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บทสรุปผู้บริหาร 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุง ปีงบประมาณ 
2564 ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร ผ่านกลไกการระดมความคิดเห็น 
มีการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ที่คาด ว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงระบบการติดตาม
ประเมินผล โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1.  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 2.  การรวบรวมสภาพปัญหาและประเด็นในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอนาคต 3 ปี 
 3.  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แนวปฏิบัติที่ดี 
และสิ่งที่ต้องการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือบรรจุ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 

- การศึกษาความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
พ.ศ. 2561 - 2580, การขับเคลื่อนประเทศสู่ THAILAND 4.0, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564), แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579, มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561,  
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580, กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และแนวคิดยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 
 4.  การสรุปประเด็นเพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  
พ.ศ. 2563 – 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 

- การระดมความคิดเห็นและค าชี้แนะจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ า
คณะ  

- การคาดการณ์อนาคตและความสามารถของประเทศไทยด้านการจัดการศึกษา 
 5.  การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key 
Results –KR) กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 ให้ครอบคลุมในทุกระดับและทุกมิต ิ

- การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
- การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 6.  การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ 
3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 
 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการกระจายการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมสู่
ฝ่าย ภาควิชา สาขาวิชา ส่วนงานต่าง ๆ และบุคลากรของคณะ ภายใต้วิสัยทัศน์  “คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็น
ศูนย์กลางการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ ชั้นน าในภูมิภาค” ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนา
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มหาวิทยาลัย โดยในการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก าหนด
กรอบการพัฒนาของแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 ไว้ดังนี้ 
 

 

 ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 สู่การปฏิบัติ 
คือ การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของคณะ มีการ
ด าเนินการที่ส าคัญ คือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 
ของคณะฯ ที่สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 
– 2565 ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งคณะฯ จะก าหนดโครงการ 
กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
 ส าหรับการก ากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ปรับปรุง 
ปีงบประมาณ 2564 ยึดหลักการกระจายอ านาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานงานของ
หน่วยงานภายในคณะฯ ให้มีบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ที่ตนรับผิดชอบ โดยมีงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเพ่ือรายงานคณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตัวช้ีวัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

รวมทุกภารกิจ 65 76 32,624,770 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 25   
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 40   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกร  19 27 5,953,490 
  ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 6   
  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 13   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

20 18 13,124,450 

  ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 8   
  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 12   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่า 
ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม 

10 21 10,546,830 

  ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 4   
  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 6   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 16 10 3,000,000 
  ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 7   
  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 9   
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 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564  ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือ
หลักส าคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่าง ๆ บรรลุ
เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็น
คณะชั้นน า ที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม 
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บทท่ี 1 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 และข้อมูลพื้นฐาน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีชื่อเดิมว่า คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี 
สังกัดกรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดยเปิดสอน
ระดับปริญญาตรีในด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี ใน 2 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ในวิทยาเขตเทเวศร์ โดยมีเนื้อที่ 9 ไร่ 48 ตารางวา ซึ่งสถานที่นี้ครั้งหนึ่งเคยเป็น“วังรพีพัฒน์” ของพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย จากนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนามาตามล าดับดังนี้ คือ  

พ.ศ. 2518 วิทยาเขตเทเวศร์ เป็นหนึ่งใน 29 วิทยาเขต ที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
เปิดสอนหลักสูตรระดับ ปวส. และ ปม. และได้จัดตั้งคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี ณ สถานแห่งนี้ด้วย ซึ่งเป็นคณะ
หนึ่งใน 9 คณะ ที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2524 วิทยาเขตเทเวศร์ได้ยุติการผลิตนักศึกษาระดับ ปวส. ไว้เป็นการชั่วคราว เพ่ือเร่งรัดผลิต
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2530 ได้มีนโยบายและจัดท าโครงการย้ายคณะต่าง ๆ ไปยังศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยี  
ราชมงคล จังหวัดปทุมธานี โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 740 ไร่ 

พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อ
ใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน 2531 

พ.ศ. 2532 คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี ได้ลดการผลิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
และเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการเร่งรัดผลิตวิศวกร ตามนโยบายของรัฐบาล 

พ.ศ. 2533 อาคารและสิ่งก่อสร้างของคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี จังหวัดปทุมธานี ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
รวม 15 หลัง ณ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

พ.ศ. 2533 - 2535 ได้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ และอาคาร พร้อมจัดตั้งห้องปฏิบัติการของภาควิชา  
ต่าง ๆ และท าการย้ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จากวิทยาเขตเทเวศร์ไปติดตั้งที่ศูนย์กลา งสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จนกระทั่งสามารถย้ายการเรียนการสอนบางส่วน  
ไปด าเนินการได้เม่ือปีการศึกษา 2536 

วันที่  22 ธันวาคม พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรี  มีมติให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับ
ทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ิมปริมาณการผลิตก าลังคนในสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพ่ือให้ทันต่อความ
ต้องการ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้ให้มีการจัดตั้งคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมแยกออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2537 ในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2537 ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อคณะ
วิศวกรรมเทคโนโลยี เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์” และเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานการจัดการเรียน 
การสอน จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ (เดิมวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ) 
6. ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ใหม่) 
7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ใหม่) 
8. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ใหม่) 
9. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ (ใหม่) 
10. ส านักงานเลขานุการ 
วันที่ 26 ตุลาคม 2550 ตามราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2550 ให้แบ่งส่วนราชการในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังนี้ 

1. ส านักงานคณบดี 
2. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร (ปรับเปลี่ยนมาจากคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร) 
3. ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ (รวมภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ) 
4. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
5. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
6. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
7. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 
8. ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  (รวมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
9. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ในปี พ.ศ. 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีภาควิชาต่างๆ รวม 
8 ภาควิชา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมีโครงการจัดตั้งภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังมีส านักงานบัณฑิตศึกษา เพ่ือดูแล
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพ่ือบริการในงานทางวิชาการทั้งหมด 6 ศูนย์ 
คือ  

1. ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 
2. ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและการผลิต 
3. ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน 
4. ศูนย์นวัตกรรมระบบราง 
5. ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม 
6. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีท่าอากาศยาน 
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1.1 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จัดท าขึ้นภายใต้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยอธิการบดี ผศ.ดร.
สมหมาย ผิวสอาด ที่น ามาสู่นโยบายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณบดี ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง โดย
สามารถสรุปเป็นขั้นตอน ได้ดังนี้ 
 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตารางท่ี 1 - 1 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

แนวทาง/กระบวนการ การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 

ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 3 ปี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู 
สารสนเทศในเบื้องต้น โดยคณะท างานมีหน้าที่วิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)   
1.1 วิเคราะห์การด าเนินงานในอดตีของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
1.2 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัตริาชการของ
คณะ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัตริาชการของมหาวิทยาลัย 
1.3 วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้บริการและ 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
1.4 วิเคราะห์คู่แข่งขัน สภาพการท างาน 
1.5 วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม 
กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1.6 ประเมินความเสีย่งในด้านการเงิน สังคม จริยธรรม 
กฎหมาย ข้อบังคับ 

มกราคม 
2563 

2. จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการ 3 ป ี
2.1 ก าหนดต าแหน่ง (Positioning) ของคณะ โดยพิจารณา
ข้อมูลจากการวเิคราะห์ SWOT 
2.2 พิจารณาความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน...แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2580 และแผนปฏิบตัิราชการ 3 ปี 
พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เกณฑ์การประเมินคณุภาพภายใน (ก.พ.ร.) เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (SAR) 
2.3 ก าหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน 

มกราคม 
2563 

 

เริ่มต้น 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ/
ด าเนินการจัดท าแผนฯ 

2. จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปีฯ 
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แนวทาง/กระบวนการ การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 

ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

2.4 พิจารณาปัจจัยหลักแห่งความส าเรจ็ ผลสัมฤทธ์ิที่ส าคัญ  
ค่าเป้าหมาย และก าหนดกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ค่า
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ในการมุ่งไปสู่ทิศทางที่ก าหนด 

 

3. จัดท าร่างแผน 
คณะท างานร่วมกันจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัตริาชการ 3 ปี 
และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของคณะ 
 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 

2563 

4. จัดประชุมสัมมนาผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ภายในคณะ 
4.1 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบตัิราชการ 3 ปี และ
แผนปฏิบัตริาชการของคณะ 
4.2 ก าหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ เพื่อบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
4.3 มอบหมายหน้าที่ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

กุมภาพันธ์ 
2563 

5. น าแผนปฏิบัตริาชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ, 
กรรมการประจ าคณะ และเสนอตอ่มหาวิทยาลัย 
 
 

กุมภาพันธ์ 
-มีนาคม 
2563 

6. จัดท าแผนฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ถือ
ปฏิบัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม 
2563 

 
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 1.2.1  พื้นที่ตั้งอาคารและสถานที่ 
   อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  3,360  ตารางเมตร 
   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  จ านวน 17,441  ตารางเมตร 
   อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ จ านวน   2,100  ตารางเมตร 
   อาคารภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  จ านวน   1,890  ตารางเมตร 
   อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จ านวน   1,900  ตารางเมตร 
   อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน   1,600  ตารางเมตร 

3. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ  
3 ปี พ.ศ. 2563-2565  

4. ประชุมผู้มีส่วนได้เสียและ
ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการ 3 ป ี

พ.ศ. 2563-2565 

ปรับปรุงตามมติที่
ประชุมผู้บริหาร 

 
5. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ, คณะกรรมการประจ า
คณะ 

6. จัดท าแผนปฏบิัติราชการ 3 ป ี
พ.ศ. 2563-2565 ฉบับสมบูรณ์และ

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัต ิ

สิ้นสุด 
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   อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  จ านวน     900  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ  จ านวน     972  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง  จ านวน     972  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมแหล่งน้ า  จ านวน     472  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพีและขนส่ง จ านวน    472  ตารางเมตร 
   อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จ านวน   1,300  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการเครื่องกล 1   จ านวน   1,800  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการเครื่องกล 2   จ านวน   1,800  ตารางเมตร 
   อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน   4,760  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลพ้ืนฐาน  จ านวน   1,020  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพลาสติก  จ านวน     620  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพลาสติก 2  จ านวน     288  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งทอ  จ านวน   1,120  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งทอ 1  จ านวน    1,525  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งทอ 2  จ านวน       608  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเสื้อผ้า  จ านวน    2,620  ตารางเมตร 
   อาคารการจัดการสิ่งทอ   จ านวน    2,120  ตารางเมตร 
   อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี   จ านวน     2,110  ตารางเมตร 
   อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐาน/เครื่องมือกล  จ านวน       800  ตารางเมตร 
 

1.2.2  การแบ่งส่วนราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 
  ส านักงานคณบดี 
    ท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ ฝ่าย ภาควิชา 

ส านัก ศูนย์ และงานต่าง ๆ 
ภาควิชา ปัจจุบันมี 10 ภาควิชา ประกอบด้วย 

 1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 5. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 
 6. ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 7. ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ 
 8. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
 9. โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ 
 10. โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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ศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) ประกอบด้วย 
 1. ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและการผลิต 
 2. ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน 
 3. ศูนย์นวัตกรรมระบบราง 
 4. ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม 

5. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีท่าอากาศยาน 
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน ประกอบด้วย 

 1. ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
 2. ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 

 

 
แผนภาพที่ 1-1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
1.2.3  หลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  มี 15 สาขา  
1.   สาขาวิศวกรรมโยธา 
2.   สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
3.   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
4.   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
5.   สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
6.   สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ 
7.  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
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8.  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
9.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
10. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
11. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 
12. สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า 
13. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
14. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
15. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) 

 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) มี 7 หลักสูตร 
  1.  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  2.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  3.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

4.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
  5.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   

6.  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
  7.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
 
  ระดับดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) มี 2 หลักสูตร 
1   สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

  2.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) มี 1 หลักสูตร 

1.  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
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1.2.4  ข้อมูลนักศึกษา 
 

 
แผนภาพที่ 1 - 2  จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2563 

 

 
 

แผนภาพที่ 1-3  จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2563 
 
 
 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

2559 2560 2561 2562 2563
ปริญญาตรี 4,999 5,173 5,554 5,633 5,400

ปริญญาโท 261 244 232 206 186

ปริญญาเอก 26 29 35 45 59

4,999 5,173 
5,554 5,633 5,400 

261 244 232 206 186 26 29 35 45 59 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

2559 2560 2561 2562 2563
ปริญญาตรี 1,603 1,413 1,633 1,459 1,427
ปริญญาโท 67 71 62 54 74
ปริญญาเอก 8 10 10 18 16

1,603 
1,413 

1,633 
1,459 1,427 

67 71 62 54 74 8 10 10 18 16 

นักศึกษารับเข้าใหม่

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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แผนภาพที่ 1 - 4  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2562 
 

  

1.2.5  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
 

 ตารางที ่1 - 2   สรุปการมีงานท าของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงปี 2559 – 2561  
 

การมีงานท าของบัณฑิต 
2559 2560 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 881  927  1,006  
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 864 98.07 906 97.73 984 97.81 
ที่ได้งานท า 525 60.77 597 65.89 495 50.31 
ก าลังศึกษาต่อ 44 5.09 46 5.08 29 2.95 
ที่ยังมิได้งานท าและไม่ได้ศึกษาต่อ 270 31.25 236 26.05 408 41.46 
อื่น ๆ (เกณฑ์ทหาร/อุปสมบท) 25 2.89 27 2.98 52 5.28 
ผลรวม 864 100 906 100 984 100 
ผู้มีงานท าและศึกษาต่อ 569 65.86 643 70.97 524 53.25 

 -

 500

 1,000

 1,500

2558 2559 2560 2561 2562
ปริญญาตรี 954 881 927 1,006 1,363
ปริญญาโท 56 47 35 46 59
ปริญญาเอก - 1 2 5 -

954 881 927 1,006 

1,363 

56 47 35 46 59- 1 2 5 -

ผู้ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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แผนภาพที่ 1-5  ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา ที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต 

 
 

 1.2.6  ข้อมูลบุคลากร 
 

ตารางท่ี 1 - 3  บุคลากรจ าแนกตามลักษณะของภารกิจ 
 

ปีงบประมาณ 
บุคลากร 

รวมท้ังสิ้น 
สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

2560 210 139 349 
2561 210 139 349 
2562 210 135 345 
2563 203 133 336 
2564 204 127 331 

 
 

 
แผนภาพที่ 1-6  ร้อยละบุคลากรจ าแนกตามลักษณะของภารกิจ 

 
 

 78.00

 80.00

 82.00

 84.00

 86.00

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

84.60 

81.20 
83.00 

ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา 
ที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2560 2561 2562 2563 2564
สายสนับสนุน 39.83 39.83 39.13 39.58 38.37

สายวิชาการ 60.17 60.17 60.87 60.42 61.63

60.17 60.17 60.87 60.42 61.63

39.83 39.83 39.13 39.58 38.37

สายวิชาการ สายสนับสนุน
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ตารางที่ 1 - 4  บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภท ระหว่างปี 2560-2564 
 

ประเภท 2560 2561 2562 2563 2564 
1. ข้าราชการ 156 147 142 136 131 
2. ลูกจ้างประจ า - - - - - 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 54 63 68 67 73 
4. พนักงานราชการ - - - - - 
5. ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 210 210 210 203 204 
 

 
 

แผนภาพที่ 1-7  ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร ระหว่างปี 2560-2564 
 

ตารางท่ี 1 - 5  บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
 

ประเภท 2560 2561 2562 2563 2564 
1. ข้าราชการ 5 3 2 2 1 
2. ลูกจ้างประจ า 4 4 2 2 2 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 31 32 33 33 33 
4. พนักงานราชการ 10 10 11 11 10 
5. ลูกจ้างชั่วคราว 89 90 87 85 81 

รวมทั้งสิ้น 139 139 135 133 127 

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

2560 2561 2562 2563 2564
ข้าราชการ 74.29 70.00 67.62 67.00 64.22

ลูกจ้างประจ า - - - - -

พนักงานมหาวิทยาลัย 25.71 30.00 32.38 33.00 35.78

พนักงานราชการ - - - - -

ลูกจ้างชั่วคราว - - - - -

74.29 
70.00 67.62 67.00 64.22

- - - - -

25.71 
30.00 32.38 33.00 35.78

- - - - -- - - - -



แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี            
(ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564) 

12 

 
 

แผนภาพที่ 1-8  ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
 

1.2.7   ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใช้เป็นกลไกใน
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการประเมินผลตามกรอบแนวทางต่าง ๆ 
ระหว่างปี 2559-2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับผลคะแนนการประเมินต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 - 6  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)   
 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา  

2559 
(คะแนนเต็ม 5) 

2560 
(คะแนนเต็ม 5) 

2561 
(คะแนนเต็ม 5) 

2562 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

4.33 4.42 4.44 4.64 

 
 
 
 
 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2560 2561 2562 2563 2564
ลูกจ้างช่ัวคราว 64.03 64.75 64.44 63.91 63.78
พนักงานราชการ 7.19 7.19 8.15 8.27 7.87
พนักงานมหาวิทยาลัย 22.30 23.02 24.44 24.81 25.98
ลูกจ้างประจ า 2.88 2.88 1.48 1.50 1.57
ข้าราชการ 3.60 2.16 1.48 1.50 0.79

3.60 2.16 1.48 1.50 0.79
2.88 2.88 1.48 1.50 1.57

22.30 23.02 24.44 24.81 25.98

7.19 7.19 8.15 8.27 7.87

64.03 64.75 64.44 63.91 63.78
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1.2.9  การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 - 7  การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
 

ล าดับที ่ ประเทศ หน่วยงานที่ร่วม MOU / MOA  
ประเภท () วัน/เดือน/ปี 

ที่ลงนาม MOU MOA 

1 Taiwan National Sun Yat-sen University    18 November 
2015 

2 Japan Nagaoka University of Technology    15 July 2016 
3 Austria Graz University of Technology    3 June 2016 
4 Taiwan National Pingtung University of Science 

and Technology, Taiwan, R.O.C 
   15 June 2016 

5 The United 
Stated Of 
America 

Louisiana State University and Agricultural 
& Mechanical College Baton Rouge, 
Louisiana, USA  and Lousiana State 
University Agricultural Center Baton 
Rouge, Louisiana, USA  

   26 August 2016 

6 China Beijing Jiaotong University    12 September 
2016 

7 German HWK Aachen, 52064 Aachen, Germany    21 September 
2016 

8 Netherlands Aircraft Maintenance College 66, The 
Netherland  

   21 September 
2016 

9 Japan Kyoto Institute of Technology    27 March 2017 
10 Philippines Batangas State University   5 April 2017 
11 Japan Yamagata University    6 June 2017 
12 Japan Kyoto University    8 September 

2017 
13 China Liuzhou Railway Vocational Technical 

College  
ช่ือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
"Cooperation Framework Agreement 
Between Liuzhou Railway Vocational 
Technical College and Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi" 

  10 January 2018 

14 China Southwest Jiaotong University, P.R. China   13 June 2018 
15 China Tianjin Railway Technical and Vocational 

College 
   24 October 2018 

16 China Liaoning Railway Vocational and Technical 
College China  

   11 March 2019 
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ล าดับที ่ ประเทศ หน่วยงานที่ร่วม MOU / MOA  
ประเภท () วัน/เดือน/ปี 

ที่ลงนาม MOU MOA 

17 China Long Yan University China     12 March 2019 

18 China Beijing Huatec Information Technology 
Co., LTD. China 

  13 March 2019 

19 Japan Iwate University    19 May 2019 
20 Japan National Institute of Technology, Kagawa 

College  
   2 July 2019 

21 China Beijing Huatec Information Technology 
Co.,LTD  
ช่ือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
"International Education Cooperation 
Agreement (Laboratory Construction and 
Non-Degree Course Program) between 
Beijing Huatec Information Technology 
Co.,LTD and Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi" 

   14 October 2019 

22 China Beijing Huatec Information Technology 
Co.,LTD  
ช่ือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
"International Education Cooperation 
Agreement (Degree Program) between 
Beijing Huatec Information Technology 
Co.,LTD. And Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi" 

   14 October 2019 

23 Korea  The Energy Research Centre, Faculty of 
Engineering, Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi (ERC-RMUTT) and 
The Green Energy Institute (GEI)  
(ผศ.ดร.วิรชัย  โรยนรินทร์  
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการพลังงาน)  
เป็นผู้ลงนาม 

  24 April 2014 

24 Korea  Kangwon National University  
ช่ือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
"Agreement on Cooperation between 
Department of Mechatronics Kangwon 
National University, Korea and Energy 
Research Centre, Rajamangala University 
of Technology Thanyaburi 

  28 February 2015 
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ล าดับที ่ ประเทศ หน่วยงานที่ร่วม MOU / MOA  
ประเภท () วัน/เดือน/ปี 

ที่ลงนาม MOU MOA 

25 
 

India Institute of Engineers (IIE)   
ช่ือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
Agreement International Institute of 
Engineers (IIE) and Faculty of Engineering 
Rajamangala University of  Technology 
Thanyaburi  

  21 April 2015 

26 Korea  Kangwon National University Korea  
ช่ือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   
"Agreement on Academic Cooperation 
Between College of Information 
Technology Kangwon National University 
Korea and Faculty of Engineering 
Rajamangala University of  Technology 
Thanyaburi" 

  6 August 2016 

27 Korea  Kangwon National University Korea  
ช่ือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   
"Agreement on Academic Cooperation 
Between College of Engineering Kangwon 
National University Korea and Faculty of 
Engineering Rajamangala University of  
Technology Thanyaburi" 

  6 August 2016 

28 Korea  Kwangwoon University and Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi  

  25 May 2018 

29 India Zeal Education Society Savitribai Phule 
Pune University  
ช่ือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
"Agreement of Academic Cooperation 
between Zeal Education Society Savitribai 
Phule Pune University, Pune India and 
Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi" 

  28 May 2018 

30 China Skill Training Agreement  Liuzhou Railway 
Vocational Technical College, the 
People’s Republic of China and 
Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi 

  1 May 2019 
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บทท่ี 2 
บริบทที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สถานการณ์ 

 
2.1  บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 1.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้ใน มาตรา 65 ให้รัฐบาลต้องท ายุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือใช้เป็นทิศทางการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลา 20 ปี รวมทั้งออกเป็นพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดในหมวด 1 มาตรา 5 ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและ 
บูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี ส่งผลให้ทุกแผนรวมทั้งแผนอุดมศึกษาระยะยาวจะต้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว 
 

 
 

แผนภาพที่ 2-1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
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ยุทธศาสตร์หลักส าคัญ 6 ข้อ ที่ถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง : รักษาความสงบภายในประเทศ พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 

บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศ และปกป้องผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : พัฒนาภาคการผลิตและบริการ พัฒนา

ผู้ประกอบการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ : ปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
คนไทยที่มีคุณธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สร้างสุขภาวะที่ดี และความอยู่ดี
มีสุข 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม และความสมานฉันท์ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ วางระบบการจัดการน้ าอย่างบูรณาการ พัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ : ระบบบริหารราชการแบบ
บูรณาการ พัฒนาข้าราชการมืออาชีพ ต่อต้านการทุจริต ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย 
 

บทบาทของอุดมศึกษาที่ตอบวิสัยทัศน์ชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 
 

แผนภาพที่ 2 - 2 บทบาทของอุดมศึกษาที่ตอบวิสัยทัศน์ชาติ 
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 อุดมศึกษาสามารถน าพันธกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการเห็น
ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยผ่านกระบวนจัดการเรียนการสอน บนความรับผิดชอบและมี
คุณภาพทางการศึกษา การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สามารถน าไปสร้าง
มูลค่าเพ่ิม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของภาคสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และภาคการผลิต
จริง เพ่ือให้บทบาทของอุดมศึกษา มีส่วนในการน าประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง สามารถลดความเหลื่อมล้ า ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจของคนไทย ในฐานะอุดมศึกษา
เป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 

2.  การขับเคลื่อนประเทศสู่ THAILAND 4.0 
  นโยบายของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศรายได้สูง รวมทั้งหลุดพ้นกับดักความไม่เท่าเทียมกันของคนในชาติไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลที่ไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยใช้โมเดล Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ Value Base Economy 
หรือการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ใช้ความได้เปรียบในความหลากหลายทางชีวภาพ และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม มาเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ 
  จากวิวัฒนาการของการพัฒนาประเทศ จาก Thailand 1.0 : ประเทศเกษตรกรรม ไปสู่ 
Thailand 2.0 : ประเทศอุตสาหกรรมเบา ไปสู่ Thailand 3.0 : ประเทศอุตสาหกรรมหนัก จนไปสู่เป้าหมาย
ของการพัฒนา คือ Thailand 4.0 ที่ประกอบด้วย 
   1. เปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม 
   2. เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 
   3. เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
  วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ Thailand 4.0 
   1. การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนผ่านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมงบประมาณทางด้านการวิจัยและพัฒนา ให้เป็นร้อยละ 4 ของ 
GDP เพ่ิมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นร้อยละ 5 - 6 ภายในระยะเวลา 5 ปี และเพ่ิมรายได้เฉลี่ยต่อหัว
ของประชากรจาก 15,000 บาทต่อเดือนไปเป็น 43,000 บาทต่อเดือน ภายในปี พ.ศ. 2575 
   2. การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ยกระดับ 
ขีดความสามารถของคนในสังคมให้เข้มแข็ง โดยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (วัดผลจาก Gini Coefficient) 
จาก 0.465 ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 0.36 ในปี พ.ศ. 2575 ตามมาตรฐาน OECD ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบสวัสดิการ
สังคมเต็มรูปแบบ ใน 20 ปี รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) 20,000 
ครัวเรือนภายใน 5 ปี 
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แผนภาพที่ 2 – 3 การยกขีดความสามารถในกลุ่มเป้าหมาย 
   
   3. การยกระดับคุณภาพคนให้สูงขึ้น โดยพัฒนาให้คนไทยมีสมรรถนะเทียบเคียงกับ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และคนไทยในยุค Thailand 4.0 จะมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Thailand HDI) จาก 
0.722 ไปเป็น 0.8 ติดอยู่ในอันดับ 50 ประเทศ ภายใน 10 ปี รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาของไทย อย่างน้อย 5 
แห่ง ถูกจัดอยู่ใน 100 สถาบันอุดมศึกษาระดับโลก ภายในระยะเวลา 20 ปี 
   4. การปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นสังคมคาร์บอนต่ า โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 10 เมือง 
น่าอยู่ระดับโลก รวมทั้งเพ่ิมความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการก่อการร้าย 
   การเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย”   
 

 
แผนภาพที่ 2 - 4 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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  รัฐบาลก าหนดทิศทางการพัฒนา Thailand 4.0 ภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบไปด้วย 5 วาระ 
  วาระท่ี 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง 
  วาระท่ี 2 : การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
  วาระท่ี 3 : การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย 

   นวัตกรรม 
  วาระท่ี 4 : การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ  

   77 จังหวัด 
  วาระท่ี 5 : การบรูณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
    
 3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนระยะ 5 ปี เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะเป็นแผนแม่บทหลักของประเทศ โดยมีหลักการส าคัญของแผนประกอบด้วย  
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ สมเหตุสมผล มีความ
พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน และการบริหารจัดการที่ดี 2. หลักคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มี
คุณธรรมจริยธรรม 3. หลักวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือสนับสนุนการสร้าง “ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน” ให้เกิดขึ้นในประเทศ และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 4. หลักเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2579 เพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เป็นคนที่มีวินัย เรียนรู้
ตลอดชีวิต มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานนวัตกรรมน าดิจิทัล 
5. หลักการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือลดกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ า เพ่ิมชนชั้นกลางโดย
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตบนฐานภูมิปัญญาและนวัตกรรม และ 6. หลักการน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน 5 ปี เพ่ือน ากลไกประชารัฐ มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน รวมทั้งน าการพัฒนาแบบ
บูรณาการโดยเฉพาะประเด็นส าคัญให้บรรลุเป้าหมายของแผน 
  เป้าหมายรวมของการพัฒนา ประกอบด้วย 
   1. คนไทยมีลักษณะคนไทยที่สมบูรณ์ 
   2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
   3. ระบบเศรษฐกิจเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหารและน้ า 
   5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ 
ที่ดี และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
   6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมของประชากร 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ : คนไทยมีค่านิยมที่ดี มีทักษะส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 และมีสุขภาวะที่ดี 
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  2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม : โอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ
ของผู้มีรายได้น้อย ร้อยละ 40 ของประเทศ และสร้างชุมชมเข้มแข็ง 
  3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน : รายได้ต่อหัวสูงขึ้น 
ส่งเสริมฐานการผลิตเดิมและใหม่ให้เข้มแข็ง มีวินัยทางการเงินการคลัง 
  4 .  กา ร เติ บ โตที่ เ ป็ น มิตรกั บสิ่ ง แวดล้ อม เพื่ อกา รพัฒนาอย่ า งยั่ ง ยื น  : ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการน้ า สิ่งแวดล้อม และมลพิษ รองรับภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน 
  5. การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  : 
ปกป้องสถาบัน เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และความร่วมมือกับมิตรประเทศ 
  6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย : ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล 
  7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง 
การค้า ความมั่นคง ทางพลังงาน ขยายบริการด้านดิจิทัลทั่วประเทศ 
  8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม : สร้างความเข้มแข็งและโอกาส
ในการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งบูรณาการให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
  9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ : กระจายโอกาสการพัฒนาไปยังภูมิภาค และ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม ่
  10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา : ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 
 4.  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 
โดยจัดท าเป็นแผนระยะ 20 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก าหนดแนวคิดหลักส าหรับการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) เพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) บนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All 
for Education) แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” เพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
  เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
  เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 
  1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  
  2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง 
เท่าเทียม (Equity) 
  3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) 
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  4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 
  5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
 ตัวช้ีวัดส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น 
  อัตราการมีงานท าภายใน 1 ปี ของผู้จบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 90) 
  สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับรัฐ (50 : 50) 
  จ านวนสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับการจัดอันดับ ในภาพรวมอยู่ใน 200 อันดับแรกของโลก 
(7 แห่ง) โดย QS World University Rankings 
  สัดส่วนผู้เรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อผู้เรียนสาขา
สังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (50 : 50) 
  งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 40) 
  จ านวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น (1,200 โครงการ) 
  ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้จบการศึกษาเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 100) 
  ระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิต ตามมาตรฐาน CEFR สูงขึ้น (ระดับ C) 
 
 5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
 1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
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 มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม  
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการ
จ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อ
การพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศ 
ในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร
จัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมี
ความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน  
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 5.1 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้ เรียนแบบบูรณาการ
เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 5.2 สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึง  
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส
และตรวจสอบได ้
 5.3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินและพัฒนา 
การจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัด
การศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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 6. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
  วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่ เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศ และสร้าง  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน” 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว 
  2. เพ่ีอสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุม  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต 
  3. เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) 
  4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง 
ประเด็นเพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิด  

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

* คุณภาพของบัณฑิตที่ถดถอยและไม่ตรงความต้องการของผู้จ้างงานและตลาดแรงงานที่ 
     ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

* การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยและทันกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  
  21 และความสามารถในทักษะด้านดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ 
* ความครอบคลุมเหมาะสมของสาขาการผลิตและศาสตร์ต่างๆ ตามความต้องการของ 

     ภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาประเทศ 
* การผลิตคนให้เพียงพอตามทิศทางการพัฒนา 
* การเปิดโอกาสให้ต่อยอดความรู้เพ่ือเตรียมพร้อมรับการปรับสัดส่วนประชากร 

  เป้าหมาย 
1.1 ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพ่ือให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา 
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่มส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยท างานและ 
     การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4 การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
     (Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank)  
1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization) เพ่ือให้สามารถ 
     แข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
  KPI 1 : สัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษา 60 : 40  
             (พ.ศ. 2558 สายวิทย์ 28% : ตั้งเป้า พ.ศ. 2580 สายวิทย์ 60% : สายอ่ืน  

          พ.ศ. 2580 40%) 
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KPI 2 : ร้อยละของผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจ านวนประชากร ช่วงอายุ 18-22 ปี :  
          ร้อยละ 60 (พ.ศ. 2558 : 53% : ตั้งเป้า พ.ศ. 2580 : 60%) 

  KPI 3 :  ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) : ระดับ C1 :  
          ตั้งเป้า พ.ศ. 2580 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อม 
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
  * การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (3R8C) 
  * การเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมและการเข้าถึงของกลุ่มท่ีมีข้อจ ากัด 
  * การพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
    และการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ 
  * การสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นประชากรโลก 
  * การพัฒนาศักยภาพเพ่ืออนาคต 
  * กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักสูตร 
  * ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้และทักษะอาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษา 
    รู้จักคิดแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ 

  เป้าหมาย 
    2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และ 

       ทักษะในศตวรรษที่ 21 
    2.2 พัฒนาทักษะการท างานและการแก้ปัญหา (3R8C) 
    2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 
  ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
  KPI 4 : การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical  

                    Thinking : 21 Century 
  KPI 5 : Innovative Universities : 10 แห่ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการ 
ใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนา 
เศรษฐกิจ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
  * การเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศ  
    (Thailand 4.0) 
  * การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่เป็นแนวหน้า 
  * การค้นหาค าตอบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
  * การน าผลงานวิจัยมาต่อยอดเพ่ือพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
    ประเทศ 
  * การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ทั้งกลุ่มหลัก กลุ่มสนับสนุน และนักวิจัยมืออาชีพ 
  * การพัฒนาขีดความสามารถสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและการเป็น Global University 
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  เป้าหมาย 
    3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย และการบริการ 

       ที่มีต่อสังคม (Research Hubs, Innovation Center) 
    3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่มี 
           คุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จ านวนอาจารย์, จ านวนนักวิจัย, Impactor, Citation) 
    3.3 การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่น าไปสู่การใช้งานจริง แก้ไขปัญหาและชี้น า 

       สังคม (จ านวนนวัตกรรมที่ใช้งานและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม) 
    3.4 พัฒนาขีดความสามารถไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก (University 4.0 World  
            Class/Global University Ranking) 
  ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
  KPI 6 : จ านวนนักวิจัยต่อประชากร : 60 คน 
  KPI 7 : รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย :  
              50 ล้านบาทต่อปี  
  KPI 8 : World Class Ranking at 200 : 7 แห่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหา ผ่านความร่วมมือกับ 

ภาคเอกชนและท้องถิ่น 
ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
  * การน าความรู้และทรัพยากรที่มีไปสู่การบริการทางสังคมที่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
    แก่ชุมชน 
  * สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการสร้างงานและโอกาสทางธุรกิจ 

    * ความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ที่สอนและการน าไปใช้ 29 
  เป้าหมาย 
    4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement) 
    4.2 ส่งเสริมการน าความรู้ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator  

       และ Accelerator) 
    4.3 แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือ 

       กับเอกชน/ท้องถิ่น ประชารัฐ Community) 
    4.4 โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven) 
  ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
  KPI 9 : จ านวน Technology-based Startups : ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง (Global  

          Entrepreneurship Index อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 70 ที่มาแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
          20 ปี) 

  KPI 10 : น าองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs : ไม่น้อยกว่า  
            800 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับ  
ดูแล ที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 

  ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 5 :   
    * ความโปร่งใสของระบบการบริหารของอุดมศึกษา 
    * การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  
    * การติดตามประเมินผลที่ขาดประสิทธิภาพและขาดบทลงโทษ 
    * การยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม 
    * ระบบการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงาน ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ 

    หลักนิติธรรม และจริยธรรม จรรยาบรรณ 
เป้าหมาย 
  5.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา  

           (HE Restructure, Governance Roles and Responsibility) 
  5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
       ใช้ทรัพยากร และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดต้นทุนต่อหน่วย/ 
       ความรับผิดชอบด้านการเงิน) 
  5.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ  
       สกอ. และต่อสาธารณะ) 
  5.4 สร้างระบบการก ากับดูแลที่โปร่งใส ความรับผิดและตรวจสอบได้ (Governance  
       Accountability/Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวข้องกับ 
       บทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

  ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
  KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใส และความรับผิด : ร้อยละ 90 (การประเมิน 

            ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  
            Transparency Assessment : ITA) ที่มา https://www.nacc.go.th/ 
            main.php?filename=ITA) 
KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม : (Economic and Social  
           Outcome) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

   ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
    * การยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม 
    * การติดตามประเมินผลที่ขาดประสิทธิภาพ 
    * การจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางการผลิตบัณฑิต และยังไม่เป็น  

    Performance-based 
    * มาตรการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยพัฒนาให้รวดเร็วและตรงตามความต้องการของประเทศ 
    * การยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานที่ก ากับดูแล และการติดตามประเมินผล 

    ระบบคุณภาพในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิผล 
  * กลไกการติดตามและระบบฐานข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

https://www.nacc.go.th/
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เป้าหมาย 
  6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของ 
       สถาบันอุดมศึกษา (Financial Incentive : Demand Pull, Performance 
       -based, PA) 
  6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพและให้เชื่อม 
       กับการให้คุณ ให้โทษ ตาม Performance 
  6.3 สร้างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้ และทักษะของ 
       บัณฑิต (Quality System : Accreditation System, QA System, Learning  
       Outcome, Ranking) 
  6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในพันธกิจ 
       ทุกด้าน (Resource and Support Centers, Benchmark Partners) 
  6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติ 
       อุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ 
ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 13 : ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร : ร้อยละ 80  
     (พ.ศ. 2560 ร้อยละ 60) 
KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 

 
 7. กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
  มิติที่ 1 : สร้างและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
  - ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกอายุ ทุกช่วงวัย สามารถพัฒนา
ตัวเองได้ตลอดเวลา ไม่ตกเทรนด์ 
  - ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต รองรับอาชีพหลากหลาย
ในโลกยุคใหม่อย่างเท่าทัน 
  - สร้างบัณฑิตคุณภาพพร้อมสู่โลกใบใหม่แห่งศตวรรษท่ี 21 
  - ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Skill for the future) อย่างเป็นรูปธรรม  
ทั้ง Upskill และ Reskill คนท างาน 
  - สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับคนสูงวัย 
  มิติที่ 2 : สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
  - ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทย 
  - ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
  - ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทย์ประเทศ ทั้ง Smart Farming, Active Citizen, Zero-
Waste และ AI for All 
  มิติที่ 3 : สร้างและพัฒนานวัตกรรม 
  - สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้ค าปรึกษาจากผู้รู้จริง 
(Mentor in Residence) อย่างครบวงจร 
  - ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และนวัตกรรมสังคม 
  - สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand 
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  มิติที่ 4 : ปฏิรูปการอุดมศึกษา 
  - ปลดล็อค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอต าแหน่ง
วิชาการให้เหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก 
  - ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ ตอบโจทย์ประเทศ 
  - พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  
ที่สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ (Modular System) สะสมเป็นปริญญาจิ๋ว ไร้ข้อจ ากัดเรื่องเวลา 
มหาวิทยาลัย อายุ และสามารถน าเอาประสบการณ์ท่ีมีมาเทียบหน่วยกิตได้ 
 
 8. แนวคิดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง โดย ศาสตราจารย์ ดร.เอนก  
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

บทบาทหลักกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การใช้ทรัพยากรบุคคล ความรู้
จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อีกท้ังช่วยให้มีการพัฒนา
สมรรถนะ ภาคธุรกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น โดยต้องสร้ างทรัพยากร
บุคคลที่มีขีดความสามารถเพียงพอในการพัฒนาประเทศ เมื่อภาคธุรกิจและสังคมเข้มแข็งจะท าให้ประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นตามล าดับ ที่ส าคัญกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ต้องให้ความส าคัญกับหน่วยพื้นฐานของสังคม คือ เอาประชาชนเป็นที่ตั้ง 

 

 เป้าประสงค์หลักของกระทรวงอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
“กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์กลางในการสร้างโอกาส 

และการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างกลไกเพ่ือน าระบบการบริหารความรู้ 
ทรัพยากรมนุษย์ บูรณาการศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 
 เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างนโยบาย โดยเอาประชาชนและผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการเป็นที่ตั้ง
 เป็นมันสมองของชาติในการประเมินความต้องการในอนาคตด้านทรัพยากรบุคคลของไทย  
โดยอาศัยความรู้และข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่พัฒนาประชาชนและสังคม
 สร้างพันธมิตรความร่วมมือ (Collaborative Partners) โดยท าหน้าที่วิทยากรกระบวนการ 
(Facilitator) ให้เกิดตัวเร่งของการเปลี่ยนแปลง “Catalyst for Change” ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 เป็นประตูเชื่อมไทยและสากล เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคล และตลาดใน
ระดับสากล (Co-Create and Borderless Mindset) 
เปิดให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ เพ่ือสร้างโอกาสและการเปลี่ยนแปลงระดับฐานราก
 เข้าร่วมรับผิดชอบการสร้างและพัฒนาชุมชนโดยการใช้ฐาน ววน. ที่ อว. สร้างและพัฒนาไว้
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การเปลี่ยนแปลงของโลกและนัยส าคัญเชิงนโยบาย

 
แผนภาพที่ 2 - 5 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces of Change) 

 
     เปลี่ยนความยากจนสู่ความั่งมีอย่างทั่วถึง 

 ขับเคลื่อน Bio, circular and Green Economy (BCG)  
     เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 

     ยกระดับอุตสาหกรรม และวางรากฐานเพื่ออนาคต  
     ด้วย อววน. 

     สร้างเสริมความมั่นคงของมนุษย์และพลังทางสังคม 
         เพ่ือการพัฒนาที่สมดุล 
     พลิกโฉมการอุดมศึกษาและพัฒน าลังคนให้ตอบโจทย์ประเทศ 
     ปฏิรูประบบ อววน. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อน 
         เศรษฐกิจและสังคม 

  
แผนภาพที่ 2 - 6 การพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6 ด้าน 

 

ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์นี้ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป็นไปตามเป้าประสงค์หลัก 
โดยแบ่งเป็น 4 เสาหลักส าคัญ ที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ า-ปลายน้ า อันประกอบไปด้วย 
  Disseminate : เผยแพร่ความรู้และงานวิจัยที่เกิดประโยชน์และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ 
  Creation : สร้างคนและผลิตความรู้ 
  Utilize : น าความรู้และผลงานวิจัย สร้างเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
  Institution : สร้างองค์กรที่มีการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 ที่ส าคัญยุทธศาสตร์นี้ได้ให้ความส าคัญในการพิจารณาและทบทวนจัดล าดับความส าคัญการ
ด าเนินการ การจัดสรรงบประมาณ และการปรับองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นอกจากนั้นยุทธศาสตร์ที่
พัฒนาขึ้นจะเป็นการให้แนวทาง เพ่ือเสนอแนะกระบวนการในการท างานลักษณะพลวัตร ทั้งการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร กฎหมาย กฎระเบียบ และวิธีการงบประมาณ ที่ต้องปรับให้ทันบริบาทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอด โดยปัจจัยส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนให้ส าเร็จต้องท าควบคู่การสื่ อสารที่แม่นย า (Good Public 
Relation) 
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สร้างทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศท่ีมีศักยภาพ และ
มีความสามารถในการ
แข่งขัน 

 วางรากฐานและยกระดับ
ระบบนิเวศการวิจัยเพื่อ
พัฒนาสั งคมและภาค
ธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

 น าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ส นับสนุนการพัฒนา
สั ง คมแ ล ะ เ ศ ร ษฐ กิ จ ขอ ง
ประเทศ 

 มหาวิทยาลัยผู้น าในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาของ
ประเทศ เป็นศูนย์กลางใน
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

 
แผนภาพที่ 2 – 7 การด าเนินการตามทิศทางยุทธศาสตร์จะยึดหลัก 4 Pillars 

 

 การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น 4 เสาหลัก ประกอบด้วย 
  คน ต้องพัฒนาให้มีศักยภาพ เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในท้ายที่สุด 
  ระบบนิเวศการวิจัย ท าอย่างไรให้ระบบวิจัยไปช่วยสังคมและธุรกิจให้เก่งข้ึน 
  การเอาองค์ความรู้ของชุมชนสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ 
  สถาบันการศึกษา จะท าอย่างไรให้มหาวิทยาลัยมีส่วนเป็นผู้น าการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 

 
เสาที่ 1 

สร้างบุคลากรของประเทศที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน 
 

การสร้างคนผ่านระบบการศึกษาท่ีมั่นคง รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับทกุกลุม่คน สร้างโอกาส 
และความหวังให้ประชาชน เพ่ือความยั่งยืนของประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
แผนภาพที่ 2 – 8 การสร้างบุคลากรของประเทศที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน 

Competitive Human 
Resource and Workforce 

       
 
 
 
 
สร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศท่ีมี
ศักยภาพ และมีความสามารถในการ

แข่งขัน 

ประชาชนและปจัเจกชน มีความสร้างสรรค์ มีความคาดหวัง 
และสามารถวางแผนสู่อนาคตที่ดีขึ้นได ้

เพิ่มโอกาสคนนอกระบบอุดมศึกษา (Inclusiveness) 
ยกระดับคนที่พ้นระบบอุดมศึกษาให้สามารถต่อยอดความรู้ 

พัฒนาและสรรหาทรัพยากรบุคคลจากทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ (Global Reach)  

และยกระดบัทรัพยากรบุคคลไทยไปสู่ Global Citizen 

สร้างภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต และภูมคุ้ิมกันของประเทศ 
ผ่าน Science and Technology 
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เสาที่ 2 

วางรากฐานและยกระดับนิเวศการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและภาคธุรกิจให้เข้มแข็ง 
 

ปรับแนวคิดการส่งเสริมการท าวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะ Outside-in มีบูรณาการ ผู้รับประโยชน์  
งานวิจัยได้มีส่วนร่วม และสร้างโอกาสพัฒนาให้เกิดหน่วยธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 – 9 การวางรากฐานและยกระดบันิเวศการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและภาคธุรกิจให้เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhancing Research 
Ecosystem 

       
 
 
 
 
 

วางรากฐานและยกระดับ 
ระบบนิเวศการวจิัยเพือ่พัฒนาสังคม 

และภาคธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง 
และยั่งยืน 

สร้างระบบนิเวศงานวิจัยโดยเอาเปา้หมายสมรรถนะของสังคมและธุรกจิเป็นตัวตั้ง 

ส่งเสริมงาน ววน. ที่มอียู่ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

บูรณาการข้ามศาสตร์ โดยบูรณาการ Soft Science (สังคมศาสตร์ 
มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์) กับ Hard science (Multi-disciplinary) 

ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพือ่อยูบ่นพืน้ฐานที่ใช่จุดเด่นของความเป็นไทย 
(Hidden assets of Thainess and Thai way) 

เปิดโอกาสให้ประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ รว่มสร้าง 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบ อววน. 

โจทยว์ิจัยที่ให้ความส าคัญกับการวิจยัเชิงประยุกต์ (Applied Sciences) 
ควบคู่ไปกับ Basic Sciences อย่างเหมาะสม 

ผลักดันรูปแบบการ Spin-off งานวจิัยและนวัตกรรมจากหน่วยท าวิจยัและนวัตกรรม 
(ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย) ให้เกิดเป็นธุรกิจแบบต่างๆ เช่น รูปแบบ Holding 

company หรือมูลนิธ ิ

ส่งเสริมและยกระดับงานวิจยัไปสู่เชิงพาณิชย์ผ่านกระบวนการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
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เสาที่ 3 

น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้สนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างขึ้นใช้ประโยชน์ได้จริงและเข้าถึงประชาชนทกุระดับ สนับสนนุการพัฒนาการเติบโต 
ของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ ตอบโจทย์ท้าทายสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 2 – 10 การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้สนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

  
เสาที่ 4 

มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 

มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าในการสร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาทุนมนุษย์ทีม่ีคุณภาพทุกระดับ 
ยกระดับรูปแบบการเรียนรู้ท่ีทันสมัย ตรงเป้าหมายอนาคต สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2 – 11 มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

Social and Economic  
Growth with 

Knowledge/Wisdom/Innovation 
       
 
 
 
 
 

สร้างความเชื่อมั่นผลงานวิจัย 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

 
ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปสู่นวัตกรรม

และใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคมและ
เศรษฐกิจ 

Higher Education 
Institution 

       
 
 
 
 
 

-มหาวิทยาลยัเป็นผู้น าในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

-เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการพัฒนาระบบการน างานวิจยัและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ 
ให้มากที่สุด ทั้งในระดับครัวเรือน ท้องถิน่ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 

ของประเทศ ภายใต้ concept อว. สร้างชาติ   

พัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้เกิดในวงกว้าง ยกระดบัการพัฒนา 
ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมให้ครบทั้ง value chain เพิ่มมาตรฐานและ
คุณภาพ และมูลค่าของสินค้าและบริการ ร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจ  

ขับเคลื่อนถ่ายโอนและขยายผลการใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อช่วยประชาชน สังคม ชุมชน และภาคธุรกิจ 

 
สร้างกลไกความร่วมมือการน าผลงานวจิัยและนวัตกรรมในระดับสากล 

มาพัฒนาและประยกุต์ใช้ เสริมศักยภาพการพัฒนาผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมภายในประเทศ 

 

ยกระดับการเข้าถึงการศึกษาและการพฒันาทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
ปรับรูปแบบการพัฒนา การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างสังคมที่เปิดกว้าง 

เสริมพลังและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง   

ส่งเสริมพัฒนาค่านิยมของมหาวิทยาลยัให้เกิด Enterprise Mindset 
ที่เป็นศูนย์กลางการใช้ปัญญา สร้างทางเลือก 

เพิ่มและขยายโอกาส ด้านต่าง ๆ เพื่อประชาชนและสังคม 
 

ดึงภาคส่วนต่าง ๆ ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา 
ร่วมกับบุคลากร อว. เพื่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ในทางปฏิบัติได้ 

และตอบการพัฒนาของสังคมในอนาคต 
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1. การสร้างและพัฒนาคน 
สร้างบัณฑิตควบคู่กับการสร้างกระบวนการ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Knowledge, Skills, Mindset) 

3. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
    - SMEs Transformation 

 

9. นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนกระทรวง อว. ปี 2564 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีนโยบายให้ด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
ขับเคลื่อนบทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในการเตรียมความ
พร้อมของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยจะพัฒนาการอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ใน 3 ภารกิจหลัก 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 –  11 นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนกระทรวง อว. 
 

 1) การสร้างและพัฒนาคน 
  ภารกิจการสร้างและพัฒนาคนของ อว. จะสร้างบัณฑิตไปควบคู่กับการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ทั้งในด้านขององค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และหลักคิด
ที่ถูกต้อง (Mindset) พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างบัณฑิตที่มุ่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอย่างเป็น
รูปธรรม การเสริมสร้างทักษะความรู้ใหม่ที่พร้อมรับเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่ไปกับการสร้างก าลังคนระดับสูง 
(Brain Power) รว่มกับเครือข่ายระดับโลก 
 2) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
  ระบบงบประมาณด้านงานวิจัย เน้นให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 
Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปสู่การ
ปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับเศรษฐกิจฐานรากจนถึงระดับเศรษฐกิจขั้นก้าวหน้า โดยใช้ความเข้มแข็งของความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าและคุณค่าสูงขึ้นในทุกระดับของ
กระบวนการพัฒนา ที่เน้นความต่อเนื่องของการท างานวิจัยและเกิดความคล่องตัวในการบริหารเงิน
งบประมาณการวิจัย 
  - ส าหรับงานวิจัยเพื่อรังสรรค์นวัตกรรม (Research for Innovation) จะเน้นการท างานของ 
จตุภาคี (Quadruple Helix) เป็นส าคัญใน 4 Platforms ส าคัญ 
  - ส าหรับงานวิจัย Frontier research (Research for the Future) จะมุ่งเน้นการสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ (Global Collaborativd Network) และการท างานกับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสร้างให้
เกิดเครือข่ายนักวิจัยที่มีส่วนร่วมใน Global Research Value Chain 
 3) การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
  มุ่งสร้างและพัฒนานวัตกรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะมุ่งเน้นไปที่ SMEs เป็นหลัก 
เพ่ือสร้างให้เกิด Innovation-Driven Enterprises (IDEs) เป็นส าคัญ 
  

2. การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
    - BCG Economy 
    - Research for Innovation 
    - Research for the Future 
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10. การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 5 กลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 –  12 โครงสร้างการจัดการมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญ 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก 
 

1. กลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้า  
   ของโลก (Global & Frontier Research) 
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์
ตลาดแรงงานระดับโลก สร้างองคค์วามรู้และ
นวัตกรรมทีเ่ป็นทิศทางของประเทศและมคีุณภาพ
ระดับโลก 
 

2. กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม 
   การสร้างนวัตกรรม (Technology &  
   Innovation) 
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตามทิศทางและจุดเน้นของประเทศ 

3. กลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
(Specialized & Professional) 
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูง 
ตามความต้องการของท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่น 
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

4. กลุ่มการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วย 
   หลักศาสนา (Moral & Intellectual   
   Cultivation) 
มุ่งเน้นการน าค าสอนทางศาสนาตา่งๆ มาผสมผสาน
กับวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและ
วิจัยให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ปลูกฝัง
จิตส านนึกและคณุธรรมที่ดีงาม 
 

5. กลุ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ 
   และสาขาเฉพาะ (Specialized &  
   Professional) 
มุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีทักษะ ความรู้ 
เสรมิสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพเฉพาะทางให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
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2.2  การวิเคราะห์สถานการณ์ 
  

ตาราง 2-1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(SWOT Analysis) 

 

ล าดับ ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

S1 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ในงานวิศวกรรมหลากหลายสาขา สามารถผลิตวิศวกรที่มี
คุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

S2 เน้นการเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานกบัเครื่องมือ/
เครื่องจักร ในสถานประกอบการจริง 

S3 มีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชพี 
S4 มีศูนย์ความเปน็เลิศทางวิชาการที่จัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาตพิร้อมให้บริการงานวิศวกรรมใน

ระดับประเทศและภูมิภาค 
S5 มีความร่วมมือกับเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง  

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 มีข้อจ ากัดของพื้นที่ 
W2 ขาดเคร่ืองมือวิจัยขั้นสูง 
W3 การต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมและทรัพย์สนิทางปัญญาที่เกิดมลูค่าเชิงพาณิชย์มจี านวนน้อย 

เมื่อเทียบกับบุคลากร 
W4 จ านวนเงินวิจัยภายนอกยังมนี้อย 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 

O1 มหาวิทยาลยัตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อตุสาหกรรม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานของบัณฑติ  
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในเขตพื้นทีอุ่ตสาหกรรม 

O2 ความต้องการงานวิศวกรรมใหม่เป็นโอกาสให้คณะสามารถรับนกัศึกษาได้หลากหลาย 
O3 ยุทธศาสตรช์าติมุ่งพัฒนาก าลังคน เปิดโอกาสให้คณะสามารถขยายการผลิตบัณฑิตและพฒันาก าลังคนทั้ง

หลักสูตรบัณฑิตพนัธุ์ใหม่และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ที่เปน็ความต้องการของประเทศ 
O4 ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมถึงเศรษฐกิจ BCG  

เป็นโอกาสของการพัฒนาก าลังคน การวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ 
อุปสรรค (Threats) 

T1 มีมหาวิทยาลยัที่เปิดหลักสูตรคล้ายคลึงกนั 
T2 นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในกลุ่มอาชีวศึกษาที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี มีจ านวนน้อย 
T3 ขาดแผนการจัดการพื้นที่เพื่อรองรับงานวิจัยและนวัตกรรม 
T4 ขาดระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสมในการผลักดนัการส่งเสริม สร้างองค์ความรู้สูน่วัตกรรม 

และส่งออกเชิงพาณชิย์ 
T5 ขาดแผนบริหารจัดการที่ด ี
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บทท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565  

 
3.1  ปรัชญา (Philosophy) 

“วิศวกรรมสร้างนวัตกรรม สร้างคน สร้างสังคมที่ยั่งยืน” 
3.2  ปณิธาน (Determination) 

“องค์กรผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน าระดับสากล” 
3.3  วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ ชั้นน าในภูมิภาค 
3.4  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม 
3.5  อัตลักษณ์ (Identity) 

วิศวกรนักคิด นักปฏิบัติ มืออาชีพ 
3.6  พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศ 
 2. ท างานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพ่ือมุ่งสร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
 3. มีศูนย์ความเป็นเลิศให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือความเข้มแข็งและ 

   ยั่งยืน 
 4. ประยุกตอ์งค์ความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3.7  ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
 1.  R (Right)  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 2.  M (Mastery) รู้ คิด ท า แบบมืออาชีพ 

3.  U (Universal Standard) มีความเป็นสากล 
4.  T (Technology) ต่อยอดเทคโนโลยี 
5.  T (Trust & Team) เชื่อมั่นในทีม 

3.8  วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture) 
 1.  มุ่งเน้นตรงเวลา 
 2.  จิตอาสาคือชีวิต 

3.  รู้คิดอย่างสร้างสรรค์ 
4.  ก้าวทันโลกทัศน์ 
5.  ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ  
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  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ประกอบด้วย 5 H คือ Head, Heart, Hand, Hip และ Heel ซึ่งมีรายละเอียดในการพัฒนานักศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
 1.  Head 
  Head หมายถึง ความรู้ และวิธีการคิดของนักศึกษาที่ถูกปลูกฝังโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  - Knowledge ในสาขาวิชาชีพและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 
  - Inspiration หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีความใฝ่ฝัน  
ในความส าเร็จการศึกษาเพ่ือเป็นนวัตกร และบัณฑิตสามารถไปสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้ 
  - Imagination หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาทั้งในและ 
นอกชั้นเรียนให้เป็นนวัตกรที่มีจินตนาการ 
  - Ideation หมายถึง นักศึกษาถูกพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์ (Critical Thinking, Design 
Thinking และ Innovative Thinking) เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้บัณฑิตสามารถฝึกสร้างความคิดริเริ่มใหม่ ๆ 
ก าหนดปัญหา วางรูปแบบและวิธีการเพ่ือน ามาซึ่งค าตอบใหม่ 
  - Integration/Insight หมายถึง นักศึกษาต้องมีศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analysis 
Thinking) คิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) และสามารถวางแผนงานผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น 
MindMap และ Microsoft Project Management อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่ประสิทธิผล 
  - Implementation หมายถึง นักศึกษาถูกพัฒนาศักยภาพให้เป็นปัญฑิตที่สามารถมองเห็น
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา ลงมือแก้ปัญหา และสรุปผลการแก้ปัญหานั้นได้  
โดยเน้นการใช้นวัตกรรม หรือสร้างนวัตกรรมได้ ต่อยอดไปสู่ผู้ประกอบการอิสระด้วยการใช้นวัตกรรม  
โดยมุ่งเน้นน าความคิดสู่ปฏิบัติและส่งมอบคุณค่า (Value Delivery Impact) 
 2. Heart 
  นักศึกษาถูกปลูกฝังให้มีคุณลักษณะ “ท าไปด้วยใจสั่งมา” มีใจรักท่ีจะท าจนเป็นวิถีชีวิตใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  - มีใจรักในอาชีพ 
  - มีจิตอาสา 
  - มีใจที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  - มีใจรักในการดูแลตัวเอง 
  - มี Global Mindset สามารถอยู่ในที่แปลกถิ่น แปลกภาษา ท างานร่วมกับคนต่างเชื้อชาติ 
ต่างศาสนาได้ โดยมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นตัวเสริม 
  - มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  - มีความภาคภูมิใจในสถาบัน 
 3. Hand  
  Hand ในความหมายของการพัฒนาบัณฑิต หมายถึง สมรรถนะและทักษะต่าง ๆ ที่บัณฑิต
สามารถปฏิบัติและแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย 
  - ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ 
  - ทักษะวิชาชีพ 
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  - ทักษะ ICT 
  - ทักษะส่งเสริมความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น/งานสร้างสรรค์ 
  - ทักษะส่งเสริมความเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 4. HIP 
  Hip ในความหมายของการพัฒนาบัณฑิต หมายถึง การส่งเสริมให้นักศึกษาค านึงถึงสุขภาพ 
และบุคลิกภาพที่ดี เพ่ือน าไปสู่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. Heel 
  Heel ในความหมายของการพัฒนาบัณฑิต หมายถึง การส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถพัฒนา
ศักยภาพตนเองได้หลังจบการศึกษาแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  - Learn How to Learn 
  - พัฒนาศักยภาพตนเอง ด้วยวิธีการตรวจสอบและประเมินผลงานน าไปสู่การพัฒนา  
ผ่านหลักการต่าง ๆ เช่น PDCA 
  - การบริหารจัดการเวลา (Action Plan) และการขับเคลื่อนแผนงานตาม Action Plan 
  - ความเป็นมืออาชีพ นักศึกษาถูกพัฒนาในด้านความเป็นผู้ตาม ผู้น า การตัดสินใจและความ
เป็นมืออาชีพ (Professional) ซึ่งประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ ระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
ใฝ่เรียนรู้ ขยันและอดทน ประหยัด ความปลอดภัย ความคิดสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม จิตสาธารณะ 
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3.9  ตารางความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Objectives) 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้ วัดกลยุทธ์ (Key Performance 
Indicator-KPI) โครงการ/กิจกรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกร 

เป้าประสงค์ (Objectives) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามมาตรฐานสากล 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
KR1.1 นักศึกษาผ่านมาตรฐานสากลระดับชาติและนานาชาติ 
       KR1.1.1 นักศึกษามีสมรรถนะด้านดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐาน IC3 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า 
       KR1.1.2 นักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น  
                  AutoCAD, SolidWorks หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ 
       KR1.1.3 นักศึกษามีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
       KR1.1.4 นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรที่ก าหนด 
       KR1.1.5 บัณฑิตมีผลสอบสมรรถนะจากหน่วยงานภายนอก (ใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร) 
KR1.2 นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ หรือได้รางวัลด้านผู้ประกอบการ  
        (Startup Awards) 
KR1.3 นักศึกษาหรือบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนา 
        ผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
KR1.4 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  
        (Technological/Innovation-Driven Entrepreneurial Education) 
       KR4.1.1 จ านวนหลักสตูร ด้าน Agro-food Innovation ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น 
                  ผู้ประกอบการ 
       KR4.1.2 จ านวนหลักสตูร ด้าน Logistic Innovation ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น 
                  ผู้ประกอบการ 
KR1.5 หลักสูตร Credit Bank 
KR1.6 การพัฒนาอาจารย์ 
       KR6.1.1 อาจารย์ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน PSF/UK PSF 
       KR6.1.2 อาจารย์ที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/    
                  อุตสาหกรรม/ชุมชน 
       KR6.1.3 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
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กลยุทธ์ (Strategy) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ตามคุณลักษณะการเป็นนวัตกรและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตามคุณลักษณะการเป็นนวัตกรและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรก าหนด 
5. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการสอบสมรรถนะตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 
6. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการบ่มเพราะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ 
7. ส่งเสริมนักศึกษาหรือบัณฑิตให้เข้าสู่ระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมของ 
    คณะ/มหาวิทยาลัย 
8. ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดด้านการเป็นผู้ประกอบการเข้าใจถึงการด าเนินธุรกิจ 
9. ส่งเสริมให้นักศึกษาออกแบบการด าเนินการประกอบธุรกิจ 
10. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต(Up-Skills/ Re-Skills/New-Skills) 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐาน  PSF/UK PSF 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับ 
     ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม/ชุมชน 
13. ส่งเสริมให้อาจารย์น าผลงานส่งเข้าประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
KPI1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าสอบสมรรถนะ ด้านดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐาน IC3  
            หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า 
KPI1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ  
            ในระดับ C ขึ้นไป 
KPI1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วมทดสอบ TOEIC 
KPI1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรก าหนด 
KPI1.5.1 จ านวนบัณฑิตหรือนักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบสมรรถนะจากสภาวิศวกร 
KPI1.6.1 จ านวนนักศกึษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ 
KPI1.7.1 จ านวนนักศึกษาหรือบัณฑิตท่ีผ่านกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
            ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
KPI1.8.1 จ านวนรายวิชาที่สอนในหลักสูตร ด้าน Agro-food Innovation ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
            ความเป็นผู้ประกอบการ 
KPI1.9.1 จ านวนรายวิชาที่สอนในหลักสูตร ด้าน Logistic Innovation ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
            ความเป็นผู้ประกอบการ 
KPI1.10.1 จ านวนรายวิชา/จ านวนหลักสูตรระยะสั้น ในหลักสูตร Credit Bank 
KPI1.11.1 จ านวนผู้บริหาร/อาจารย์ที่เข้าร่วมพัฒนาตามมาตรฐาน PSF/UK PSF 
KPI1.12.1 จ านวนสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชน ที่อาจารย์ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือแลกเปลี่ยน 
             ความรู้ 
KPI1.13.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
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โครงการ/กิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ microsoft Excle /Word/Powerpoint ในวิชา Pre Project 
2. กิจกรรมให้ความรู้เพ่ิมเติมในวิชา IC3 
3. โครงการสนับสนุนรางวัลการสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐาน IC3 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า 
4. สอดแทรกวิธีการใช้โปรแกรม IT เข้าไปในรายวิชา (มคอ.3) 
5. สอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิศวกร 
6. จัดโครงการสนับสนุนให้ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ 
7. โครงการสนับสนุนรางวัลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. กิจกรรมจัดสอบสมรรถนะตามวิชาชีพ 
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานการสอน 
10. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
11. โครงการพัฒนาระบบการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์แบบลูกสูบและแบบแกสเทอร์ไบน์ของอากาศยาน 
13. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตนวัตกรด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพในการตรวจประเมินของหลักสูตร 
15. โครงการอบรมตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
     (ระดับหลักสูตร และระดับคณะ) 
16. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือเข้ารับการวัดสมรรถนะจากสภาวิศวกร 
17. โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
18. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ท างานพ่ีสู่น้องชาววิศวกรรมศาสตร์ 
19. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรด้าน Agro-food Innovation โดยใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือ 
     พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 
20. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรด้าน  Logistic Innovation โดยใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ  
     เป็นผู้ประกอบการ 
21. กิจกรรมศึกษาขั้นตอนคู่มือการจัดท า  Credit Bank  -  จ านวนหลักสูตรที่ท า Credit Bank จ านวน 1  
     หลักสูตร 
22. กิจกรรมส่งเสริมผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมพัฒนาตามมาตรฐาน PSF/UK PSF 
23. โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมฝึกประสบการณ์/แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอก 
24. โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA โมดูล 13 
25. โครงการฝึกอบรมพัฒนาก าลังคนด้านอากาศยานตามมาตรฐาน EASA โมดูล 7 และโมดูล 15 
26. โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงเทคนิคส าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
27. กิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เป้าประสงค์ (Objectives) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
O2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของ

สังคม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
KR2.1 งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
         KR2.1.1 จ านวนงานวจิัย นวัตกรรม ด้าน Agro-food Innovation 
         KR2.1.2 จ านวนงานวจิัย นวัตกรรม ด้าน Logistic Innovation 
         KR2.1.3 จ านวนงานวจิัย นวัตกรรม ด้าน Digital Technology & Economy 
KR2.2 งานวิจัย นวัตกรรม ที่จัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนของอุตสาหกรรมหรือของประเทศถูกน าไปใช้ 
         ประโยชน์  
         KR2.2.1 จ านวนงานวจิัย นวัตกรรม ด้าน Agro-food Innovation 
         KR2.2.2 จ านวนงานวจิัย นวัตกรรม ด้าน Logistic Innovation 
         KR2.2.3 จ านวนงานวจิัย นวัตกรรม ด้าน Digital Technology & Economy 
KR2.3 ผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืน 
         KR2.3.4 จ านวนงานวจิัย นวัตกรรม ด้าน Agro-food Innovation 
KR2.4 จ านวนสถานประกอบการที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
KR2.5 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกน าไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
KR2.6 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับนานาชาติ SCOPUS /  
         ระดับชาติ TCI 1 / TCI 2 
KR2.7 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเลขที่ค าขอ/เลขท่ีสิทธิบัติ หรือ  
         อนุสิทธิบัตร หรือ บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน 
         บัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 
KR2.8 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอก หรือ 
         รายรับจากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ (Strategy) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีร่วมกับอุตสาหกรรม 
2. ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้รองรับงานวิจัยระดับนานาชาติ 
3. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (ผู้สูงอาย,ุ BCG, EEC) 
4. บริหารจัดการทรัพยากรวิจัยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางวิจัยที่ดึงดูดนักวิจัยจากภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม  
    เพ่ือให้เกิดเครือข่ายร่วมวิจัย 
5. ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีร่วมกับอุตสาหกรรม 
6. ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
7. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้กับสถานประกอบการ 
8. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
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กลยุทธ์ (Strategy) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้ง Publication, IP 
10.  ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือน าไปขึ้น 
      บัญชีนวัตกรรม 
11. แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
KPI2.1.1 จ านวนโครงการ Matching อุตสาหกรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมกับ 
            นักวิจัยของคณะ 
KPI2.2.1 จ านวนครุภัณฑ์ขั้นสูงที่ได้รับการสนับสนุน 
KPI2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของผู้สูงอายุ, BCG, EEC 
KPI2.4.1 จ านวนศูนย์ Matching อุตสาหกรรม ที่ดึงดูดนักวิจัยจากภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิด 
            เครือข่ายร่วมวิจัย 
KPI2.4.2 จ านวนหน่วยวิจัย/ทดสอบ 
KPI2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาในอุตสาหกรรม 
KPI2.6.1 จ านวนโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
KPI2.7.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์กับสถานประกอบการ 
KPI2.8.1 จ านวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ พร้อมใช้ 
KPI2.9.1 ร้อยละผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
KPI2.10.1 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ยื่นค าขอจดสิทธิบัติ หรือ อนุสิทธิบัตร  
             หรือ ขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน 
             บัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 
KPI2.11.1 จ านวนหน่วยงานที่ให้เงินสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือซื้อ 
             ทรัพย์สินทางปัญญา 

โครงการ/กิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.   โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทาง 
     เศรษฐกิจ (BCG Economy / AI & Data Economy / Creative Economy / Sharing Economy / RDI  
     for S-Curve Industries) 
2.  โครงการส่งเสริมงานวิจัยตอบโจทย์ BCG 
3.  โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาเชิงเทคนิคอุตสาหกรรม/พัฒนาในอุตสาหกรรม 
4.  โครงการส่งเสริมการท าวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier research เพ่ือก าหนดอนาคตของประเทศ 
5.  โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์วิจัยขั้นสูง 
6.  โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์สังคมสูงวัย 
7.  โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาด้านผู้สูงอายุ 
8.  โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ท้าทายด้วยทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร เช่น 
     Circular Economy เน้น Zero-waste / PM 2.5 / Smart Farming / การจัดการน้ า 
9.  โครงการจัดตั้งศูนย์ Matching อุตสาหกรรม ที่ดึงดูดนักวิจัยจากภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
10. โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยและทดสอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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โครงการ/กิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
11. โครงการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
12. โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิต 
13. โครงการส่งเสริมงานวิจัยยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน 
14. โครงการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ 
15. โครงการส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรมสู่งานพาณิชย์ 
16. โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย 
17. โครงการส่งเสริมการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ เข้ารับการจดสิทธิบัตร หรือ 
     อนุสิทธิบัตร 
18. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการท าวิจัย/พัฒนานวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ (Objectives) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตวิถีเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
KR3.1 การพัฒนาก าลังคน (Re-Skill, Up-Skill, New-Skill) ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC 
         KR3.1.1 จ านวนหลักสูตร Re-Skill, Up-Skill, New-Skill ที่พัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
                    และ EEC 
         KR3.1.2 จ านวนคนที่ได้รับการพัฒนาหรือมาใช้บริการ (เรียน, อบรม, ใช้ห้อง LAB, ให้ค าปรึกษา) 
KR3.2 ชุมชนเป้าหมาย หรือชุมชนที่มีความร่วมมือได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
KR3.3 รายได้จากการบริการวิชาการ 
KR3.4 ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนา ให้มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถีหรือเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์ (Strategy) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งในและต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนเป้าหมายหรือชุมชนที่มีความร่วมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้, ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการให้บริการด้าน    
    การทดสอบมาตรฐาน 
4. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและ ท้องถิ่นเพ่ือสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนา องค์ความรู้ด้านภูมิ 
    ปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว งานประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 
5. สนับสนุนการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรม 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมขององค์กร 
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ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
KPI3.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งในและต่างประเทศ 
KPI3.2.1 จ านวนหลักสูตร/โครงการ/ผลงาน/ นวัตกรรม ที่ให้บริการวิชาการกับชุมชน 
KPI3.3.1 จ านวนหน่วยงานที่รับบริการวิชาการจากหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
KPI3.4.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและ ท้องถิ่นเพ่ือสืบสาน  
            สร้างสรรค์และพัฒนา องค์ ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว งาน ประเพณี และ 
            ศิลปวฒันธรรม 
KPI3.5.1 จ านวนรายวิชาที่สนบัสนุนการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ  
            และกิจกรรม 
KPI3.6.1 ร้อยละของจ านวน นักศึกษา/บุคลากรของคณะฯที่เข้าร่วมโครงการ (สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี  
            และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย) 

โครงการ/กิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill   New skill  ในรูปแบบ Short Course  
     Training 
2.  โครงการการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Solidworks Simulation and Flow Simutation 
3.  โครงการฝึกอบรมทบทวนข้อก าหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร 
4.  โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งมหาวิทยาลัย 
5.  โครงการทะเลไทยไร้ขยะ 
6.  โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมด้านการเกษตร / ระบบ Smart farm 
7.  โครงการพัฒนาชุมชนสังคม พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัยและ Area based  ให้เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยนวัตกรรม 
8.  โครงการอบรมและให้ความรู้ชุมชน เรื่องการซ่อมบ ารุงระบบแสงสว่าง 
9.  โครงการให้บริการทดสอบ/สอบเทียบ/วัสดุ/เครื่องมือวัด/ผลิตภัณฑ์ 
10. โครงการให้บริการวิชาการโดยศูนย์ COE คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
11. โครงการให้บริการวิชาการโดยใช้ศักยภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์/เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างรายได้ 
12. โครงการฝึกอบรม/จ้างเป็นที่ปรึกษา และบริการวิชาการอื่น ๆ ของศูนย์ COE 
13. โครงการพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการก าจัดขยะตามหลักสุขาภิบาลส าหรับชุมชนเคหะคลองหก 
14. โครงการบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมสิ่งทอเพ่ือชุมชนวัดไก่เตี้ย จังหวัดปทุมธานี 
15. กิจกรรมการบูรณการด้านศิลป วัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และ 
     กิจกรรมอื่น ๆ 
16. โครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมพ่ีน้องวิศวสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์  
17. โครงการแห่เทียนพรรษา  
18. งานเกษียณอายุราชการให้แก่ผู้เกษียณ 
19. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  
20. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี และท าบุญตักบาตร ในโอกาสวันปีใหม่  
21. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4. การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ (Objectives) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อความยั่งยืน 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
KR4.1 กระบวนงานที่สร้างคุณค่า 
KR4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
KR4.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
KR4.4 ผู้บริหารรดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 
KR4.5 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  
         (University- Industry Linkage) 
KR4.6 รายได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
KR4.7 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
         KR4.7.1 การประเมินจาก QS Stars Rating 
         KR4.7.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
         KR4.7.3 เตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking  
                    ("THE หรือ Times Higher Education") 

กลยุทธ์ (Strategy) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างกระบวนงานที่สร้างคุณค่าให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรตามสายวิชาชีพเพ่ือให้มีความม่ันคง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะของบุคลากรตามต าแหน่งบริหาร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ (MOU/MOA) กับภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 
6. แสวงหารายได้เพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
7. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการประเมินในระดับสากล 
8. ส่งเสริมการพัฒนาคณะเข้าสู่ Green Faculty 
9. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking 
     ("THE หรือ Times Higher Education") 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
KPI4.1.1 จ านวนฝ่ายหรืองาน ที่มีการสร้างกระบวนการงานที่สร้างคุณค่าให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
KPI4.2.1 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในระดับคณะ 
KPI4.3.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการอบรมหรือพัฒนาสมรรถนะ 
KPI4.4.1 ผู้บริหารรดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/เสวนา/แลกเปลี่ยนความรู้ ในหลักสูตรเชิง 
            บริหารจัดการหรือหลักสูตรที่สอดคล้องกับการบริหารงาน 
KPI4.5.1 จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับคณะเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการหรือสร้างนวัตกรรม 
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ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
KPI4.6.1 รายได้จากการฝึกอบรม/บริการทดสอบสมรรถนะ/บริการวิชาการ/จ้างเป็นที่ปรึกษา/เงินทุนวิจัยจาก 
            ภายนอก/บริการสอบเทียบ/ทดสอบ/ผลิตชิ้นงาน/การขายผลิตภัณฑ์/ศูนย์ COE และรายได้อ่ืน ๆ  
            นอกเหนือจากรายได้จากการจัดการศึกษา 
KPI4.7.1 จ านวนกิจกรรมที่คณะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการประเมิน QS Star Rating 
KPI4.8.1 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคณะเข้าสู่ Green Faculty 
KPI4.9.1 จ านวนกิจกรรมที่คณะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้า     
            สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking  ("THE หรือ Times Higher Education") 

โครงการ/กิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.  กิจกรรมส่งเสริมการสร้างกระบวนงานที่สร้างคุณค่าให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.  กิจกรรมสร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 
3.  โครงการจัดท าแผนบุคลากรตามกรอบ IDP 
4.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะ 
5.  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งบริหารระดับต้น กลาง สูง 
6.  กิจกรรมจัดท า MOU/MOA กับภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการหรือสร้างนวัตกรรม 
7.  โครงการพัฒนาการหารายได้จากการวิจัย,บริการวิชาการ และรายได้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการจัดการศึกษา 
8.  กิจกรรมส่งสริมการประเมิน QS Star Rating 
9.  กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการพัฒนาคณะเข้าสู่ Green Faculty 
10. กิจกรรมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking         
     ("THE หรือ Times Higher Education") 
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บทท่ี 4 
การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ไปสู่การปฏิบตั ิ

 

4.1  การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ไปสู่การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 
เป็นแผนที่ใช้ผลักดัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของคณะฯ และแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงเพ่ือให้พร้อมต่อการด าเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี 
 การด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่การปฏิบัตินั้น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในระยะปานกลาง และระยะสั้น เพ่ือให้เกิด  
การถ่ายทอดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติงานในรูปแบบของโครงการและกิจกรรม โดยมีแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นตัววัดผล
การด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมาย ได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ส่วนราชการภายในได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและกิจกรรมที่
จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถท าให้การแปลงนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

การน าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี สู่การปฏิบัติ 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 เพ่ือให้การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางด้วยโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน  
ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

วิสัยทัศน ์

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

กลยุทธ ์

โครงการ/กิจกรรม 

ระดับมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน ์

กลยุทธ ์

โครงการ/กิจกรรม 

วิสัยทัศน ์

กลยุทธ ์

โครงการ/กิจกรรม 

ระดับคณะ/วิทยาลัย/เทียบเท่า ระดับภาควิชา/เทยีบเท่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
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4.2  ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตัวช้ีวัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

รวมทุกภารกิจ 65 76 32,624,770 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 25   
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 40   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกร  19 27 5,953,490 
  ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 6   
  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 13   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

20 18 13,124,450 

  ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 8   
  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 12   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่า 
ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม 

10 21 10,546,830 

  ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 4   
  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 6   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 16 10 3,000,000 
  ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results – KR) 7   
  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 9   



งปม. งรด. งปม. งรด. งปม. งรด.

KR 1.1 KR 1.1 นักศึกษาผ่านมาตรฐานสากลระดับชาติและนานาชาติ

P 1.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ microsoft Excle /  
Word/Powerpoint ในวิชา Pre Project

ฝ.วิชาการ

P 1.2 กิจกรรมให้ความรู้เพ่ิมเติมในวิชา IC3 ฝ.วิชาการ
P 1.3 โครงการสนับสนุนรางวัลการสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลข้ัน

พ้ืนฐานตามมาตรฐาน IC3 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
-      15,000                            -            15,000 -                 15,000         ฝ.พัฒนา

นักศึกษา
1.1.2 1.1.2 นักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น AutoCAD, 
SolidWorks หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ 

ร้อยละ - 10 15 20 S 1.2 พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

KPI
1.2.1

ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลการสอบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับ C ข้ึน
ไป

ร้อยละ - 50 55 60 P 1.4 สอดแทรกวิธีการใช้โปรแกรม IT เข้าไปในรายวิชา (มคอ.3) ฝ.วิชาการ

55 60 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าร่วมทดสอบ TOEIC ร้อยละ - 50 55 60 P 1.5 สอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิศวกร

ฝ.วิชาการ

P 1.6 จัดโครงการสนับสนุนให้ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้
ภาษาอังกฤษ

-      20,000                            -            20,000 -                 20,000         ฝ.วิชาการ

P 1.7 โครงการสนับสนุนรางวัลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล คณะวิศวกรรมศาสตร์

-      20,000         -                 20,000         -                 20,000         ฝ.พัฒนา
นักศึกษา

1.1.5 1.1.4 นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ี
ก าหนด

ร้อยละ 94.37 100
(4,668 คน)

100 100 S 1.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรก าหนด

KPI 
1.4.1

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะ
วิชาชีพตามหลักสูตรก าหนด

ร้อยละ - 100 100 100 P 1.8 กิจกรรมจัดสอบสมรรถนะตามวิชาชีพ ฝ.วิชาการ

P 1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานการสอน -      -                         250,000 -                         250,000 -               ฝ.วิชาการ
P 1.10 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active 

Learning สาขาวิศวกรรมศาสตร์
-      -                         150,000 -                         150,000 -               ฝ.วิชาการ

P 1.11 โครงการพัฒนาระบบการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพแก่
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี

-      -                           46,320 -                           46,320 -               ภ.เคมี

P 1.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์
แบบลูกสูบและแบบแกสเทอร์ไบน์ของอากาศยาน

-      -                            450,710 -                            450,710 -               ภ.อิเล็กฯ

P 1.13 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนวัตกร
ด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

-      -                              94,000 -                              94,000 -               ภ.อิเล็กฯ

P 1.14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพในการตรวจประเมินของหลักสูตร

-      -                              31,315 -                              31,315 -               งานประกัน
คุณภาพฯ

P 1.15 โครงการอบรมตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ)

-      -                              99,660 -                              99,660 -               งานประกัน
คุณภาพฯ

1.1.6 1.1.5 บัณฑิตมีผลสอบสมรรถนะจากหน่วยงานภายนอก 
(ใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร)

ร้อยละ - 20 25 30 S 1.5 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับการสอบสมรรถนะตามเกณฑ์ของ
สภาวิศวกร

KPI 
1.5.1

จ านวนบัณฑิตหรือนักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ
จากสภาวิศวกร

คน - 150 175 200 P 1.16 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือเข้ารับการวัด
สมรรถนะจากสภาวิศวกร

ฝ.วิชาการ

KR 1.2 KR 1.2 นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเตรียมความ
พร้อมเป็นผู้ประกอบการ หรือได้รางวัลด้าน
ผู้ประกอบการ (Startup Awards)

คน - 50 60 70 S 1.6 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการบ่มเพราะ
เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ

KPI 
1.6.1

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเตรียมความ
พร้อมการเป็นผู้ประกอบการ

คน - 50 55 60 P 1.17 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ฝ.พัฒนา
นักศึกษา

KR 1.3 KR 1.3 นักศึกษาหรือบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการ 
(จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ท่ีเกิดจาก
กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการ
สร้าง นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ - 20 
(285 คน)

25 30 S 1.7 ส่งเสริมนักศึกษาหรือบัณฑิตให้เข้าสู่
กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ และ
ส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมของคณะ/
มหาวิทยาลัย

KPI 
1.7.1

จ านวนนักศึกษาหรือบัณฑิตท่ีผ่านกระบวนการพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของคณะ/
มหาวิทยาลัย

คน - 100 125 150 P 1.18 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ท างานพ่ีสู่น้องชาว
วิศวกรรมศาสตร์

ฝ.พัฒนา
นักศึกษา

KR 1.4 KR 1.4 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะท่ีใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
(Technological/Innovation-Driven 
Entrepreneurial Education)

ร้อยละ - 20 
(3 หลักสูตร)

20 20

1.4.1 1.4.1 จ านวนหลักสูตร ด้าน Agro-food Innovation ท่ีใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ

ร้อยละ - 6.67
(1 หลักสูตร)

6.67 6.67 S 1.8 ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดด้านการเป็น
ผู้ประกอบการเข้าใจถึงการด าเนินธุรกิจ

KPI 
1.8.1

จ านวนรายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร ด้าน Agro-food 
Innovation ท่ีใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ

รายวิชา - 4 5 6 P 1.19 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรด้าน Agro-food 
Innovation โดยใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการ

ฝ.วิชาการ

1.4.2 1.4.2 จ านวนหลักสูตร ด้าน Logistic Innovation ท่ีใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ

ร้อยละ - 13.33
(2 หลักสูตร)

13.33 13.33 S 1.9 ส่งเสริมให้นักศึกษาออกแบบการ
ด าเนินการประกอบธุรกิจ

KPI 
1.9.1

จ านวนรายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร ด้าน Logistic 
Innovation ท่ีใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ

รายวิชา - 1 2 3 P 1.20 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรด้าน  Logistic 
Innovation โดยใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการ

ฝ.วิชาการ

KR 1.6 KR 1.5 หลักสูตร Credit Bank หลักสูตร - 1 2 3 S 1.10 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพ่ืออนาคต (Up-Skills/Re-Skills/ 
New-Skills)

KPI 
1.10.1

จ านวนรายวิชา/จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน ในหลักสูตร 
Credit Bank

รายวิชา/
หลักสูตร

- 10 10 10 P 1.21 กิจกรรมศึกษาข้ันตอนคู่มือการจัดท า  Credit Bank  -  
จ านวนหลักสูตรท่ีท าCredit Bank จ านวน 1 หลักสูตร

ฝ.วิชาการ

เป้าประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ :  O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามมาตรฐานสากล

50 S 1.3 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตาม
คุณลักษณะการเป็นนวัตกรและคุณสมบัติท่ี
พึงประสงค์

KPI 
1.3.1

1.1.3 1.1.3 นักศึกษามีผลการทดสอบ TOEIC ต้ังแต่ 450 
คะแนนข้ึนไป หรือเทียบเท่า

ร้อยละ 5.32

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกร

4.3 แผนผังความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เช่ือมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 
และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นักศึกษามีสมรรถนะด้านดิจิทัลข้ันพ้ืนฐานตาม
มาตรฐาน IC3 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าประสงค์ มทร.ธัญบุรี :  O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ค่าเป้าหมาย

S 1.1 พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลข้ันพ้ืนฐาน ตาม
คุณลักษณะการเป็นนวัตกรและคุณสมบัติท่ี
พึงประสงค์

1.1.11.1.1 908580-ร้อยละ35.82ร้อยละ

2564

กรอบระยะเวลา/งบประมาณ (ระบุ : จ านวนเงินงบประมาณ)

2564 2565 2566

ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าสอบ
สมรรถนะ ด้านดิจิทัลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐาน IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือสูงกว่า

KPI
1.1.1

908580

KR
มทร.ธ
ล าดับท่ี

ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

(Strategy)
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์

(KPI) 256625652564
Based 
Line

หน่วยนับ
Based 
Line

หน่วยนับ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ

(Key Results - KR)

KR
คณะ

ล าดับท่ี 25662565
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ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

2564

กรอบระยะเวลา/งบประมาณ (ระบุ : จ านวนเงินงบประมาณ)

2564 2565 2566
KR

มทร.ธ
ล าดับท่ี

ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

(Strategy)
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์

(KPI) 256625652564
Based 
Line

หน่วยนับ
Based 
Line

หน่วยนับ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ

(Key Results - KR)

KR
คณะ

ล าดับท่ี 25662565

KR 1.8 KR 1.6 การพัฒนาอาจารย์
1.8.1 1.6.1 อาจารย์ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน PSF/UK PSF ร้อยละ - 2 

(4 คน)
3 4 S 1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการ

พัฒนาตามมาตรฐาน  PSF/UK PSF
KPI 

1.11.1
จ านวนผู้บริหาร/อาจารย์ท่ีเข้าร่วมพัฒนาตามมาตรฐาน 
PSF/UK PSF

คน  - 10 15 20 P 1.22 กิจกรรมส่งเสริมผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมพัฒนาตาม
มาตรฐาน PSF/UK PSF

100,000        100,000        100,000        ฝ.วิชาการ

1.8.2 1.6.2 อาจารย์ท่ีไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการหรือแลกเปล่ียนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม/ชุมชน

ร้อยละ - 20
(40 คน)

40 50 S 1.12 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
หรือแลกเปล่ียนความรู้กับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม/ชุมชน

KPI 
1.12.1

จ านวนสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชน ท่ีอาจารย์ไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือแลกเปล่ียนความรู้

หน่วยงาน - 20 25 30 P 1.23 โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมฝึกประสบการณ์/
แลกเปล่ียนความรู้กับหน่วยงานภายนอก

50,000         50,000         50,000         ฝ.วิชาการ

P 1.24 โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ตามมาตรฐาน EASA โมดูล 13

-      -                          1,897,120 -                                     -   -               ภ.อิเล็กฯ

P 1.25 โครงการฝึกอบรมพัฒนาก าลังคนด้านอากาศยานตาม
มาตรฐาน EASA โมดูล 7 และโมดูล 15

-      -                            701,460 -                                     -   -               ภ.อิเล็กฯ

P 1.26 โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้วัสดุเชิง
เทคนิคส าหรับผลิตภัณฑ์ส่ิงทอสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

-      -                              97,950 -                              97,950 -               ภ.ส่ิงทอ

1.8.3 1.6.3 อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ คน - 10 15 20 S 1.13 ส่งเสริมให้อาจารย์น าผลงานส่งเข้าประกวด
ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

KPI 
1.13.1

ร้อยละของอาจารย์ท่ีส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ

ร้อยละ - 20 25 30 P 1.27 กิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ

100,000        100,000        100,000        ฝ.วิชาการ
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KR 2.1 งานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันถูกน าไปใช้ประโยชน์

จ านวน
ผลงานวิจัย

5 6 7 8 ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี
ร่วมกับอุตสาหกรรม

จ านวนโครงการ Matching อุตสาหกรรมท่ีเป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมกับนักวิจัย
ของคณะ

20 25 P 2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทาง
เศรษฐกิจ (BCG Economy / AI & Data Economy / 
Creative Economy / Sharing Economy / RDI for S-
Curve Industries)

2.1.1 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Agro-food 
Innovation

จ านวน
ผลงานวิจัย

3 3 3 P 2.2 โครงการส่งเสริมงานวิจัยตอบโจทย์ BCG

2.1.2 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Logistic Innovation จ านวน
ผลงานวิจัย

2 2 2 P 2.3 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์แก้ปัญหาเชิง
เทคนิคอุตสาหกรรม/พัฒนาในอุตสาหกรรม

-           184,000                    -         300,000 -                   300,000 

2.1.3  จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Digital 
Technology & Economy

จ านวน
ผลงานวิจัย

1 2 3 P 2.4 โครงการส่งเสริมการท าวิจัยข้ันแนวหน้า Frontier 
research เพ่ือก าหนดอนาคตของประเทศ

-           5,356,500                 -                 -   -                            -   

KR 2.2 10 12 13 14

P 2.6 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์สังคมสูงวัย -           -             -            500,000      -             500,000      
P 2.7 โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาด้านผู้สูงอายุ -           250,000      500,000      -             500,000      

2.2.1 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Agro-food 
Innovation

จ านวน
ผลงานวิจัย

5 6 7 P 2.8 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายด้วยทรัพยากร
 ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร เช่น
Circular Economy เน้น Zero-waste / PM 2.5 / Smart 
Farming / การจัดการน้ า

-           400,000                    -                 -                  -   -             

2.2.2 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Logistic Innovation จ านวน
ผลงานวิจัย

4 4 4 KPI 
2.4.1

จ านวนศูนย์ Matching อุตสาหกรรม ท่ีดึงดูดนักวิจัยจาก
ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดเครือข่ายร่วม
วิจัย

หน่วยงาน - 1 2 3 P 2.9 โครงการจัดต้ังศูนย์ Matching อุตสาหกรรม ท่ีดึงดูดนักวิจัย
จากภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม

2.2.3 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Digital 
Technology & Economy

จ านวน
ผลงานวิจัย

3 3 3 KPI 
2.4.2

จ านวนหน่วยวิจัย/ทดสอบ หน่วย - 2 2 2 P 2.10 โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยและทดสอบของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

S 2.5 ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย
และเทคโนโลยีร่วมกับอุตสาหกรรม

KPI 
2.5.1

จ านวนผลงานวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาในอุตสาหกรรม เร่ือง 15 15 20 25 อ้างอิง 
P2.3

โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์แก้ปัญหาเชิงเทคนิค
อุตสาหกรรม/พัฒนาในอุตสาหกรรม

KR 2.3 ผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนเพ่ือ
ความเข้มแข็งและย่ังยืน

จ านวน
ผลงานวิจัย

2 4 5 6 6 7 P 2.11 โครงการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรม
เพ่ือสังคม

-           570,000                    -   -             -             

2.3.1 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ด้าน Agro-food 
Innovation

จ านวน
ผลงานวิจัย

4 5 6 P 2.12 โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับ
คุณภาพชีวิต

-           40,000                      -                 -   -             -             

P 2.13 โครงการส่งเสริมงานวิจัยยกระดับชุมชนอย่างย่ังยืน -           3,376,000                 -                 -   -             -             

KR 2.4 จ านวนสถานประกอบการท่ีน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์

สถาน
ประกอบการ

- 5 6 7 S 2.7 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้กับสถาน
ประกอบการ

KPI 
2.7.1

จ านวนผลงานวิจัยท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์กับสถาน
ประกอบการ

เร่ือง - 5 6 7 P 2.14 โครงการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถาน
ประกอบการ

ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และบริการ
วิชาการ

KR 2.2 KR 2.5 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกน าไปสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์

จ านวน
ผลงานวิจัย

5 10 12 14 S 2.8 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

KPI 
2.8.1

จ านวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ พร้อมใช้ ผลงาน/
ช้ินงาน

15 15 20 25 P 2.15 โครงการส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรมสู่งานพาณิชย์ ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และบริการ
วิชาการ

KR 2.3 KR 2.6 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับนานาชาติ SCOPUS / 
ระดับชาติ TCI 1 / TCI 2

จ านวน
ผลงานวิจัย

77 80 85 90 S 2.9 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ท้ัง Publication, IP

KPI 
2.9.1

ร้อยละผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า ร้อยละ 23.59 25 30 35 P 2.16 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย -           250,000                    -                 -   -             97,950        ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และบริการ
วิชาการ

KR 2.5 KR 2.7 จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ ท่ีได้รับเลขท่ีค าขอ/เลขท่ีสิทธิบัติ หรือ 
อนุสิทธิบัตร หรือ บัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน
 นวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ
 และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว

จ านวน
ผลงานวิจัย

17 30 35 40 S 2.10 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์ หรือน าไปข้ึนบัญชีนวัตกรรม

KPI 
2.10.1

จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ ท่ีย่ืนค าขอจดสิทธิบัติ หรือ อนุสิทธิบัตร หรือ 
ขอข้ึนบัญชีนวัตกรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลงาน นวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
อนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว

เร่ือง - 35 40 45 P 2.17 โครงการส่งเสริมการน าผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์ เข้ารับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร

ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และบริการ
วิชาการ

KR 2.6 KR 2.8 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
 หรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอก หรือ
รายรับจากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ล้านบาท 68.05 75 80 85 S 2.11 แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

KPI 
2.11.1

จ านวนหน่วยงานท่ีให้เงินสนับสนุนงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือซ้ือทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยงาน - 5 6 7 P 2.18 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการท าวิจัย/
พัฒนานวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และบริการ
วิชาการ

KR
มทร.ธ
ล าดับท่ี

KR
คณะ

ล าดับท่ี

ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ
(Key Results - KR)

หน่วยนับ
Based 
Line 2565 2566

2564 2565

KR 2.1 เร่ือง

งานวิจัย นวัตกรรม ท่ีจัดการกับปัญหาท้าทาย
เร่งด่วนของอุตสาหกรรมหรือของประเทศ
ถูกน าไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : Research for Innovation :  การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 8 :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

4.3 แผนผังความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เช่ือมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 
และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เป้าประสงค์ มทร.ธัญบุรี :  O2 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป้าประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ :  O2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ า

15 ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และบริการ
วิชาการ

15

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กรอบระยะเวลา/งบประมาณ (ระบุ : จ านวนเงินงบประมาณ)

Based 
Line

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566 2564

2566

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
(KPI)

หน่วยนับ

จ านวน
ผลงานวิจัย

S 2.2 ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้รองรับ
งานวิจัยระดับนานาชาติ

S 2.1 KPI
2.1.1

S 2.4 บริหารจัดการทรัพยากรวิจัย
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางวิจัยท่ีดึงดูดนักวิจัย
จากภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้เกิดเครือข่ายร่วมวิจัย

KPI 
2.2.1

จ านวนครุภัณฑ์ข้ันสูงท่ีได้รับการสนับสนุน เคร่ือง

S 2.3 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (ผู้สูงอายุ, 
BCG, EEC)

KPI 
2.3.1

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ของผู้สูงอายุ,
 BCG, EEC

เร่ือง

S 2.6 ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและย่ังยืน

- 5KPI 
2.6.1

จ านวนโครงการวิจัยท่ีตอบโจทย์ชุมชนเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและย่ังยืน

เร่ือง ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และบริการ
วิชาการ

12 12

33

1413

- 3 P 2.5 โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์วิจัยข้ันสูง ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และบริการ
วิชาการ

53



ยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : Social and Culture Enhance by Innovation :  การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
เป้าประสงค์ มทร.ธัญบุรี :  O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ สังคม ท้องถ่ิน และเพ่ิมคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้วยนวัตวิถี

งปม. งรด. งปม. งรด. งปม. งรด.

KR 3.1 KR 3.1 การพัฒนาก าลังคน (Re-Skill, Up-Skill, 
New-Skill) ท่ีตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย
และ EEC

S 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาค
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ท้ังในและต่างประเทศ

KPI
3.1.1

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ท้ังในและต่างประเทศ

เครือข่าย - 3 4 5 P 3.1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  
 New skill  ในรูปแบบ Short Course Training

-           333,330                     -                  -   -             -              ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และบริการวิชาการ

3.1.1 3.1.1 จ านวนหลักสูตร Re-Skill, Up-Skill, New-Skill ท่ี
พัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC

หลักสูตร 7 8 9 10 P 3.2 โครงการการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Solidworks
 Simulation and Flow Simutation

-                    44,000               -            44,000 -                      44,000 ภ.เกษตร

3.1.2 3.1.2 จ านวนคนท่ีได้รับการพัฒนาหรือมาใช้บริการ (เรียน,
 อบรม, ใช้ห้อง LAB, ให้ค าปรึกษา)

คน 503 700 750 800 P 3.3 โครงการฝึกอบรมทบทวนข้อก าหนด GMP และ HACCP ใน
การผลิตอาหาร

-                    30,000               -            30,000 -                      30,000 ภ.เกษตร

KR 3.2 KR 3.2 ชุมชน - 6 7 8 S 3.2 KPI 
3.2.1

26 28 P 3.4 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงมหาวิทยาลัย 800,000    -                            -                  -   -             -              

P 3.5 โครงการทะเลไทยไร้ขยะ
P 3.6 โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมด้านการเกษตร /

 ระบบ Smart farm
P 3.7 โครงการพัฒนาชุมชนสังคม พ้ืนท่ีรอบมหาวิทยาลัยและ Area

 based  ให้เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยนวัตกรรม

P 3.8 โครงการอบรมและให้ความรู้ชุมชน เร่ืองการซ่อมบ ารุงระบบ
แสงสว่าง

-           32,500                       -   32,500         -             32,500         ภ.ไฟฟ้า

KR 3.3 KR 3.3 รายได้จากการบริการวิชาการ ล้านบาท 14.83 20 25 30 S 3.3 KPI 
3.3.1

หน่วยงาน 47 60 65 70 P 3.9 โครงการให้บริการทดสอบ/สอบเทียบ/วัสดุ/เคร่ืองมือวัด/
ผลิตภัณฑ์

P 3.10 โครงการให้บริการวิชาการโดยศูนย์ COE คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

P 3.11 โครงการให้บริการวิชาการโดยใช้ศักยภาพของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์/เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างรายได้

P 3.12 โครงการฝึกอบรม/จ้างเป็นท่ีปรึกษา และบริการวิชาการ
อ่ืน ๆ ของศูนย์ COE

KR 3.4 KR 3.4 ศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการสืบสาน สร้างสรรค์และ
พัฒนา ให้มีคุณค่า มูลค่าเชิง นวัตวิถีหรือเชิงพาณิชย์

เร่ือง - 1 2 3 S 3.4 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและ
 ท้องถ่ินเพ่ือสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนา 
องค์ ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่ง
ท่องเท่ียว งาน ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

KPI 
3.4.1

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนและ ท้องถ่ินเพ่ือสืบสาน สร้างสรรค์และ
พัฒนา องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งท่องเท่ียว 
งานประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

เครือข่าย - 1 2 3 P 3.13 โครงการพัฒนาสุขอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการก าจัดขยะ
ตามหลักสุขาภิบาลส าหรับชุมชนเคหะคลองหก

-           60,000         -            -              -             60,000         ภ.โยธา

P3.14 โครงการบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมส่ิงทอเพ่ือชุมชนวัด
ไก่เต้ีย จังหวัดปทุมธานี

- - - 64,000         - - ภ.ส่ิงทอ

S 3.5 สนับสนุนการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และ
กิจกรรม

KPI 
3.5.1

จ านวนรายวิชาท่ีสนับสนุนการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรม

รายวิชา - 1 2 3 P 3.15 กิจกรรมการบูรณการด้านศิลป วัฒนธรรม กับการจัดการ
เรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ

ฝ.พัฒนานักศึกษา

S 3.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ขององค์กร

KPI 
3.6.1

ร้อยละ - 85 85 85 P 3.16 โครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมพ่ีน้อง
วิศวสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์

-           2,500,000                  -   2,500,000    -             2,500,000    

P 3.17 โครงการแห่เทียนพรรษา -           20,000                       -   20,000         -             20,000         

P 3.18 งานเกษียณอายุราชการให้แก่ผู้เกษียณ -           100,000                     -   100,000       -             100,000       

P 3.19 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง -           30,000                       -   30,000         -             30,000         

P 3.20 พิธีบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิภายในมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี 
และท าบุญตักบาตร ในโอกาสวันปีใหม่

-           20,000                       -   20,000         -             20,000         

P 3.21 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา -           300,000                     -   300,000       -             300,000       

หน่วยนับ
Based 
Line

ค่าเป้าหมาย

                               : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ร้อยละของจ านวน นักศึกษา/บุคลากรของคณะฯท่ีเข้าร่วม
โครงการ (สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย)

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/กพน./

คณะ

24จ านวนหลักสูตร/โครงการ/ผลงาน/ นวัตกรรม ท่ีให้บริการ
วิชาการกับชุมชน

หลักสูตร/
โครงการ/
ผลงาน/

นวัตกรรม

- ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และบริการวิชาการ

                                    : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม
ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
เป้าประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ :  O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่ิงแวดล้อม ด้วยนวัตวิถีเพ่ือเศรษฐกิจย่ังยืน

4.3 แผนผังความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เช่ือมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 
และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566 2564 2565 2566

2564 2565 2566แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กรอบระยะเวลา/งบประมาณ (ระบุ : จ านวนเงินงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้
, ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิต
ด้วยการให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐาน

จ านวนหน่วยงานท่ีรับบริการวิชาการจากหน่วยงานใน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

KR
มทร.ธ
ล าดับท่ี

KR
คณะ

ล าดับท่ี

ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ
(Key Results - KR)

หน่วยนับ
Based 
Line

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
(KPI)

ชุมชนเป้าหมาย หรือชุมชนท่ีมีความร่วมมือได้รับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน

ส่งเสริมการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน
เป้าหมายหรือชุมชนท่ีมีความร่วมมือเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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ยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : Innovative Management : การบริหารจัดการด้วนนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
เป้าประสงค์ มทร.ธัญบุรี :  O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือความย่ังยืน เป้าประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ :  O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือความย่ังยืน

งปม. งรด. งปม. งรด. งปม. งรด.

KR 4.1 KR 4.1 กระบวนงานท่ีสร้างคุณค่า กระบวนงาน - 4 5 6 S 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างกระบวนงานท่ี
สร้างคุณค่าให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

KPI
4.1.1

จ านวนฝ่ายหรืองาน ท่ีมีการสร้างกระบวนการงานท่ีสร้าง
คุณค่าให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่าย/งาน - 4 5 6 P 4.1 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างกระบวนงานท่ีสร้างคุณค่าให้กับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ.บริหารและ
วางแผน

KR 4.2 KR 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ร้อยละ 92.43 95 96 97 S 4.2 ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรมาภิบาล

KPI
4.2.1

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในระดับคณะ

เร่ือง - 3 4 5 P 4.2 กิจกรรมสร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการโดยหลัก
ธรรมาภิบาล

ฝ.บริหารและ
วางแผน

KR 4.3 ร้อยละ 100 85
(274 คน)

90 95 S 4.3 KPI 
4.3.1

ร้อยละ 100 85 85 85 P 4.3  โครงการจัดท าแผนบุคลากรตามกรอบ IDP งานบุคลากร

P 4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนการพัฒนา
บุคลากรของคณะ

-           1,000,000               -   1,000,000 -             1,000,000    ฝ.บริหารและ
วางแผน

KR 4.4 KR 4.4 ผู้บริหารรดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการ
พัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 
คร้ังต่อปี

ร้อยละ 53.85 
(35/65)

85 90 95 S 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะของ
บุคลากรตามต าแหน่งบริหาร

KPI 
4.4.1

ผู้บริหารรดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/เสวนา/แลกเปล่ียนความรู้ ในหลักสูตรเชิงบริหาร
จัดการหรือหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการบริหารงาน

ร้อยละ - 85 85 85 P 4.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร
ระดับต้น กลาง สูง

งานบุคลากร

KR 4.5 KR 4.5 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
(University- Industry Linkage)

กิจกรรม - 3 4 5 S 4.5 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ 
(MOU/MOA) กับภาคธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรม

KPI 
4.5.1

จ านวนหน่วยงานท่ีมีความร่วมมือกับคณะเพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการหรือสร้างนวัตกรรม

หน่วยงาน - 2 3 4 P 4.6 กิจกรรมจัดท า MOU/MOA กับภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการหรือสร้างนวัตกรรม

ฝ.บริหารและ
วางแผน

KR 4.6 KR 4.6 รายได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 23.51
(82.89 

ลบ.)

10
(91.18 ลบ.)

10 10 S 4.6 แสวงหารายได้เพ่ือสร้างความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน

KPI 
4.6.1

รายได้จากการฝึกอบรม/บริการทดสอบสมรรถนะ/บริการ
วิชาการ/จ้างเป็นท่ีปรึกษา/เงินทุนวิจัยจากภายนอก/
บริการสอบเทียบ/ทดสอบ/ผลิตช้ินงาน/การขาย
ผลิตภัณฑ์/ศูนย์ COE และรายได้อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
รายได้จากการจัดการศึกษา

ล้านบาท 82.89 90 95 100 P 4.7 โครงการพัฒนาการหารายได้จากการวิจัย,บริการวิชาการ 
และรายได้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการจัดการศึกษา

ฝ.บริหารและ
วางแผน/
ฝ.วิจัยฯ/
ศูนย์ COE

KR 4.7 KR 4.7 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล

4.7.1 4.7.1 การประเมินจาก QS Stars Rating ระดับ - 5 5 5 S 4.7 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับ
การประเมินในระดับสากล

KPI 
4.7.1

จ านวนกิจกรรมท่ีคณะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ส่งเสริมการประเมิน QS Star Rating

กิจกรรม - 1 1 1 P 4.8 กิจกรรมส่งสริมการประเมิน QS Star Rating ฝ.บริหารและ
วางแผน

4.7.2 4.7.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ระดับ - 5 5 5 S 4.8 ส่งเสริมการพัฒนาคณะเข้าสู่ Green 
Faculty

KPI 
4.8.1

จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคณะเข้าสู่ Green 
Faculty

กิจกรรม/
โครงการ

3 4 4 4 P 4.9 กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการพัฒนาคณะเข้าสู่ Green 
Faculty

ฝ.บริหารและ
วางแผน

4.7.3 4.7.3 เตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย THE Impact Ranking 
("THE หรือ Times Higher Education")

ระดับ - 5 5 5 S 4.9 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE 
Impact Ranking ("THE หรือ Times 
Higher Education")

KPI
4.9.1

จ านวนกิจกรรมท่ีคณะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่การจัด
อันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking       ("THE 
หรือ Times Higher Education")

กิจกรรม - 1 1 1 P 4.10 กิจกรรมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking       ("
THE หรือ Times Higher Education")

ฝ.บริหารและ
วางแผน

ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566 2564 2565 2566

2564 2565 2566

กรอบระยะเวลา/งบประมาณ (ระบุ : จ านวนเงินงบประมาณ)

หน่วยนับ
Based 
Line

ค่าเป้าหมาย

KR 4.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
บุคลากรตามสายวิชาชีพเพ่ือให้มีความม่ันคง

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้รับการอบรมหรือพัฒนาสมรรถนะ

4.3 แผนผังความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เช่ือมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 
และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.12 : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

KR
มทร.ธ
ล าดับท่ี

KR
คณะ

ล าดับท่ี

ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ
(Key Results - KR)

หน่วยนับ
Based 
Line

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
(KPI)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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บทท่ี 5 

การก ากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 

5.1 กรอบการติดตามประเมินผล 

 การก ากับติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 ยึดหลักการกระจายอ านาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานภายในคณะ 
ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบการด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่งานงบประมาณ ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปภาพรวมของแผนเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจ าคณะ ต่อไป 

การติดตามผล  เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง  
โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็นรายไตรมาส คือ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยจะมีการ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร อีกทั้งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยยังคงมีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเป็น
หลัก พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่ก าหนด การควบคุม 
เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบ ทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบในการด าเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่อง หรือโครงการในลักษณะเดียวกันต่อไป  

5.2  ระยะเวลาการติดตามประเมินผล 

 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  พ.ศ. 2563 - 2565  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 เป็นกลไกส าคัญเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ซึ่งก าหนดกรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานปีละ 3 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 
 ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -  30 มิถุนายน 
 ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 
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 โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ น าเสนอความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงานผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานของคณะ ในรอบปีงบประมาณ ซึ่งแบ่งการติดตาม ดังนี้ 
 (1)  หน่วยงานในระดับฝ่าย/ส านักงาน/ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์ ในสังกัดคณะ 
  - จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในส่วนของโครงการ 
ทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามแบบฟอร์มและเวลาที่ก าหนด 
  - จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด 
  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม  ภายในวันที่ 5 เมษายน  
  ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -  30 มิถุนายน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 
  ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 
 (2)  งานงบประมาณ ด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของคณะ ดังนี้ 
  - รายงานผลตัวชี้วัด 
  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม  ภายในวันที่ 10 เมษายน  
  ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -  30 มิถุนายน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 
  ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 

5.3  กรอบความเชื่อมโยงผลส าเร็จ 
 กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลส าเร็จตามเป้าหมายกลยุทธ์ ที่แสดงให้  
เห็นถึงการน ากลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุง 
ปีงบประมาณ 2564 ไปพิจารณาให้มีการด าเนินการที่ส าคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่
สนองตอบกลยุทธ์ของคณะ และส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ตามล าดับดังนี้ 
 ระดับที่ 1 ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดยหน่วยงาน 
ระดับฝ่าย/ส านักงาน/ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์ 
 ระดับที่ 2 ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการของคณะ ซึ่งมี
กรรมการประจ าคณะท าหน้าที่ประเมินผลระดับคณะ โดยการบูรณาการผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับ
ที่ 1 เพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

5.4  เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ 
 ใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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5.5  แนวทางบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์ 
 ในการบริหารแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2564 และการ
ด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้น าแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาใช้ โดยจะมีการตั้งคณะท างานฯ  
ที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบ เพ่ือระบุความเสี่ยง/ปัจจัย ที่จะเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายในองค์กรเอง (เช่น 
ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร การทุจริต) หรือความเสี่ยงจากภายนอกองค์กร (เช่น 
ความคาดหวังของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือของชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 
กฎหมาย กฎระเบียบ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร นโยบายรัฐบาล เป็นต้น) ซึ่งคณะท างานฯ จะท าการ
วิเคราะห์ โดยประเมินว่าความเสี่ยงที่ได้ก าหนดขึ้นมานั้น มีระดับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และน ามา
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จากนั้นจะก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับ/ป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงนั้นๆ 
เกิดขึ้น จากนั้นจะด าเนินการรายงานและประเมินผลเป็นระยะ ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบกับกลยุทธ์ของคณะ อาจจะมีการมอบหมายให้คณะกรรมการ/คณะท างาน ที่ท าหน้าที่ทบทวน
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พิจารณาว่าจะส่งผลให้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของคณะ รวมถึงแนวทางการด าเนินงาน 
และค่าเป้าหมายของคณะ ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ หรืออาจน าเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้า สู่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาโดยตรง และหากมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางใดๆ ขึ้น ก็จะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหารคณะ และแจ้งให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และบุคลากรของคณะทุกระดับทราบถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
   

 

  


