สงเสริมการบูรณาการรวมกันระหวางวิทยาลัยกับชุมชน   1. โครงการใหความรูแกผูประกอบการ บริการวิชาการ 20,000       รองผูอํานวยการ

 วิชาการ   1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ในเขตพื้นที่เพื่อถายทอดองคความรูสูชุมชน และสังคมการประกอบการ (ดร.อํานวย บุญรัตนไมตร)ี

  และการใหคําปรึกษาแกชุมชน 3 โครงการ อยางมีสวนรวม

ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ)  2. สงเสริมงานบริการวิชาการในรูปแบบโครงการจัดหารายได

  1. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ  3. สงเสริมใหวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดานนวัตกรรมการจัดการ

 การใหบริการ รอยละ 80

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา)

   1. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา

 ที่กําหนด รอยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

เปาประสงค :  นักศึกษา อาจารย และบุคลากร มีสวนรวมในการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ผลผลิต/ โครงการ จํานวน เจาหนาที่

ของวิทยาลัย ผูเขารวมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

 ผลงานทํานุบํารุง ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)   1. สงเสริมกิจกรรมที่แสดงถึงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม   1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ทํานุบํารุง 20,000       นายพรชัย ขันทะวงค

 ศิลปวัฒนธรรม   1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 2 โครงการ ที่สงเสริม  และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ)

  2. โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

 รอยละ 80

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา)

  3. โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด รอยละ 80

2564
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ตัวชี้วัด
2564

โครงการ/กิจกรรมกลยุทธของหนวยงาน

กลยุทธของหนวยงาน

2563

ลักษณะโครงการ งบประมาณ
2563

โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัด

ลักษณะโครงการ งบประมาณ



เอกสารภาคผนวกที�  3
 แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ.  2564

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ประเด็นยุทธศาสตร 5  สงเสริมสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการองคกรเชิงธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความชํานาญการในสาขาที่เกี่ยวของ

เปาประสงค :  มีระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ, บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ, ชองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารขององคกรไดครอบคลุมและเกิดภาพลักษณที่ดีตอวิทยาลัย

ผลผลิต/ โครงการ จํานวน เจาหนาที่

ของวิทยาลัย ผูเขารวมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

 ผลงานการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โปรงใส   1. โครงการพัฒนางาน พัฒนาคนใหเขากับงาน และสอดคลองกับ ประกันคุณภาพการศึกษา -           -                  รองผอ.ฝายวิชาการ

 เชิงธรรมาภิบาล   1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 1 โครงการ เกี่ยวกับการ  เที่ยงธรรม และตรวจสอบได  หลักธรรมาภิบาล

  บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลและสงเสริมบุคลากร  2. สรางความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารองคการ

 ใหมีคุณภาพ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ)

  2. โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

 รอยละ 80

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา)

  3. โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด รอยละ 80

ผลงานการพัฒนาอาจารย ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)  1. พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูระดับสากล  1. โครงการสัมมนาการทํางานรวมกันเปนทีม สานสัมพันธบุคลากร พัฒนาบุคลากร 300,000     -                  รอง ผอ. ฝายบริหาร

และบุคลากรทางการศึกษา   1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย และบุคลากร และแผนงาน

 1 โครงการ  2. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ พัฒนาอาจารย 300,000     รอง ผอ. ฝายวิชาการ

ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ) บริหารงาน

  2.โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  3. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรและผลักดันองคกร พัฒนาบุคลากร 400,000     รอง ผอ. ฝายบริหาร

 รอยละ 80 สูความเปนเลิศ และแผนงาน

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา)

  3. โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด รอยละ 80

2563 2564
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ตัวชี้วัด กลยุทธของหนวยงาน โครงการ/กิจกรรม ลักษณะโครงการ งบประมาณ



เอกสารภาคผนวกที�  3
 แผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ.  2564

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ประเด็นยุทธศาสตร 6 พัฒนาขีดความสามารถเพื่อกาวสูระดับสากล

เปาประสงค :   มีคุณภาพการจัดการศึกษาเปนที่ยอมรับในระดับสากล

ผลผลิต/ โครงการ จํานวน เจาหนาที่

ของวิทยาลัย ผูเขารวมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

 ผลงานการรวมมือ ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)  จัดทําความรวมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 1.โครงการ ISBITM พัฒนาอาจารย 100,000     - รอง ผอ. ฝายวิชาการ

ดานวิชาการ   1.จํานวนโครงการความรวมมือดานวิชาการ 1 โครงการ  ภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย ในดานตางๆ 2.โครงการวิชาการเครือขายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยี พัฒนาอาจารย 100,000     - รอง ผอ. ฝายวิชาการ

ตัวชี้วัด(เชิงคุณภาพ)  และนวัตกรรม 

  2.โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

 รอยละ 80

ตัวชี้วัด(เชิงเวลา)

  3. โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด รอยละ 80

 

 

2564
ตัวชี้วัด กลยุทธของหนวยงาน โครงการ/กิจกรรม ลักษณะโครงการ งบประมาณ
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