


  

ค ำน ำ 

 ในขณะที่โลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาในมิติของเทคโนโลยี มิติของ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในทุกขณะ เป็นปัจจัยที่เป็นผลกระทบที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาล ต้องการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
รวมทั้งกับดักของความไม่เท่าเทียมกันของคนในชาติ เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพที่สามารถ
แข่งขันได้บนเวทีโลก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาก าลังคน เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ 
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นของประเทศมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีบทบาทส าคัญในการผลักดันนโยบายดังกล่าว  
จาก 5 พันธกิจ ประกอบด้วย ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ   
คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
สู่การน าไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์  ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  การจะท าให้ 5 พันธกิจ
สามารถสนับสนุนการพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ต้องปฏิรูปตนเองไปพร้อมกับการปฏิรูปประเทศ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 
2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้น าเสนอหลักการหรือแนวคิด  Innovative 
University รวมถึงการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ และโครงการหลัก เป็นกรอบที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนให้เกิด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Action Plan) ของหน่วยงาน 

 นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการในการจัดท าโดยมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาศักยภาพตามภารกิจให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืนตามเป้าหมายต่อไป 

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พฤศจิกายน 2562 
  



 



สารบัญ (ก) 
     หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 

1. ความเป็นมาการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2580 และ                  ก 
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี        

2. การด าเนินงานจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2580 และ                    ก 
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. สาระส าคัญของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การทบทวนภารกิจ                           ข 
4. สาระส าคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2580 และ                          ค 

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
บทที่ 1 หลักการแนวคิดในการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 1.1 จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1-1 
 1.2 การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1-2 
 1.3 หลักการ แนวคิดในการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ 1-4 
 1.4 กระบวนการทบทวนและจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ 1-11 
บทที่ 2 สภาวการณ์ และบริบทที่ส่งผลต่อการพัฒนา มทร.ธัญบุรี 
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รูปแบบการด าเนินชีวิต 
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   2.1.1.3 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อย่างก้าวกระโดด 

2-2 

   2.1.1.4 การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ 
รูปแบบการบริโภค 
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เพ่ือการพัฒนา พ.ศ. 2563 – 2570 
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   2.1.2.15 การจัดอันดับ (Ranking) มหาวิทยาลัย 2-37 
 2.2  การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 2-40 
บทที่ 3  นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2580 มทร.ธญับุร ี
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 3.2 แนวทางการขับเคลื่อน RMUTT Strategies Innovation Platform 3-8 
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 3.11 ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
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ราชมงคลธัญบุรี สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย วันที่ 15 – 17 
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บทสรุปผู้บริหาร 
1. ความเป็นมาการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และ 

แผนปฏบิัตริาชการ 3 ป ีพ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

สืบเน่ืองจากประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิเช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
12 มีนาคม 2562  ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการสนับสนุน พัฒนาและบูรณาการข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องสําหรับการจัดทําตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือประโยชน์ในการ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562  นโยบายต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  บริบทมหาวิทยาลัยในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประกอบกับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี  
พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ใช้ดําเนินการมาระยะหน่ึง 

 จึงเป็นเหตุผลและความจําเป็นของมหาวิทยาลัย ต้องทบทวนภารกิจใหม่ โดยจัดทํานโยบาย
และยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้สนองตอบต่อ ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของแผนพัฒนาฉบับต่าง ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. การดําเนินงานจัดทํานโยบายและยทุธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และ 
แผนปฏบิัตริาชการ 3 ป ีพ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 
และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้ 
นําข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สภามหาวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เป็นปัจจัยนําเข้า เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา พ.ศ.2563-2570  
(4 Platforms) รวมทั้งผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มทร . ธัญบุรี  
พ.ศ. 2561 - 2562 มาประกอบการทํา SWOT Analysis เพ่ือนํามาสู่การทบทวนภารกิจ และจัดทํา 
RMUTT Strategies Innovation Platform โดย ในกระบวนการยก ร่ า ง  ไ ด้ เ ปิด โอกาสใ ห้ 
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับหน่วยงาน บุคลากรสายวิชาการ  มีส่วนร่วมในการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ “Driving Forward to RMUTT Innovative University” ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 
 

ก

ก



 

 
โดยดําเนินการรวมจํานวน 3 รุ่น  ร่าง RMUTT Strategies Innovation Platform ได้นําเสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 และสภามหาวิทยาลัยในโครงการเชิงปฏิบัติการ 
RMUTT Count : Innovation Walk towards Innovative University  เมื่อวันที่ 27 – 28 กันยายน 
2562 เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมมากขึ้น คณะกรรมการได้นํา
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น มาเรียบเรียง และประสานข้อมูล จัดทํา 
– ร่าง 1 - นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 
2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4- 5 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และได้ดําเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2562 รวมท้ังได้จัดทําแบบประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากบุคลากรในสังกัด และได้นําข้อเสนอแนะจากเวทีต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้นมาปรับปรุง
จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. สาระสําคัญของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การทบทวนภารกิจ 

 สาระสําคัญของการทบทวนภารกิจโดยใช้หลักการหรือแนวคิด Towards RMUTT 
Innovative University คือ 

1. นวัตกรรมคืออะไรในบริบทและองค์กรของเรา What   
2. นวัตกรรมเริ่มที่ไหน Where   
3. นวัตกรรมเริ่มและจบอย่างไร How   
4. Innovation Walk The Why? Seeding & Natural Growth   
5. Innovation Fly Exponential Growth by Technology 
 

“นวัตกรรม: Innovation” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เก่ียวกับการ
ผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการ
อ่ืนใด ทั้งน้ี ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสําคัญและนําไปใช้ประโยชน์ได้ในวง
กว้างทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ  ในบริบทการทํางานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เน้นการก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วลงมือทําให้เกิดคุณค่าที่จับต้องได้ มีคุณูปการสูง (Value Impact) 
และวัดผลได้อย่างแท้จริง Making Creativity into Value Reality  การสร้างนวัตกรรมใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มจากสร้าง Mindset ให้บุคลากร นักศึกษา ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ที่สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ผ่าน
การพัฒนา  ปลูกฝั งทักษะ  5 Is และยุทธศาสตร์นวัตกรรมแบบเปิด  (Open Innovation) 
โดยกระบวนการความร่วมมือกับโลกเปิดในรูปแบบ 3C’s 

 
 

ข



 

 

4. สาระสาํคญัของนโยบายและยุทธศาสตร ์พ.ศ. 2563 - 2580 และ 
แผนปฏบิัตริาชการ 3 ป ีพ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

จากกรอบยุทธศาสตร์การทบทวนภารกิจ ได้ถูกนํามาวิเคราะห์ และจัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยหลักการประกอบด้วย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็น ได้กําหนดเป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ กลยุทธ์ 

และโครงการหลักเป็นกรอบกว้าง ๆ สําหรับการบูรณาการกรอบอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  
 

- การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

- การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ทีส่่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

- การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมทอ้งถิ่น และเพ่ิมคุณค่า 
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตวิถี 

- การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความย่ังยืน 
 

จาก 4 เป้าหมายการพัฒนา ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการส่งมอบมูลค่า และคุณค่า 
สู่สังคม เพ่ือนําพาประเทศชาติให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามเป้าหมายต่อไป 
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1.1  จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการ
การศึกษา และผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน นับย้อนจาก
การสถาปนาในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” 
 

 

 

         

 

 
 

   

 วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่
พระราชบัญญัติ“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว 
ศึกษา” ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ
มีผลบังคับใช้เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ตรี ให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่่ากว่า
ปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ท่าการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้
พัฒนา ระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
การศึกษาที่มีคุณภาพ และศักยภาพมีความ
พร้อมในหลาย ๆ ด้าน ในวันที่ 15 กันยายน 2531
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า 
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” สืบเนื่องจากแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ่านาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา เ พ่ือให้สถานศึกษาของรัฐ
ด่าเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการ 
 

บริหารจัดการภายใต้การก่ากับดูแลของ สภาสถานศึกษา 
ดังนั้น  สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล จึง ได้
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยก
ร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล โดยมีการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  จ่านวน 9 แห่ง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 
อยู่ภายใต้การก่ากับดูแลของส่านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548 ให้มหาวิทยาลัยเป็น 
“สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ เน้นการปฏิบัติ   
ท าการสอน  ท าการวิจั ย  ผลิตครู วิชาชีพ 
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่สังคม  ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

หลักการ แนวคิดในการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ 

27 กุมภาพันธ์ 2518 
 

"วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา" 
15 กันยายน 2531 

 

"สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล" 
18 มกราคม 2548 

 

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบรุ"ี 
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 ในปี พ.ศ. 2562 มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารของส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการยุบรวมหน่วยงาน 4 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ส่านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ส่านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส่านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็น “กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHSRI)” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีแนวนโยบายขับเคลื่อน
เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนวัตกร ซึ่งจะมีการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศ Thailand 4.0 

1.2  การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  ส านักสภามหาวิทยาลัย 

เป็นหน่วยงานที่ท่าหน้าที่ในการบริหารจัดการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการน่านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ มติที่ประชุม 
ข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด่าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธิการบดี 

  ท่าหน้าที่เป็นหน่วยประสาน  ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน ส่านัก ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกอง คือ กองกลาง  กลองคลัง กองนโยบาย
และแผน  กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองประชาสัมพันธ์* ส่านักจัดการทรัพย์สิน* 
กองอาคารสถานที่* กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ* และกองกฎหมาย* 

หมายเหตุ : * เป็นหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ 

  คณะ / วิทยาลัย ปัจจุบันมี 11 คณะ 1 วิทยาลัย คือ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5. คณะบริหารธุรกิจ 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์* 
11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย* 
12. คณะพยาบาลศาสตร์** 

หมายเหตุ  * เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
    ** เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายใน โดยงบประมาณเงินรายได้ 
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สถาบัน / ส านัก 

  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการด่าเนินการด้านวิชาการ ศึกษาวิจัย ค้นคว้า
ทดลอง และฝึกอบรม 6 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ส่านักสหกิจศึกษา* 
5. ส่านักประกันคุณภาพการศึกษา* 
6. ส่านักบัณฑิตศึกษา 

หมายเหตุ : * เป็นหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ 

 
แผนภาพที่ 1-1 

โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

หมายเหตุ :   - *   เป็นหน่วยงานภายในที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
      - **  เป็นส่วนราชการที่ตั้งเปน็การภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
      - *** เป็นส่วนราชการที่ตั้งเปน็การภายในโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ 
      - โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานภายใน มทร.ธัญบุรี 
        โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และอยู่ภายใต้การก่ากบัของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
      - โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบรุี เป็นหน่วยงานภายใน มทร.ธัญบุรี และอยู่ภายใต้การกา่กบั 
                   ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
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1.3  หลกัการ แนวคิดในการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
RMUTT Transforming Mind Re-designing Innovativeness 
แนวคิดโดย รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
และประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

Towards RMUTT Innovative University 

 
แผนภาพที่ 1-2 Towards RMUTT Innovative University 

  การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไปสู่ RMUTT Innovative University 
ควรมีหลักการหรือแนวคิด คือ 1. นวัตกรรมคืออะไรในบริบทและองค์กรของเรา What   
2. นวัตกรรมเริ่มที่ไหน Where  3. นวัตกรรมเริ่มและจบอย่างไร How  4. Innovation Walk The 
Why? Seeding & Natural Growth  5. Innovation Fly Exponential Growth by Technology 

 นวัตกรรม (Innovation)  คืออะไร  What 

 
แผนภาพที่ 1-3 Innovation is Making Creativity into Value Reality 

 

“นวัตกรรม: Innovation” ในบริบทการท่างานของ มทร.ธัญบุรี เน้นการก่อเกิดความคิด
สร้างสรรค์แล้วลงมือท่าให้เกิดคุณค่าท่ีจับต้องได้ มีคุณูปการสูง (Value Impact) และวัดผลได้อย่าง
แท้จริง  Making Creativity into Value Reality  การสร้างนวัตกรรมในมทร.ธัญบุรี เริ่มจากสร้าง 
Mindset ให้บุคลากร นักศึกษา ของ มทร.ธัญบุรี  เป็นผู้ที่สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) ผ่านการพัฒนา ปลูกฝังทักษะ 5 Is และยุทธศาสตร์นวัตกรรมแบบเปิด (Open 
Innovation) โดยกระบวนการความร่วมมือกับโลกเปิดในรูปแบบ 3Cs 
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 นวัตกรรม (Innovation)  เร่ิมท่ีไหน  Hand-On 

 
 

แผนภาพที่ 1-4 Innovating U_to 5th Dimension 
 

 นวัตกรรม (Innovation)  เร่ิมอย่างไร  How 

 
แผนภาพที่ 1-5 5I’S & 3C’5 : Mindset designed as Non-Linear System for Innovative 
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แผนภาพที่ 1-6 Mental Transformation (before Digital) 
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แนวทางการท างาน 

ร่วมกับสังคม 

 

 
 

เราอยู่ ในจักรวาลเปิด 

 
 

แผนภาพที่ 1-7  3C (Categories/Custer, Collaboration/Connectivity, Co-Creation) 
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 Innovation Walk 

    The Why Seeding & Natural Growth 

 

 
 

แผนภาพที่ 1-8  Inspirational 

 Innovation Fly Exponential Growth by Technology 

 
 

 
แผนภาพที่ 1-9  7S’s Sub-System : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ถูกวางกลไกผ่านระบบย่อย 

โดยเน้นการเชื่อมโยงเรื่อง คน องค์กร นวัตกรรม ให้สามารถสร้างและน่าส่งคุณค่าได้อย่างครบวงจร 
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 การก่าหนดแนวทางให้ประเมินคุณค่าโครงการโดยสร้าง Value Creation Map ให้เป็น
เครื่องมือ 

 มูลค่า (Worth) และคุณค่า (Value) ทางสังคมต้องวัดได ้
 ก่าหนดให้มีการประเมินคุณค่าของโครงการที่เสนอของบประมาณทั้งก่อนและ

หลังการด่าเนินงาน (Pre-Post Value Evaluation) โดยใช้ Value Creation 
Map ตามองค์ประกอบดังตาราง 12 ช่อง 

 
แผนภาพที่ 1-10  VCM (Value Creation Map) 

Innovating thru strategic questions of what ??? (aligning with you Innovation Strategy) 

 
แผนภาพที่ 1-11  Sustainable Social Economic & Environmental Development 
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แผนภาพที่ 1-12  World Dynamicism in 9 Policy Space Domains 

“STEEPELCA” 

การยกระดับ มทร.ธัญบุรี ในด้าน Geospatial & Innovation Domain ภายใต้ปัจจัย 
ท้าทายและสภาวะการเปลี่ยนแปลงใน 9 มิติ (STEEPELCA) ที่ส่งผลกระทบเชิงคุณค่าสูงต่อ 
มทร.ธัญบุรีและประเทศ โดยยุทธศาสตร์ที่ออกแบบและน่าไปสู่การขับเคลื่อนบนยุทธศาสตร์ 
เชิงนวัตกรรม (Innovation Strategy) และนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Innovation)  
เน้นการส่งผลในทิศทางเดียวกันกับ UN SDGs  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 
พ.ศ. 2561 - 2580 ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา 
พ.ศ. 2563 – 2570 
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2.1  สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก    
นโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2563 -2580 และ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2563-2565 ได้มีการพิจารณาถึงบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย ภูมิภาค อาเซียน และสังคมโลก ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคน โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ประกอบด้วย 

2.1.1.  บริบทภายนอกประเทศ 

2.1.1.1  สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 

 1. การขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลก เศรษฐกิจโลกประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
การเงินที่เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา ท าให้เศรษฐกิจมี
การขยายตัวได้ช้า และเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ
ในยุโรป ส าหรับในระยะ 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจ
โลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า และมีความเสี่ยง
จากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงิน
โลกในเกณฑ์สูง  

 2. รูปแบบการค้ามีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 
และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย
ขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันในภาคการบริการและ
การท่องเที่ยวทั่วโลก มีความรุ่งแรงมากยิ่งขึ้น 
ภายใต้สภาพแวดล้อมการเดินทางที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการเคลื่อนย้ายผู้คนได้อย่าง
เสรีภายใต้กรอบข้อตกลงต่าง ๆ การเดินทางที่
สะดวกและมีทางเลือกมากข้ึน  

3. ตลาดเงินโลกไร้พรมแดน เป็น
ผลมาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมี

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้มีการพัฒนา
เครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เช่น Application 
ทางการเงิน Crowd Funding และ Financial 
Platform เป็นต้น ประกอบกับการเปิดเสรีภาค
การเงินในอาเซียน ท าให้ เกิดการแข่งขันที่
รุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก 

4. การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียน
ภายหลังปี 2558 ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญหลาย
ประการ อาทิ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต 
ทุน แรงงานอย่างเสรี การลดข้อจ ากัดในด้านอุป
สงค์ในประเทศซึ่งท าให้ภาคการผลิตสามารถ
ขยายตลาดและพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น รวมทั้งการใช้ความได้เปรียบด้านสถาน
ที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการค้า การลงทุน การเงิน การบริการ
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งในภาคสินค้า
และบริการ 

 

 

 

สภาวการณ์และบริบทที่ส่งผลต่อการพัฒนา มทร.ธัญบุรี 
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2.1.1.2  การเข้าสู่สังคมสงูวัยของโลกสง่ผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบ 
      การด าเนินชีวติ  

    องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์โครงสร้างประชากรโลกว่า 
ในช่วงปี 2544-2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โดยกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรค่อนข้างสั้นกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีสภาวการณ์ “วิกฤตสังคมสูงวัย” มีปัญหาขาดแคลน
แรงงานในประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อความต้องการสินค้า
และบริการส าหรับผู้สูงอายุมากขึ้น 

2.1.1.3  การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง 
      ก้าวกระโดด 

ในอนาคตองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานแขนงใหม่  เช่น วิทยาการรับรู้ (Cognitive 
Science) ซึ่งเป็นการท างานระหว่างสมองและจิตใจ  ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์  
และการกระท า มีความส าคัญต่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการ 
ผลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการด ารงชีวิตของมนุษย์แบบก้าวกระโดด (Disruptive 
Technology) โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพ้ืนฐานใน 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล  

ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูงใน 5 กลุ่ม ได้แก ่
กลุ่มอาหารเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  
กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ  ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยกลุ่ม
เทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง ได้แก่ การเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม จะต้องพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ในระยะ
ต่อไป ส าหรับกลุ่มเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่ประเทศไทยยังขาดศักยภาพในการพัฒนา อาจใช้รูปแบบการ
พัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เพ่ือให้สามารถเร่งพัฒนาเทคโนโลยี
ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งต้องเตรียมพัฒนาคนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยใน
ระยะสั้นต้องดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และในระยะยาวพัฒนาคนและบุคลากรวิจัยโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในลักษณะสหสาขาเพ่ือสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว 
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2.1.1.4  การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวฒันธรรม 
      ท้องถิ่นสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติและรูปแบบการบริโภค  

พลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากกระแส
วัฒนธรรมโลกมีสาเหตุจากโลกาภิวัตน์ เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคใน
รูปแบบต่างๆ อาท ิการใช้สื่อออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยและการท าธุรกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยไม่จ าเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกัน 
และกัน การบริโภคสื่อหลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกันส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้
ขีดจ ากัด เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีโอกาสส าหรับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ ขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรม เนื่องจากการขาดการ
คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม จนท าให้คนไทยละเลยอัตลักษณ์ มีพฤติกรรมที่เน้นบริโภค
นิยมและค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบไม่เคารพในสิทธิของคนอ่ืน ขาดความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล 
 ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย 

2.1.1.5 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมาก
ขึ้นส่งผลกระทบและกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภค  
ความตระหนักในระดับนานาชาติ ผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ต้องด าเนินการตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก าหนดกฎระเบียบในเรื่องการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม
ให้มีความชัดเจนและบังคับใช้ให้เกิดผลในด้านการบริโภคก็มีความตื่นตัวและตระหนักถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การบริโภคสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น  
และมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นวงกว้างในอนาคต 

2.1.1.6 สถานการณ์ความมั่นคงโลก 
 1. ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มของการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท 
     ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
 2. ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิ       
    ทับซ้อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์ เพ่ือประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร 
 3. อาชญากรรมข้ามชาติ มีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเชื่อมโยง 
    ในภูมิภาค และพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและ 
    วิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น 
 4. การก่อการร้ายก าลังส่งผลกระทบต่อสังคมโลก โดยทวีความรุนแรง และมี 
    ความถี่มากข้ึน 
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2.1.1.7  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable Development Goals-  
                       SDGs) 

 

แผนภาพที่ 2 – 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) 

ใน การป ระชุ ม สมั ช ช าให ญ่ แห่ ง
องค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2558 ที่ประชุมมีมติรับรองเป้าหมายการพัฒนา
ของโลกชุดใหม่เพ่ือด าเนินการต่อเนื่องจาก 
MDGs 2015 โดยใช้ชื่อเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ งยืนของโลก (Sustainable Development 
Goals : SDGs : 2030) โดยได้มี การก าหนด
เป้ าหมายการพัฒนาไว้  17 เป้ าหมาย โดย
เป้าหมายที่  4 เป็นเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า  “สร้าง
หลักประกันว่าทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

ใน ส่ ว น ข อ งส า ร ะ ส า คั ญ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เน้นการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาในสถานศึกษาไปสู่ แนวคิดที่ ให้
ความส าคัญกับการเข้าถึงเด็กที่ด้อยโอกาสทุก
กลุ่ม ปัญหาความเท่าเทียมของหญิงและชายใน
การเข้าถึงการศึกษา และต้องเป็นการศึกษาที่มี

คุณภาพ โดยเชื่อมโยงกับความต้องการของ
ตลาดงานจึงต้องแสวงหาความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ
การท างานที่ภาคเอกชนต้องการ รวมถึงกลุ่ม
ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการอ่านออกเขียนได้และการ
ขาดทักษะใหม่ ๆ ที่ตลาดต้องการให้กลับเข้ามา
ศึกษาต่อเพ่ือเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ที่ส าคัญของ SDGs 2030 
คือ การสร้างหลักประกันทางการศึกษาที่มี
คุณภาพเสมอภาคและเท่าเทียม ส าหรับเด็กทุก
คนในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา เพ่ิม
จ านวนครูที่มีคุณภาพ เพ่ิมจ านวนเยาวชนและ
ผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานและ
การเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งขจัดความเหลี่อม
ล้ าทางการศึกษา โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่ งเสริม
วัฒนธรรมแห่ งความสงบสุข  และการเป็น
พลเมืองของโลก 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ทั้ง 17 ข้อ คือ 

เป้าหมายที่ 1 :    ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 
เป้าหมายที่ 2 :    ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ  

  และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 :    สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ 

  ส าหรับทุกคนในทุกวัย 
เป้าหมายที่ 4 :    สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ 

  เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที่ 5 :    บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายที่ 6 :    สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคน  

  และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 7 :    สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถ 

  ซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 8 :    ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน  

  การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 :    สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา  

  อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 :  ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 :  ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย  

มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 12 :  สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 :  ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบที่เกิดข้ึน 
เป้าหมายที่ 14 :  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเล

อย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 :  ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ
เสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 :  ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ 
และครอบคลุม ในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 :  เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2.1.2  บริบทภายในประเทศ 

 2.1.2.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 16 หมวด 279 มาตรา โดยมี ประเด็น
ส าคัญที่เชื่อมโยงกับการศึกษาประกอบด้วย 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในการ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในวรรคสองเป็นการ
แยกบทบาทหน้ าที่ ของสถาบัน อุดมศึกษา 
ทางด้านวิชาการกับสภาวิชาชีพไม่ให้ไปก้าวก่ายกัน 
 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 ให้รัฐ
จัดการศึกษา ให้เด็กทุกคนเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับ
โดย ไม่ เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ าย  ให้ ป ระชาชน ได้ รั บ 
การศึกษาตามความต้องการ ให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
โดยรัฐมีหน้าที่ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนให้การ
จัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการ และ
ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 การศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญตามความถนัด
ของตน รับผิดชอบ ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ รัฐต้องจัดตั้ง กองทุนเพ่ือใช้ใน
การช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าในการศึกษา   
 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุน หรือใช้กลไกทางภาษี  รวมทั้ งให้ ผู้
บริจาคเข้ากองทุนได้ประโยชน์ในการลดหย่อน 
ภาษีตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว
ต้องก าหนด ให้การบริหารจัดการกองทุนเป็น
อิสระและก าหนดให้มีการ ใช้จ่ายเงินกองทุน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 
76 ให้ความ ส าคัญระบบการบริหารราชการใน
ทุกระดับให้เป็นไปตาม หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  และการใช้งบประมาณ  ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 
257 ด าเนินการ  ปฏิ รูปประเทศเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย 3 ประการ ดังต่อไปนี้  
 1. ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มี
ความสามัคคี ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง มีความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ  กับการ
พัฒนาด้านจิตใจ  
 2. สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี
โอกาส อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 
 3. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี และมีส่วน ร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครอง ในระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 และมาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ  ในด้ านต่ าง ๆ  11 ด้ าน โดยด้ าน
การศึกษาถูกก าหนดจะต้อง ด าเนินการให้สอด
รับกับมาตรา 54 ประกอบด้วย  
 1. ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับ การศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 2. จัดท ากฎหมายจัดตั้งกองทุนทางการ
ศึกษา ให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่ งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  
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   3. ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา  ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
อาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับ 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพ ในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบ
คุณธรรมในการ บริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู  

   4. ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดย สอดคล้อง
กันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นท่ี  

   ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพ การศึกษาทุกระดับ รวมทั้ง
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งอุดมศึกษาสามารถน าพันธกิจเพ่ือสนับสนุนในมิติต่าง ๆ ของ
การพัฒนาการศึกษาในระดับอ่ืนของประเทศ 

 2.1.2.2  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561- 2580 

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้ใน มาตรา 65 ให้
รัฐบาลต้องจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้เป็นทิศทางการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลา 20 ปี 
รวมทั้งออกเป็นพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 โดยก าหนดในหมวด 1 
มาตรา 5 ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิด  เป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้องไม่
น้อยกว่า 20 ปี ส่งผลให้ทุกแผนรวมทั้งแผนอุดมศึกษาระยะยาวจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ดังกล่าว  

 
2 - 7 



ยุทธศาสตร์หลักส าคัญ 6 ข้อ ที่ถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง : รักษาความสงบ ภายในประเทศ พัฒนาศักยภาพการ 
              ป้องกัน ประเทศ บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศ และปกป้องผลประโยชน์ 
              ทรัพยากรธรรมชาติ  

2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : พัฒนาภาคการผลิต และ 
              บริการ พัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  

3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริม ศักยภาพมนุษย์ : ปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาคน   
              ตลอดช่วงชีวิต คนไทยที่มีคุณธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
              สร้างสุขภาวะที่ดี และความอยู่ดีมีสุข  

4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างความม่ันคงในชีวิต  
              และ ทรัพย์สิน สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม และความสมานฉันท์  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม :  
              อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ วางระบบการจัดการน้ า อย่างบูรณาการ พัฒนา 
              พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ : ระบบบริหาร 
              ราชการ แบบบูรณาการ พัฒนาข้าราชการมืออาชีพ ต่อต้านการทุจริต ปรับปรุง  
              กฎหมาย ระเบียบ ให้มีความชัดเจน ทันสมัย 

บทบาทของอุดมศึกษาที่ตอบวิสัยทัศน์ชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
แผนภาพที ่2 - 2 บทบาทของอุดมศึกษาที่ตอบวิสัยทัศน์ชาติ 
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อุดมศึกษาสามารถน าพันธกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่
ต้องการเห็นประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยผ่านกระบวนจัดการเรียนการสอน บน
ความรับผิดชอบและมีคุณภาพทางการศึกษา การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศสามารถน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งการสร้าง องค์ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของ
ภาคสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และภาคการผลิตจริง เพ่ือให้บทบาทของอุดมศึกษา  มีส่วนในการน า
ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง สามารถ  ลดความ
เหลื่อมล้ า ทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจของคนไทย ในฐานะอุดมศึกษาเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญของการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ 

2.1.2.3 การขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 
นโยบายของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้น  จากกับดักประเทศ

รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง รวมทั้งหลุดพ้นกับดักความไม่เท่าเทียมกันของคนในชาติไปสู่ 
การพัฒนาอย่างสมดุลที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยใช้โมเดล Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไปสู่ Value Base Economy หรือการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ใช้ความได้เปรียบ
ในความหลากหลายทางชีวภาพ และความ หลากหลายทางวัฒนธรรม มาเป็นกลไกในการพัฒนา
ประเทศ  

จากวิวัฒนาการของการพัฒ นาประเทศ  จาก  Thailand 1.0 : ประเทศ
เกษตรกรรม ไปสู่  Thailand 2.0 : ประเทศอุตสาหกรรมเบา ไปสู่  Thailand 3.0 : ประเทศ 
อุตสาหกรรมหนัก จนไปสู่เป้าหมายของการพัฒนา คือ Thailand 4.0 ที่ประกอบด้วย  

    1. เปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม  
    2. เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย 

เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์  
    3. เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน  

วัตถุประสงค์หลกั 4 ประการ Thailand 4.0  

 1. การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนผ่าน  การใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยมี เป้าหมายที่จะเพ่ิมงบประมาณทางด้านการวิจัยและ
พัฒนา ให้เป็นร้อยละ 4 ของ GDP เพ่ิมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นร้อยละ 5 - 6 ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี และเพ่ิมรายได้ เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจาก 15,000 บาทต่อเดือนไปเป็น 43,000 
บาทต่อเดือนภายในปี พ.ศ. 2575  

     2. การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง ยกระดับ
ขีดความสามารถของคนในสังคมให้เข้มแข็ง โดยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (วัดผลจาก Gini 
Coefficient) จาก 0.465 ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 0.36 ในปี พ.ศ. 2575 ตามมาตรฐาน OECD 
ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบสวัสดิการสังคม เต็มรูปแบบใน 20 ปี รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร 
ยุคใหม่ (Smart Farmer) 20,000 ครัวเรือนภายใน 5 ปี 
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แผนภาพที ่2 - 3 การยกขีดความสามารถในกลุ่มเป้าหมาย 

3. การยกระดับคุณภาพคนให้สูงขึ้น โดยพัฒนาให้ คนไทยมีสมรรถนะเทียบเคียง
กับการพัฒนาในศตวรรษที่  21 และคนไทยในยุค Thailand 4.0 จะมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ 
(Thailand HDI) จาก  0.722 ไปเป็น  0.8 ติดอยู่ ในอันดับ  50 ประเทศภายใน  10 ปี  รวมทั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาของไทย อย่างน้อย 5 แห่ง ถูกจัดอยู่ใน 100 สถาบันอุดมศึกษาระดับโลก ภายใน
ระยะเวลา 20 ปี  

4. การปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นสังคมที่พัฒนา อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศ เป็นสังคมคาร์บอนต่ า โดยมีเป้าหมาย การพัฒนา 
10 เมืองน่าอยู่ระดับโลก รวมทั้งเพ่ิมความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการก่อการร้าย  

การเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย” 

 
แผนภาพที ่2 – 4 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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รัฐบาลก าหนดทิศทางการพัฒนา Thailand 4.0 ภายใต ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบไปด้วย 5 วาระ  

วาระท่ี 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง  
วาระท่ี 2 : การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม แห่งอนาคต  
วาระท่ี 3 : การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่าย วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม  
วาระท่ี 4 : การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ   

                         77 จังหวัด  
วาระท่ี 5 : การบูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ ประชาคมโลก 

 2.1.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนระยะ 5 ปี เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะเป็นแผนแม่บทหลักของประเทศ โดยมีหลักการส าคัญของแผน
ประกอบด้วย 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ 
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน และการบริหารจัดการที่ดี 2. หลักคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม 3. หลักวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือสนับสนุนการสร้าง “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ให้เกิดขึ้นในประเทศ และ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 4. หลักเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 2579 เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เป็นคนที่มีวินัย เรียนรู้ตลอดชีวิต  มี
สุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานนวัตกรรมน าดิจิทัล 5. 
หลักการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือลดกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ า เพ่ิมชนชั้น
กลางโดยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตบนฐาน ภูมิปัญญาและนวัตกรรม และ 6. หลักการน าแผนฯ 
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน 5 ปี เพ่ือน ากลไกประชารัฐ มาเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อน รวมทั้งน าการพัฒนาแบบบูรณาการโดยเฉพาะประเด็นส าคัญให้บรรลุเป้าหมายของแผน 

เป้าหมายรวมของการพัฒนา ประกอบด้วย  
   1. คนไทยมีลักษณะคนไทยที่สมบูรณ ์ 
   2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
   3. ระบบเศรษฐกิจเข้มแข็งและแข่งขันได้  

       4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถ สนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ มั่นคงทางอาหารและน้ า  

       5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย  สามัคคี สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่น ของนานาชาติต่อประเทศไทย  

   6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ มีส่วนร่วมของประชากร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์  

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ : คนไทยมีค่านิยมที่ดี มีทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 และมีสุขภาวะที่ดี  

2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม : โอกาสทางสังคม
เศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย ร้อยละ 40 ของประเทศ และสร้างชุมชนเข้มแข็ง  

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน : รายได้ต่อหัว
สูงขึ้น ส่งเสริม ฐานการผลิตเดิมและใหม่ให้เข้มแข็ง มีวินัยทาง การเงินการคลัง  

4. การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ บริหาร จัดการน้ า สิ่งแวดล้อม และมลพิษ รองรับภัยพิบัติ ที่
เกิดข้ึน  

5. การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน : ปกป้องสถาบัน เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และความร่วมมือ กับมิตร
ประเทศ  

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย : ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม และการบริหารจัดการ ที่ดี มีธรรมาภิบาล  

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การขนส่ง การค้า ความมั่นคง ทางพลังงาน ขยายบริการด้านดิจิทัลทั่วประเทศ  

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม : สร้างความเข้มแข็ง 
และโอกาสในการ เข้าถึงของคนทุกกลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้ง
บูรณาการให้ไปในทิศทางเดียวกัน  

9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ : กระจาย โอกาสการพัฒนาไปยัง
ภูมิภาค และพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจใหม ่ 

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา : ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม 

2.1.2.5  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เมื่อวันที่  
14 มีนาคม 2560 โดยจัดท า เป็นแผนระยะ 20 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ก าหนดแนวคิดหลักส าหรับการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) เพ่ือความเท่าเทียม
และทั่ วถึ ง  (Inclusive Education) บนหลั กปรัชญ าของเศรษฐกิ จพอเพี ยง  (Sufficiency 
Economy) รวมทั้งการมีสวนร่วมของทุกภาคส วนของสังคม (All for Education) แผนการศึกษา
แห่งชาติ  ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” เพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

==> เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
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==> เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ  
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

อย่างเท่าเทียม (Equity)  
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ  

เต็มตามศักยภาพ (Quality)  
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษา 

ที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็น

พลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  

แผนการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด  
                   ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของ ระบบบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัดส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น  

 อัตราการมีงานท าภายใน 1 ปี ของผู้จบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 90)  
 สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับรัฐ (50 : 50)  
 จ านวนสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับการจัดอันดับ ในภาพรวมอยู่ใน 200 อันดับ   
    แรกของโลก(7 แห่ง) โดย QS World University Rankings  
 สัดส่วนผู้เรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ต่อผู้เรียน 
    สาขาสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (50 : 50)  
 งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 40)  
 จ านวนโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาประเทศ เพ่ิมขึ้น (1,200 โครงการ)  
 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้จบการศึกษา เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100)  
 ระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิต ตามมาตรฐาน CEFR  

               สูงขึ้น (ระดับ C) 
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2.1.2.6  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

   มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 

     มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
    1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการ

สร้างสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

   1.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง 
ชุมชน สังคม และประเทศ 

   1.3  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติ
สุข อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก

    มาตรฐานที่ 2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
      สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ 
ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน  การสร้างคุณภาพชีวิต หรือ
การสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริการวิชาการ 
  สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการ
บริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน  ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

มาตรฐานที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนา

ไปสู่การสืบสาน  การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม  การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
       5.1 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบ

บูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  5.2 สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบ าล 
ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น
คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

   5.3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบประเมิน
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
การก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด

2.1.2.7  ทิศทางนโยบายการพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ.2563 – 2567 
     แนวทางในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม New  

S-curve ในกรอบระยะเวลา 5 ปี มี 5 แนวทาง 
     1. สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ มีแนวทางการด าเนินงาน 

ได้แก ่
            1.1 ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษา

และภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning: WiL) 
ผ่อนคลายข้อจ ากัดด้านมาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม
มากขึ้น สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาทักษะให้กับครูอาชีวะศึกษา สนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือขยายผลหลักสูตรแบบ WiL  

         1.2 ผลักดันโปรแกรมใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพสูง (Talent Utilization) 
เช่นสนับสนุนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทเพ่ือท างานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
ผลักดันระบบศาสตราจารย์ร่วมระหว่างสถาบัน จัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม หรือวิทยาลัยร่วม  

         1.3 ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (Global Talent) ส่งเสริมการ
น าบุคลากรชาวไทยที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย ปรับปรุงมาตรการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรับเงื่อนไขวีซ่านักศึกษาต่างชาติให้สามารถท างานระหว่างเรียน และหางาน
ท าหลังส าเร็จการศึกษาได้ชักจูงมหาวิทยาลัยระดับโลกเข้ามาตั้งในประเทศไทย และสร้างเส้นทาง
อาชีพของนักวิจัยให้จูงใจคนรุ่นใหม่ 

         1 .4  ส่ ง เส ริ มก าร เคลื่ อน ย้ ายบุ ค ล ากร ระห ว่ างภ าคส่ วน ต่ างๆ 
ภายในประเทศ (Talent Mobility) ปรับระเบียบเคลื่อนย้ายบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน 
ในสถาบันวิจัยหรือภาคเอกชน ปรับปรุงกลไกและแรงจูงใจที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบภาระงาน จัดท า
ขั้นตอนที่ชัดเจนในการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานจากภาคอุตสาหกรรม 
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2. ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC มีแนวทางการด าเนินงาน ได้แก่ 
     2.1 พัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตของพื้นที่ EEC เพ่ือให้

จ านวนและคุณภาพก าลังคนที่ผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC 

     2.2 พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการโดยใช้โจทย์ 
(Training Consortium หรือ R&D Consortium) ซ่ึงรวมทั้งโจทย์การพัฒนาก าลังคนและโจทย์การวิจัย 

     2.3 ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนหรือการวิจัยร่วมระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการในพื้นที่  EEC โดยใช้กลไกต่างๆ เช่น หลักสูตรแบบ WiL กลไก Talent 
mobility และการท าวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทที่มีโจทย์วิจัยม าจากสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่ EEC 

     2.4 การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ Sandbox เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใน
สถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
EEC โดยข้อยกเว้นมาตรฐานการศึกษาบางประการ 

  3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต มีแนวทางการ
ด าเนินงาน ได้แก่ 

     3.1 ยกระดับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากรวัยท างาน (Reskill/ 
Upskill) เช่น ผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิต พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบ Micro-
credential หรือ nano-degree ให้การสนับสนุนทางการเงินส าหรับบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 
พัฒนาและขยายผลระบบ MOOCs เป็นต้น 

     3.2 ขยายผลกลไกพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรมและทักษะเพื่อ
อนาคต (Future skills) ให้แก่เยาวชน เช่น ขยายผลห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (STEAM 
Lab) ในโรงเรียน สร้างเวทีให้เด็กรุ่นใหม่แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เช่น 
Youth TedTalk จัดการเรียนรู้โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) และใช้โจทย์
วิจัยจากท้องถิ่น 

  4. ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต มีแนวทาง
ด าเนินงาน ได้แก่ 

     4.1 สร้างความเข้าใจและทักษะพื้ นฐานให้แก่ เด็กและเยาวชนด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ ผ่านหลักสูตรการศึกษาในระบบ หรือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การ
ท าโครงการ การประกวดแข่งขันนิทรรศการ เป็นต้น 

     4.2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับบุคลากรวัยท างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิจัย วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น 

     4.3 สร้างความสามารถให้กับผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย SMEs ที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตในกิจการ 
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5. ปฏิรูประบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย มีแนวทางด าเนินงาน ได้แก่ 
     5.1 ก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตาม “กลุ่มผลลัพธ์” (University 

Repositioning) ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสถาบัน ก าหนดแนวทางก ากับดูแลการ
ด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดท าแนวปฏิบัติการขอต าแหน่งทางวิชาการตามกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 

     5.2 ปฏิรูปกลไกการเงินและงบประมาณ จัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาแบบ
เน้นอุปสงค์ (Demand-side) เพ่ือผลิตก าลังคนระดับสูงตามความต้องการประเทศ ผลักดันการ
จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา 

     5.3 ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษา 
ผลักดันให้เกิดการทดลองนวัตกรรมหลักสูตรอุดมศึกษาแบบ Sandbox ทบทวนมาตรฐานหลักสูตร
ให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน พิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาระบบข้อมูลด้านการอุดมศึกษา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าของ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและร่วมท าวิจัย 

     5.4 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการและธุรกิจนวัตกรรม ปรับ
ระเบียบให้อาจารย์สามารถท างาน start-up ได้ พัฒนากลไกสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยตั้งวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมเพ่ือแก้ปัญหาให้ชุมชน พัฒนาแนวทางแบ่งปันผลประโยชน์จากการน าผลงานวิจัยไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ศูนย์บ่มเพาะ maker space คลังข้อมูลวิจัย เป็น
ต้น พัฒนากลไกการเงินเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัย เช่น กองทุน Startups รุ่นเยาว์ 
กองทุนร่วมลงทุนในมหาวิทยาลัยเพ่ือลงทุนในงานวิจัยของอาจารย์หรือนักศึกษา และสนับสนุน
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้กับอาจารย์และบุคลากร 

2.1.2.8  แผนการด าเนินงานของคณะท างานด้านการพัฒนาก าลังคนในเขต  
     พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2566 

     ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 
บูรณาการการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดประชุมสรุปผลการศึกษาความต้องการก าลังคนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดประชุม และ ดร.อภิชาติ ทองอยู่ เป็นประธานคณะท างาน
ประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษาในครั้งนี้ สรุปรายละเอียดดังนี้ 

   การพัฒนาบุคลากรและการศึกษายุคใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนบุคลากรให้ตรงตาม
ความต้องการของงานหรืออุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ อีอีซี อย่างแท้จริง โดยได้
วางเป้าหมายการศึกษาใหม่ ดังนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการ (demand) บุคลากรในทุกอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพ่ือศึกษาคุณสมบัติ และระดับการศึกษาของแต่ละกลุ่มท่ีแต่ละอุตสาหกรรมต้องการ 

     ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาช่องว่างระหว่างความต้องการกับความสามารถในการผลิต
ทั้งประเทศ และจับคู่ความต้องการกับสถาบันที่มีศักยภาพ 
     ขั้นตอนที่ 3 สร้างหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงตามความ
ต้องการทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
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   ขั้นตอนที่ 4 จัดหาผู้สอนที่มีประสบการณ์จริงเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูให้ได้

มาตรฐาน โดยต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่มีประสบการณ์จากท้ังในและต่างประเทศ เข้าร่วม
พัฒนาบุคลากร ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ อีอีซี มีศูนย์การเรียนรู้แบบ  Education Transformation แล้ว 
4 ศูนย์ ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาการศึกษาระบบ Automation เป็นความร่วมมือระหว่าง อีอีซี– มิตซู
และ ม.บูรพา 2. ศูนย์พัฒนาศักยภาพพาณิชยนาวี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา 3. ศูนย์การพลังงานเชื้อเพลิงเคมี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC 4. ศูนย์เรียนรู้ระบบราง 
โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

   ขั้นตอนที่ 5 จัดท ามาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพโดยยกเข้าสู่ระดับสากล 
เพ่ือยกระดับการศึกษาให้ตอบสนองการมีงานท าและสร้างรายได้เป็นอย่างดี 
     ขั้นตอนที่ 6 การขยายผลและสร้างความร่วมมือต่อยอดการศึกษาแบบสะสม
หน่วยกิตในระหว่างท างาน 
     ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลการศึกษาทั้งระบบและแต่ละสาขาเพ่ือการปรับปรุง 
ประเมินติดตามผลที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม 

    ส าหรับการขับเคลื่อนการศึกษาความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
เขตพ้ืนที่อีอีซี ในครั้งนี้จะท าให้เกิดประโยชน์กับคนในพ้ืนที่ อีอีซี และพ้ืนที่ใกล้เคียง ก่อให้เกิดการ
จ้างงาน สร้างอาชีพ โดยคาดว่าในปี 2562-2566 มีความต้องการก าลังคนใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ประมาณ 400,000 ต าแหน่ง ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 ของ
รัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2.1.2.9  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 
    วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม  น าทางไปสู่การ

เปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน”  

    วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว  

          2. เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและ  
              ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต  

    3. เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility)  
    4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
                             สอดคล้องกับความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง  
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ประเด็นเพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและ    
 การรู้คิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
 ㆍคุณภาพของบัณฑิตที่ ถดถอยและไม่ตรงความต้องการของผู้ จ้างงานและ ตลาด 

    แรงงานที่ก าลัง เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 ㆍการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยและทันกับการเรียนรู้ใน 

     ศตวรรษท่ี 21 และความสามารถในทักษะด้านดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ 
 ㆍความครอบคลุมเหมาะสมของสาขาการผลิตและศาสตร์ต่าง ๆ ตามความต้องการ  

     ของภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาประเทศ 
 ㆍการผลิตคนให้เพียงพอตามทิศทางการพัฒนา 
 ㆍการเปิดโอกาสให้ต่อยอดความรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับการปรับสัดส่วนประชากร 
 เป้าหมาย 
   1.1 ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพ่ือให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา 
   1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   1.3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่มส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัย  

       ท างานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.4 การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด  

        การศึกษา (Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank) 
    1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล ( Internationalization) เพ่ือให้  

        สามารถแข่งขันได้ในยุค โลกาภิวัตน์ (Globalization) 
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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%)  

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 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพ  
 ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

   ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 2 :  

    • การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (3R8C)  
   • การเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมและการเข้าถึงของกลุ่มท่ีมีข้อจ ากัด  
   • การพัฒนาทักษะและความรูค้วามสามารถเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 

                            ตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการสร้างนวัตกรรมและ 
                         ความเป็นผู้ประกอบการ  

   • การสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นประชากรโลก  
   • การพัฒนาศักยภาพเพ่ืออนาคต  
   • กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักสูตร  
   • ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้และทักษะของอาจารย์  

                         เพ่ือให้นักศึกษารู้จักคิดแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์  

  เป้าหมาย  
    2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุม  
                            ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 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 

 

2 - 21 



ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอด 
  ความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้    
  ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  

    ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 3 :  

    • การเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนา 
                         ประเทศ (Thailand 4.0)  
    • การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่เป็นแนวหน้า  
    • การค้นหาค าตอบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  
    • การน าผลงานวิจัยมาต่อยอดเพ่ือพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม 
                         ยุทธศาสตร์ประเทศ  
    • การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ทั้งกลุ่มหลัก กลุ่มสนับสนุน และนักวิจัยมืออาชีพ  
    • การพัฒนาขีดความสามารถสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและการเป็น Global University  

  เป้าหมาย  

    3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย และ 
                            การบริการที่มีต่อสังคม (Research Hubs , Innovation Center)  
    3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่และ 
                            นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จ านวนอาจารย์ , จ านวนนกัวิจัย ,  
                            Impactor , Citation)  
    3.3 การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่น าไปสู่การใช้งานจริง แก้ไขปัญหา  
                                และชีน้ าสังคม (จ านวนนวัตกรรมที่ใชง้านและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/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  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหา ผ่านความ  

 ร่วมมือกับ ภาคเอกชนและท้องถิ่น  
   ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 4 :  

    • การน าความรู้และทรัพยากรที่มีไปสู่การบริการทางสังคมที่เกิดผลกระทบทาง 
                         เศรษฐกิจแก่ชุมชน  
    • 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  (โครงการ 
                            ความร่วมมือกับเอกชน/ท้องถิ่น ประชารัฐ Community)  
    4.4 โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven) 
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  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 : ไม่น้อย 
                                  กว่า 800 แห่ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบ 
 การก ากับ ดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน  

 ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 5 :  

   • ความโปร่งใสของระบบการบริหารของอุดมศึกษา  
   • การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรต่างๆ  
   • การติดตามประเมินผลที่ขาดประสิทธิภาพและขาดบทลงโทษ  
   • การยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม  
   • ระบบการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงาน ตรวจสอบได้ สอดคล้อง 

                         กับหลักนิติธรรม และจริยธรรม จรรยาบรรณ  

 เป้าหมาย  

   5.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา  
                            (HE Restructure , Governance Roles and Responsibility)  

   5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
                             การใช้ทรัพยากร และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดต้นทุนต่อ 
                            หน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน)  
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   5.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงาน 
                            ข้อมูลต่อ สกอ. และต่อสาธารณะ)  

   5.4 สร้างระบบการก ากับดูแลที่ โปร่งใส  ความรับผิดและตรวจสอบได้        
                             (Governance Accountability/Organizational Assessment) โด ย เฉพ าะ 
                             อย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย  

 ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

   KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด : ร้อยละ 90 (การประเมิน 
                                   ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  
                                   Transparency Assessment : ITA) ที่มาhttps://www.nacc.go.th/ 

                         main.php?filename=ITA)  
   KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม  : (Economic and  

                                  Social Outcome) 

 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 6   ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม  
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ 

    ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ที่ 6 :  

      • การยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม  
      • การติดตามประเมินผลที่ขาดประสิทธิภาพ  
      • การจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางการผลิตบัณฑิต และยังไม่ 
                           เป็น Performance-based  
      • มาตรการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยพัฒนาให้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ 
                           ของประเทศ  
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      • การยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานที่ก ากับดูแล  และการติดตาม 
                           ประเมินผลระบบคุณภาพในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิผล  
      • กลไกลการติดตามและระบบฐานข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ  

   เป้าหมาย  

      6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของ 
                              สถาบันอุดมศึกษา (Finamcial Incentive : Demand Pull , Performance- 
                              based , PA)  
      6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพ  
                              และให้เชื่อมกับการให้คุณ ให้โทษตาม Performance  
      6.3 สร้างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้ และ 
                              ทักษะของบัณฑิต (Quality System : Accredtation System , QA System,  
                              Learning Outcom , Ranking)  
      6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
                              ในพันธกิจทุกด้าน (Resource and Support Centers , Benchmark    
                                  Partners)  
      6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
                              และสถิติอุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ  
  ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

  KPI 13 : ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร : ร้อยละ80  
                 (พ.ศ. 2560 ร้อยละ 60)  

  KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา  
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2.1.2.10  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับ 
                     การจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี  

      -  ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด าเนินการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของ
หน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิรูป รวมทั้งจัดท าแผนแม่บท (Operation Plan) และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

       - เมื่อแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปีฯ ของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยงานกลางใช้แผนงานดังกล่าว
ประกอบการพิจารณาด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ 

       - ให้ส านักงบประมาณใช้แผนงานดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ 

2.1.2.11  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการ 
      บ้านเมืองที่ดี (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

มาตรา 7 

          ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็น
แผนห้าปี ซ่ึงต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” 

 

มาตรา 4 

 

มาตรา 9 

          ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปีตาม
มาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

          ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน “มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความ
จ าเป็น หรือ สมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ 
โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อื่น
ประกอบกัน ” 
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2.1.2.12  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
      นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 

   นโยบายหลัก 12 ด้าน 

  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์  
มีนโยบายด าเนินการ คือ (1) สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2) ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทาน
และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ (3) สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และ
ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระราชกรณียกิจ 

2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ มีนโยบายด าเนินการ คือ (1) รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของ
ประเทศ (2) ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะ และการมี
ส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคี ปรองดองและความ
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน (3) พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน (4) สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน (5) แก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างจริงจังทั้งระบบ  

3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  (1) ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ ของชาติ (2) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็น
พลเมืองที่ดี (3) ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง (4) สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (1) สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย
ในภูมิภาคและเวทีโลก (2) สริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน (3) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม (4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง (5) ขับเคลื่อนงาน
การทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน  

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
 5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง (1) ด าเนินนโยบายการเงิน

การคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทย สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก (2) ก ากับดูแลวินัย
การเงินการคลัง (3) ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ (4) ปฏิรูประบบการออม (5) สร้างแพลตฟอร์ม
เพ่ือใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 

 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม (1) พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ แนวคิด
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] 
(2) พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้ม
การค้าโลก (3) สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่ (4) 
พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
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 5.3 พัฒนาภาคเกษตร (1) รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้
ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรส าคัญฯ (2) ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและ
ไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ (3) พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(4) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร (5) ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ (6) 
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ (7) ส่งเสริมการท าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น (8) 
ฟ้ืนฟูและสนับสนุนอาชีพ การท าประมงให้เกิดความยั่งยืนฯ  

  5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว (1) พัฒนาคุณภาพและความหลากหลาย
ของแหล่งท่องเที่ยว (2) ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (4) ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด (5) 
ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน  

 5.5 พัฒนาการค้าการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและ
การลงทุนในภูมิภาค (1) ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน (2) ส่งเสริมธุรกิจ
การค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ข้ามพรมแดน (3) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
การน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

   5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศฯ (2) แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพ้ืนที่ เขตเมือง (3) 
เสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ (4) ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า
และพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ (5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ าประปา (6) แก้ปัญหาระบบระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 5.7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศ
อัจฉริยะ (1) รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมฯ (2) พัฒนาการอ านวยความ
สะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ การค้า การน าเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล (3) ส่งเสริม
การค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

 5.8 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม (1) พัฒนาสภาพ แวดล้อมและระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (2) พัฒนาสภาพ แวดล้อมและระบบ นิเวศที่เอ้ือต่อ
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (3) เสริมสร้างการใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
(4) สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ า  

 5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ (1) พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ (2) เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมฯ (3) 
ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (4) 
ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย 

6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ

เอเชีย (1) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง (2) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
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เศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3) เพ่ิมพ้ืนที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค (4) เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่าง
ต่อเนื่อง  

 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน (1) สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจ

ชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ (2) สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี (3) 
สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน 
(4) ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพ่ือสร้างงานในชุมชน (5) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนิน
ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน  

 7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (1) สร้างผู้น าชุมชน ยกย่องปราชญ์
ชาวบ้าน (2) ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน สาธารณสุข
ชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ (3) แก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ (4) สร้างพลังในชุมชน (5) สร้างเครือข่ายชุมชนที่
เข้มแข็ง 

 7.3 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (1) จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิด

อย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ (2) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (1) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือ

พัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21  (2) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน  

 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0  

 8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มี
ความสามารถสูง 

 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (1) ส่งเสริมการ
วิจัยและ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน (2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (3) สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 

 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย (1) มุ่งเน้นการพัฒนา
โรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู (2) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (3) ลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา (4) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย (5) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง 

 8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  

9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย  
9.2 ส่งเสริมการป้องกัน และควบ คุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  
9.3 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
9.4 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมี

งานท า ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม 
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10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างย่ังยืน  

10.1 ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน  
10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหล่งน้ าชุมชน และทะเล  
10.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่งเพ่ือการพัฒนาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  
10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
10.7 พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
10.8 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่  
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มี

ความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล  
11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการภาครัฐ  
11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ

และการตรวจสอบภาครัฐ  
11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้

ชีวิตประจ าวัน (1) ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ (2) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มี
สนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน 
(3) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม  

11.8 กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ 

12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม  

12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
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6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ 

ฝ่ายราชการประจ า 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการ

เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
2.1.2.13 กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

                     และนวัตกรรม 
มิติที่ 1 : สร้างและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกอายุ ทุกช่วงวัย สามารถ

พัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา ไม่ตกเทรนด์  
- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต รองรับอาชีพ

หลากหลายในโลกยุคใหม่อย่างเท่าทัน  
- สร้างบัณฑิตคุณภาพพร้อมสู่โลกใบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21  
- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Skill for the future) อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้ง Upskill และ Reskill คนท างาน  
- สนับสนุนการเรียนรู้สาหรับคนสูงวัย  

มิติที่ 2 : สร้างและพัฒนาองค์ความรู้  
- ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทย  
- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  
- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทย์ประเทศ ทั้ง Smart Farming, Active Citizen, 

Zero-Waste และ AI for All  

มิติที ่3 : สร้างและพัฒนานวัตกรรม  
- สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้ค าปรึกษาจาก

ผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร  
- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม  
- สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand  

มิติที่ 4 : ปฏิรูปการอุดมศึกษา  
- ปลดล๊อค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอ

ต าแหน่งวิชาการให้เหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก  
- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ ตอบโจทย์ประเทศ  
- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit 

Bank) ที่สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ (Modular System) สะสมเป็นปริญญาจิ๋ว ไร้ข้อจากัด
เรื่องเวลา มหาวิทยาลัย อายุ และสามารถนาเอาประสบการณ์ท่ีมีมาเทียบหน่วยกิตได้ 
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2.1.2.14  ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
      เพ่ือการพัฒนา 2563 – 2570 
       กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2563-2570 
 

 
แผนภาพที่ 2 - 5 ยุทธศาสตร์ อววน. เพ่ือการพัฒนา 

       

         BCG Economy 

          BCG Economy Model เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไป
พร้อมกัน ได้แก่ B- Bio Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และ G-Green Economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียว 

แผนภาพที่ 2 - 6  BCG Economy Model 
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    โดยน าองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในของประเทศ ให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และผลผลิตการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งยกระดับระบบ
การผลิตในปัจจุบัน ไปสู่ระบบการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือรักษาความม่ันคงทาง
วัตถุดิบและสมดุลของสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติ อย่าง
น้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ 1. การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน 2. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. การอนุรักษ์ความหลากหลาย 4. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  5. การโน้มน าหลักปรับ
เศรษฐกิจพอเพียงที่คิดค้นขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้พัฒนาประเทศ 
     BCG Economy Model ครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น S-Curve 
ได้แก่ เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ และการท่องเที่ยว การ
ท างานในแต่ละด้านเป็นพีระมิดที่ส่วนยอด หมายถึงผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสูง มีก าลังลงทุนใน
เทคโนโลยีและพร้อมรับความเสี่ยง ถึงแม้จะมีจ านวนน้อยแต่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง และเป็นก าลังส าคัญ
ของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ส่วนของฐานพีรามิด หมายถึง ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและชุมชนที่ใช้ 
เทคโนโลยีไม่สูง แต่เกี่ยวข้องกับคนจ านวนมากและเป็นรากฐานส าคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และชุมชน 

   การวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier  Research เพื่อก าหนดอนาคต 
     ประเทศไทย 

     ท่ามกลางปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ ซึ่งท าให้การ
แข่งขันทางการค้าและความมั่นคงรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ความท้าทายจากการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่
สังคมสูงวัยท าให้จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการขับเคลื่อนประเทศให้
เติบโตอย่างยั่งยืนไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง มุ่งสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายในระยะเวลา 20 
ปีตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 
     ประเทศพัฒนาแล้วที่สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางทั้งหมดคือประเทศ
ที่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง และเทคโนโลยีนั้นเป็นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความ
มั่นคงของประเทศ การสร้างเทคโนโลยีของตนเองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้ พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์เพียงพอและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะแปลงความรู้นั้นให้มาเป็นเทคโนโลยี ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของ
ประเทศ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถก้าวไปเป็น
ประเทศที่สามารถสร้างและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของสิ่งที่มีอยู่ เพ่ือ
ตอบสนองความจ าเป็นของประเทศ ความต้องการของตลาด และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศ 
     ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จะท าให้ก้าวไปสู่การเป็น
เจ้าของเทคโนโลยี แต่ยังขาดความเชื่อมั่นและแรงจูงใจที่จะใช้ความพร้อมดังกล่าวสร้าง โอกาสให้
ประเทศเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงยังไม่เคยก าหนดทิศทางและมีแผน
งานวิจัยขั้นแนวหน้า หรือ Frontier Research Programme เพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้
เป็นรากฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากบริบทโลกและศักยภาพของประเทศไทย
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ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่จึงได้ร่วมกันก าหนดประเด็นวิจัยเพ่ือตอบโจทย์
พ้ืนฐานทีส่ าคัญทางสังคม 4 ด้าน ได้แก่ 

1. อาหารเพื่ออนาคต (FOOD FOR THE FUTURE) 
2. การแพทย์และสาธารณสุขข้ันแนวหน้า (HEALTH  FRONTIER) 
3. พลังงานแห่งอนาคต (FUTURE  ENERGY) 
4. การป้องกันภัยคุกคามและรับมือความเสี่ยง, โอกาสในอนาคต  

(FUTURE THREATS AND OPPORTUNTIES) 
 โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

1. สร้างความเป็นเลิศเพื่อคนไทย : พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องด้านพันธุกรรม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย 

2. สร้างความเป็นเลิศเพื่อความสามารถในการแข่งขัน : เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีที่เป็น
โจทย์ท้าทายของโลก น าไปสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและผู้ส่งออกเทคโนโลยี 
ที่ตอบสนองกับความต้องการของโลกในอนาคต 

3. สร้างความเป็นเลิศเพื่อความมันคงของประเทศ  : เพ่ิมศักยภาพในการรับมือภัย
คุกคามอันเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างโอกาสในการก้าวกระโดดไปสู่การ
เป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์ สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ในยุคที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศในทุกมิติของเศรษฐกิจและสังคม 

 เนื่องจากการวิจัยขั้นแนวหน้าเป็นการลงทุนเพื่อบุกเบิกการสร้างความรู้และความสามารถที่
ไม่เคยมีมาก่อนเพ่ือสร้างความเป็นเลิศในอนาคต จึงต้องการการลงทุนทั้งทางงบประมาณและเวลา 
รวมทั้งต้องยอมรับธรรมชาติของงานวิจัยกลุ่มนี้ที่มีความเสี่ยงสูง มีการแข่งขันสูง แต่หากท าส าเร็จ
จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดังนั้นการวิจัยขั้นแนวหน้าจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อฝ่ายการเมืองผู้ก าหนด
นโยบาย และฝ่ายนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่เป็นผู้ท างาน มีความกล้า มุ่งมั่นและอดทน โดยที่  
ฝ่ายการเมืองให้ความเข้าใจและให้การสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม และฝ่ายนักวิทยาศาสตร์และ
นักวิจัยให้ความทุ่มเทและรับผิดชอบ เป็นพันธสัญญาต่อกัน 

  การปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมทั้งระบบ           
            (Reinventing Universities & Research Institutes) 

    การปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมทั้งระบบ (Reinventing Universities & 
Research Institutes) เป็น  Program หนึ่ งที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.) ให้ความส าคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 4 Platform ซ่ึงประกอบด้วย 1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 2.
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ
เศรษฐกิจท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมตามระบบงบประมาณใหม่ที่เป็น
รูปแบบในลักษณะ Block Grant ที่ตอบโจทย์ส าคัญและสามารถท าการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 
(Multi-year) ซึ่ งการปฏิ รูประบบอุดมศึกษา วิจัย  และนวัตกรรมทั้ งระบบ (Reinventing 
Universities & Research Institutes)  เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนคือ ภาคการอุดมศึกษา ที่
จ าเป็นต้องมีการยกเครื่องครั้งใหญ่ เพ่ือให้มีการภารกิจที่ตอบโจทย์ประเทศ 
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 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objective and Key Results : OKR) 
 เป้าหมาย O5  พัฒนาระบบ อววน. ให้เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน เพ่ือให้เกิดระบบนิเวศที่
เอ้ือต่อการพัฒนาก าลังคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับ
นานาชาติ โดยการออกแบบโครงสร้างที่เน้นการมีส่วนร่วม ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มีระบบจัดสรรงบประมาณที่เชื่อมโยงกับ
นโยบายยุทธศาสตร์ มีระบบติดตามประเมินผลที่วัดได้ทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
ในการลงทุน 
 ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
 KR5.1 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 100 อันดับแรกของโลก จ านวน 2 สถาบัน 
 KR5.2 ทุกมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและสามารถพัฒนาความเป็นเลิศในทางของตนเอง 
 KR 5.3 ระบบจัดสรรงบประมาณและกองทุนในรูปแบบ Multi-year, Block grant ที่มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ คือ University ranking และ Global partnership program 

 
  แนวคิดการจัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Young Startup) 

    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการ National Campaign Startup Thailand เพ่ือระดมสตาร์ทอัพ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้มารวมตัวกันเพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็น
ศูนย์กลางการสร้างสตาร์ทอัพ ในระดับนานาชาติ รวมทั้งปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยการพัฒนาสตาร์ทอัพให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ 
    หัวใจของการสร้างสตาร์ทอัพ คือการสร้างระบบนิเวศที่เน้น open & collaborative 
innovation system บน global platform โดยเป็นการสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการสร้างสตาร์ท
อัพ ให้แปลงมูลค่าทางความคิดให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และสามารถแข่งขันกับ
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ประเทศอ่ืนๆได้ เราต้องเปลี่ยนจาก Made in Thailand มาเป็น Innovated in Thailand ซึ่งต้อง
สร้างคน ให้สร้างงานวิจัย เพ่ือให้ ไปสู่การพัฒนานวัตกรรม น าพาสังคมไป Value Based 
Economy 
    มหาวิทยาลัยมีศักยภาพมหาศาล ที่จะปลดปล่อยศักยภาพของนักศึกษาและต้องร่วม
สร้างให้นักศึกษามี Entrepreneurial spirit กระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีแนวนโยบายที่จะจัดตั้ง
กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Young Startup) ซึ่งกองทุนนี้สนับสนุนให้แก่นักศึกษา ตั้งแต่ระดับอาชีวะ
ศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือบ่มเพาะให้เป็นผู้ประกอบการ สร้างธุรกิจไปสู่สากล เพ่ือให้เกิดการ
ลงทุน ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น 
 2.1.2.15 การจัดอันดับ (Ranking) มหาวิทยาลัย 

     การให้ความส าคัญในการจัดอันดับสถาบันการศึกษามีความแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมาก เพราะมหาวิทยาลัยจะ
แข่งขันกันและสังคมโดยรวมก็ได้ประโยชน์ รวมทั้งส่งผลต่อการเลือกเข้าเรียนของนักเรียน การจัด
อันดับในระดับนานาชาติ ดังนี้ 
    U-Multirank  
        ถูกจัดขึ้นโดยสหภาพยุโรป (EU) เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาในกรุงดับบลิน 
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันแห่งนี้จะท าหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยได้รับการคาดหมาย
ว่า จะมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกประมาณ 500 แห่งร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิก และจะเริ่มประเดิม
ประกาศอันดับในช่วงต้นปี ค.ศ.2014 เป็นต้นไป U-Multirank จะประเมินมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จาก
ผลงานใน 5 ด้าน คือ ชื่อเสียงในเรื่องงานวิจัย คุณภาพของการเรียนการสอน บทบาทที่เกี่ยวกับ
การศึกษาระหว่างประเทศ ผลแห่งความเร็วจากการถ่ายทอดความรู้ การริเริ่มในการสร้างสรรค์
เกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ และ การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญเติบโตของภูมิภาค Androulla 
Vassiliou, the European commissioner for education 
    QS Stars rating 
       QS เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ เปิดเผยรูปแบบ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 2011 โดยมีรูปแบบการประเมินผลทางการศึกษา
โดยใช้รูปแบบของดาวระดับต่างๆ (QS Stars)  
      ในเบื้องต้นยังอยู่ในระยะของการทดลองประเมินผลอยู่ ซึ่งระดับของ QS Stars 
นั้นมีอยู่ด้วยกัน 5 ระดับ ซึ่งวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน โดยเกณฑ์ในการจัดอันดับด้วย
ดาวนี้ มีการประเมินจาก 8 เกณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของการวิจัย การสอนที่มีคุณภาพ การจ้างงาน
บัณฑิต โครงสร้างพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัย ความเป็นนานาชาติ นวัตกรรมและการถ่ายทอด
ความรู้ ภารกิจในการสอนและความเป็นสถาบันเฉพาะทาง ซึ่งแต่ละเกณฑ์การประเมินมีรูปแบบการ
ให้คะแนนที่มีตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะเป็นของตัวเอง ซึ่งใช้สัญลักษณ์ดวงดาวแทนการประเมินผล ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัย 1 ดาว 
  โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 1 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ประกอบส าคัญที่
จ าเป็นในการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนของตนเอง และในหลายกรณีมาจาก
สถาบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของตนเอง โดยมหาวิทยาลัย 1 ดาวมักจะมีการจัดตั้งขึ้นใน
เวลาประมาณ 20 ปี และถูกวางต าแหน่งให้เป็นผู้น าและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศอย่าง
รวดเร็ว 
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 มหาวิทยาลัย 2 ดาว 
  โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 2 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของชื่อเสียง
และงานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ และมักจะมีการกล่าวถึงในแวดวงการศึกษาระดับ
นานาชาติ 
 มหาวิทยาลัย 3 ดาว 
  โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 3 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรู้จักกันดี
ระดับชาติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัย และ
บัณฑิตที่มีความสามารถจากการประเมินผลของนายจ้าง 
 มหาวิทยาลัย 4 ดาว 
  โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง และมี
ความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดีส าหรับนักเรียนและ
คณาจารย์ 
  มหาวิทยาลัย 5 ดาว 
  มหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 5 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่ว
โลก ในเรื่องของความกว้างขวางของพ้ืนที่ ชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับระดับสูง มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ทันสมัย มีงานวิจัยและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล 

    The Times Higher Education World University Rankings
 

      ในอดี ต The Times Higher Education World University Rankings อ ยู่ ภ า ย ใต้  QS 
World University Rankings เป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักร ได้ริเริ่มด าเนินการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 22547 (ค.ศ. 2004) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 
Times Higher Education Supplement ข อ งนิ ต ย ส าร  Times ที่ เป็ น อ งค์ ก รก ารจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยจะประเมิน 5 ด้าน คือ คุณภาพการสอน ความเป็นนานาชาติ
รายได้เชิงอุตสาหกรรม งานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัยทางวิชาการ โดยการจัดอันดับจะรวบรวม
ข้อมูล และให้น้ าหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพ่ือส ารวจ 
Peer Review และเก็บข้อมูลอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ส าหรับการจัดอันดับในระดับเอเชียของ  The Times Higher Education ในปีพ.ศ. 
2559 ใช้ 13 ตัวชี้วัดเหมือน The World University Rankings แต่จะสะท้อนให้เห็นลักษณะ
สถาบันการศึกษาของเอเชีย ที่ด าเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังเช่น การเรียนการ
สอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และมุมมองนานาชาติเพ่ือให้การเปรียบเทียบที่ครอบคลุมมาก
ที่สุดและมีความสมดุลที่มีอยู่ 
     ส่วนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าส าหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ “Times Higher 
Education BRICS & Emerging Economies Ranking 2016” “BRICS” ประกอบด้ วย บราซิล  รัส เซี ย 
อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ เป็นการวัดความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาในทุกภารกิจหลัก ได้แก่ 
การสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และภาพรวมของความเป็นนานาชาติโดยในปีนี้ได้ท าการจัด
อันดับสถาบันอุดมศึกษาจาก 48 ประเทศ ที่ถูกจัดแบ่งประเภทโดยสถาบัน FTSE ซึ่งมีประเทศ
สมาชิกที่ส าคัญ ได้แก่ ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ เปรู ชิลี โคลัมเบีย สาธารณ
เชค ฮังการี มาเลเซีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก โปแลนด์ ตุรกี และไทย 
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     การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric 
     มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) คือ มหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนา ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ 
และสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้ และกิจกรรมเกี่ยวกับการอนรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานของความ
สมดุล ระหว่างระบบนิเวศและสุขภาวะของคนอย่างมีความสุข การพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และสร้างสุขภาวะที่ดีแก่คนในองค์กรและชุมชนบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับและทุกภาคส่วน 
     มห าวิท ยาลั ย อิน โดนี เซี ย  (Universitas Indonesia : UI) ได้ เริ่ ม ก ารจั ด อันดั บ
มหาวิทยาลัยโลกขึ้นในปี ค.ศ. 2010 ภายหลังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
โลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) เพ่ือวัดความพยายามเก่ียวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 
โดยมีความตั้งใจจะด าเนินการส ารวจแบบออนไลน์ เพ่ือแสดงให้เห็นโครงการและนโยบายเกี่ยวกับ
ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก 
     แนวทางการจัดอันดับจะจัดอย่างกว้าง ๆ บนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความ
ประหยัด และความเที่ยงธรรม ตัวชี้วัดและหมวดต่าง ๆ ในการจัดอันดับจะมีความเกี่ยวเนื่องกับ
แนวคิด การจัดอันดับกรีน เมตริกเมื่อปี ค.ศ. 2010 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 95 แห่งจาก 35 
ประเทศ ในปี ค.ศ. 2016 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ 515 แห่งจาก 75 ประเทศทั่วโลก  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยูไอ กรีนเมตริก เป็นที่รู้จักในฐานะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน
ระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียว 
     วัตถุประสงค์ของการร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
        1. เพ่ือมีส่วนร่วมในวงวาทกรรมทางวิชาการท่ีว่าด้วยความยั่งยืนในการศึกษาและการ
สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว 
        2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้น าไปสู่
เป้าหมายแห่งความยั่งยืน 
        3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของวิทยาเขต ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก 
        4. เพ่ือสื่อสารให้รัฐบาล หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และสังคมได้ ทราบถึงโครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนในวิทยาเขต 
     ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
     มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ ยูไอ กรีนเมตริก โดยส่งข้อมูลเพ่ือร่วมในการจัด
อันดับนั้นจะได้รับคุณประโยชน์หลายประการจากการเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้ 
      1. ความเป็นนานาชาติ (Internationalization and recognition) 
        การเข้าร่วมในการจัดอันดับยูไอ กรีนเมตริก จะช่วยสร้างเสริมความพยายามที่จะท า
ให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล และได้รับการยอมรับ โดยให้ความพยายามดังกล่าวของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์บนแผนที่โลก  
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     2. ความตระหนักเกี่ยวกับความยั่งยืน (Increasing awareness of sustainability 
issues) 
        การเข้าร่วมการจัดอันดับจะช่วยสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของความยั่งยืน 
ทั้งในระดับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโลกก าลังเผชิญกับปัญหาในระดับสากล ซึ่งนับเป็น
ความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น แนมโน้มจ านวนประชากร ภาวะโลกร้อน การแสวงหา
ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแบบเกินควร การขาดแคลนน้ า อาหาร และความยั่งยืน  
การจัดอันดับยูไอ กรีนเมตริกท าให้เห็นถึงบทบาทส าคัญที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถช่วยสร้าง
ความตระหนัก โดยท าการประเมิน และเปรียบเทียบความพยายามด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน งานวิจัยด้านความยั่งยืน มหาวิทยาลัยสีเขียว และการขยายบริการเชิงรุกสู่สังคม 
    3. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการลงมือปฏิบัติ (Social change and action) 
       ยูไอ กรีนเมตริกเริ่มต้นด้วยการสร้างความตระหนัก แต่ในอนาคตจะมีการน าไปปรับใช้
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง โดยจ าเป็นต้องจะแปรความเข้าใจให้เป็นการกระท า 
สิ่งนี้นับว่ามคีวามส าคัญมาก 
   4. ความเป็นเครือข่ายร่วมกัน (Networking) 
       ผู้เข้าร่วมการจัดอันดับยูไอ กรีนเมตริกทั้งหมดจะถือว่าเป็นสมาชิกของเครือข่าย 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric World University 
Ranking Network) โดยอัตโนมัติ ในเครือข่ายนี้ ผู้เข้าร่วมจะสามารถสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมทั่วโลกได้   

2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม 
2. หลักสูตรเน้นการปฏิบัติให้เกิดสมรรถนะตามมาตรฐานสากล (Hands-On) พัฒนา

นวัตกรรมได้และมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ 
ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก 

3. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องท าให้บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์ 
เชิงลึกและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับ 

4. มีงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

5. มีความร่วมมือกับเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา 
ในระดับประเทศและต่างประเทศ 

จุดแข็ง (Strengths) 
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1. กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมยังไม่ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ 

2. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และทุนอุดหนุน
งานวิจัยจากภายนอกยังมีน้อย 

3. นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่ไม่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม  
4. ทัศนคติของบุคลากรบางส่วนในมหาวิทยาลัยไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ที่

มีการเปลี่ยนแปลง 
5. ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไม่สามารถใช้

ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 

1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนมุ่งสู่ “เศรษฐกิจเพ่ือขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” (Value-based Economy) 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ เศรษฐกิจโลก
ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

3. ประเทศและภาคอุตสาหกรรม มีความต้องการองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และการ
บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง 

4. โครงสร้างประชากร (สังคมสูงอายุ) ท าให้เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยสามารถสร้าง
หลักสูตร และจัดโครงการฝึกอบรมได้หลากหลายมากขึ้น 

5. สังคมชุมชนให้การยอมรับท าให้เกิดความร่วมมือในทุกพันธกิจมากขึ้น 
 

โอกาส (Opportunities) 

 

1. รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย 

2. ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร 
อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลกระทบกับ
หลักสูตรการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  

3. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

4. อัตราการเกิดของประชากรลดลงท าให้นักเรียนซึ่งเป็นตัวป้อน (Feeder) ลดลง รวมถึง
นักศึกษาท่ีรับเข้า มีความรู้พ้ืนฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า  

5. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า  

อุปสรรค (Threats) 
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  สืบเน่ืองจากประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น อาทิเช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
12 มีนาคม 2562  ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการสนับสนุน พัฒนาและบูรณาการข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องสําหรับการจัดทําตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
4 ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  นโยบายต่างๆ ตามแนวทาง
การพัฒนาประเทศ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  บริบทมหาวิทยาลัยในกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบกับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มทร.ธัญบุรี 20 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ใช้ดําเนินการมาระยะหนึ่ง 

 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 
และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565  มทร.ธัญบุรี โดยได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยนําเข้า เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2563 - 2570 (4 Platforms) รวมทั้งผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา 
มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2561 - 2562 มาประกอบการทํา SWOT Analysis เพื่อนํามาสู่การทบทวนภารกิจ และจัดทาํ 
RMUTT Strategies Innovation Platform โดยในกระบวนการยกร่าง ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Driving Forward to RMUTT 
Innovative University” ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 โดยดําเนินการรวมจํานวน 3 รุ่น  ร่าง RMUTT 
Strategies Innovation Platform ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 และสภามหาวิทยาลัยในโครงการเชิงปฏิบัติการ 
RMUTT Count : Innovation Walk towards Innovative University  เมื่อวันที่ 27–28 กันยายน 2562 
เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมมากขึ้น คณะกรรมการได้นําข้อเสนอแนะจาก
ที่ประชุมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น มาเรียบเรียง และประสานข้อมูล จัดทํา –ร่าง 1- นโยบายและยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และได้ดําเนินการจัดประชุมเพื ่อรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งได้จัดทําแบบประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากบุคลากรในสังกัด และได้นําข้อเสนอแนะจากเวทีต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้นมาปรับปรุงจัดทํานโยบาย
และยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 ปี  
พ.ศ. 2563 - 2565 ดังนี้ 

  

นโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
พ.ศ. 2563 - 2580 
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3.1 RMUTT Strategies Innovation Platform

1. Review

2. Goal

S W O T

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายที่ชดัเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
2. หลักสูตรเน้นการปฏิบัติให้เกิดสมรรถนะตามมาตรฐานสากล (Hands-On) พัฒนา

นวัตกรรมได้และมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ
ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก

3. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทําให้บุคลากรมคีวามรู้ ประสบการณ์
เชิงลึกและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชพี และเป็นที่ยอมรับ

4. มีงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและต่างประเทศ

5. มีความร่วมมือกับเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และ
สถาบันการศึกษา ในระดับประเทศและต่างประเทศ

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
1. กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมยังไม่ทําให้นักศึกษาสว่นใหญ่มีคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้
2. การนําผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและ 

ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากภายนอกยังมนีอ้ย
3. นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่ไม่เอื้อต่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม 
4. ทัศนคติของบุคลากรบางส่วนในมหาวิทยาลัยไมม่กีารปรับเปลี่ยนให้ทันต่อ

สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
5. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน 

ไม่สามารถใชใ้นการบริหารจัดการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนมุ่งสู่ “เศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” (Value-based Economy)

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ เศรษฐกิจ
โลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)

3. ประเทศและภาคอุตสาหกรรม มีความต้องการองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และการ
บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง

4. โครงสร้างประชากร (สังคมสูงอายุ) ทําให้เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยสามารถสร้าง
หลักสูตร และจัดโครงการฝึกอบรมได้หลากหลายมากขึน้

5. สังคมชุมชนให้การยอมรับทําให้เกิดความร่วมมือในทุกพันธกิจมากขึ้น

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
1. รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ มหาวิทยาลัย
2. ประเทศไทยกําลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร 

อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลกระทบกับ
หลักสูตรการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

3. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
4. อัตราการเกิดของประชากรลดลงทําให้นักเรียนซึง่เป็นตัวป้อน (Feeder) ลดลง 

รวมถึงนักศึกษาที่รับเข้า มีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ํา 
5. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจํากัด ทําให้การพัฒนาล่าช้า 

ยุทธศาสตร อววน. เพื่อการพัฒนา
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การพัฒนากําลังคน
และสถาบันความรู้

การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้าํ

P7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และการเกษตร

1. โครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ท้าทายด้วยทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ
การเกษตร เช่น Circular Economy เน้น Zero-waste / PM 2.5 / 
Smart Farming / การจัดการน้ํา

2. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมด้านการเกษตร / 
ระบบ Smart farm

P8 สังคมสูงวัย

1. โครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์สังคมสูงวัย
2. โครงการส่งเสริมการนํานวัตกรรมไปใช้ช่วยเหลือการดํารงชีวิตของผู้สูงวัย
3. โครงการส่งเสริมงานอาชีพหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับ

ผู้สูงวัย (New skill)
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย

P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

1. โครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์สังคมคุณภาพและความมั่นคง
2. โครงการส่งเสริมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ และเทคโนโลยี

ที่เป็นจุดเปลี่ยน (Disruptive Tech)
3. โครงการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรมเพื่อสังคม
4. โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคม

P10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ 
การแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

1. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทาง
เศรษฐกิจ (BCG Economy / AI & Data Economy / Creative Economy / Sharing 
Economy / RDI for S-Curve Industries)

2. โครงการส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรมสู่งานพาณิชย์ 
3. โครงการฝึกอบรมกําลังคนด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของ BCG 

(BCG Economy Model เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไปพร้อมกัน 
ได้แก่ B- Bio Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และ G-Green Economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียว)

4.  โครงการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่ม 10 s-curve
5.  โครงการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG

P11 การพัฒนาระบบนเิวศนวัตกรรม/เขต
เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์

1. โครงการส่งเสริมให้มีการแข่งขันนวัตกรรมของนักศึกษา
2.  โครงการต่อยอดนวัตกรรมจากนักศึกษาสู่งานพาณิชย์ 
3. โครงการส่งเสริมการแปลงงานวิจัยของนักศึกษาสู่การสร้างนวัตกรรม
4.  โครงการสร้างบรรยากาศจําลองการทําธุรกิจ
5. โครงการส่งเสริม Local Start Up ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
6. โครงการพัฒนาพื้นที่Innovation zone เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบ Local Start Up

P12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ

1. โครงการให้บริการทดสอบขั้นสูง
2. โครงการให้บริการทดสอบและสอบเทียบวัสดุ เครื่องมือวัด และผลิตภัณฑ์

ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-CURVE

P13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนนวัตกรรม
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs ด้วยงานวิจัยนวัตกรรม
2. โครงการส่งเสริมนวัตวิถีด้วย Creative Industry      3. โครงการบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. โครงการเผยแพร่ศิลปะ หัตถกรรม การแสดง ดนตรี ในระดับชาติหรือนานาชาติ
5. โครงการนําองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
    (สินค้าหรือบริการ)ที่มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถีหรือเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน

P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยํา
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลธัญบุรีด้วยนวัตกรรมชุมชนเพื่อการหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

P15 เมืองน่าอยู่
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาเมือง
2. โครงการพัฒนาชุมชนสังคม พื้นที่รอบมหาวิทยาลัยและ Area based  ให้เป็นเมือง Green and Smart น่าอยู่ด้วยนวัตกรรม
3. โครงการพัฒนาเมืองปทุมสู่ Smart City

P16 ปฏิรูประบบ อววน.
1. โครงการส่งเสริมการทํางานเชิงบูรณาการ  2. โครงการยกระดับศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ  3. โครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพบริหารจัดการ  4. โครงการสร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล  5. โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

6.. โครงการจัดทําและพัฒนาบุคลากรตามกรอบ IDP  7. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ตําแหน่งบริหารระดับต้น กลาง สูง  8. โครงการพัฒนาการหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  9. โครงการพัฒนาการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ  10. โครงการพัฒนาการหารายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ
11. โครงการให้บริการวิชาการโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างรายได้  12. โครงการระดมทุนเงินบริจาคทั้งจากศิษย์เก่าภาคประกอบการและประชาชนทั่วไป  13. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกมิติสู่การจัดอันดับด้วย QS Stars  14. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) รองรับการจัดอันดับโดย University of Indonesia (UI)

 กระจายความเจริญและสรา้ง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคม
ท้องถิ่นด้วยนวัตวิถี

 ยกระดับรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
 การยกระดับชุมชนด้วย

Social Innovation Model 

 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้วยการพัฒนาด้วยนวัตกรรม

 พัฒนาระบบ Innovation Ecosystem 
รองรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

 เป็น platform ที่พัฒนากําลังคนสู่นวัตกร
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง

 มีองค์ความรู้อันเกิดจากนวัตกรรมเพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเรง่ด่วน
ที่สําคัญของประเทศ กําหนดนโยบายที่ให้ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
และมีคุณค่า

 จัดการปัญหาท้าทายเรง่ด่วนของประเทศและบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs)

P1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้กําลังคนคุณภาพ
1. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดแก่อาจารย์ Problem Solving, Analysis Thinking, Design Thinking, Innovative Thinking
2. โครงการส่งเสริมเทคนิคการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานสากล
3. โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้เป็นผู้สร้างนวัตกร ผู้ประกอบการและนักธุรกิจใหม่
4. โครงการส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ
5. โครงการพัฒนาอาจารย์สู้เส้นทางการพัฒนานวัตกรรม
6. โครงการพัฒนาระบบรองรับผู้ที่มีประสบการณ์สูงจากภายนอกเข้ามาเป็นอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
7. โครงการปรับประบวนการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกและเพิ่มโอกาสของการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ
8. โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประลอง ที่รองรับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

P2 การพัฒนากําลังคนระดับสูง

P3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
1. โครงการพัฒนาบัณฑิต(นวัตกร)ให้มีทักษะแห่งอนาคต (Global–Mindset ทักษะการคิด การวิจัย 

และพัฒนานวัตกรรม) ผ่านรูปแบบ WIL
2. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนเพื่อเรียนรู้ Learn how to Learn
3. โครงการพัฒนาทักษะและประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา
4. โครงการพัฒนาทักษะและประเมินสมรรถนะด้าน ICT ของนักศึกษา
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนอกชั้นเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Innovation Zone Fabrication Lab,  Maker club)
6. โครงการพัฒนาแผนการเรียนด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์ผ่านระบบ Credit bank เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
7. โครงการยกระดับทักษะบุคลากรวัยทํางานและพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษาที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม

(Non degree)
8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ MOOCs
9. โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา / การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

P4 AI For All
1. โครงการพัฒนากําลังคนที่สามารถทํางานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)   

P5 การวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐาน
1. โครงการส่งเสริมการทําวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier research เพื่อกําหนดอนาคตของประเทศ
2. โครงการส่งเสริมการเขียนบทความงานวิจัยระดับนานาชาติ การจดสิทธิบัตร และการร่วมทุน 
3. โครงการส่งเสริมการวิจัยข้ามชาติด้วยทุนวิจัยจากต่างประเทศ

P6 โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

1. โครงการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมนวัตกรรม
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัยของประเทศ
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการทําวิจัย/พัฒนานวัตกรรมและเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

1. โครงการผลิตบัณทิตพันธุ์ใหม่ (หลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับเครือข่าย)
2. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
3. โครงการพัฒนาบัณฑิตนวัตกรรมสู่ความเป็น Start up ในลักษณะ Innopreneur , UBI และยุวสตาร์ทอัพ
4. โครงการติดตามประเมินผลตามคุณลักษณะความเป็นนักนวัตกรของนักศึกษาทุกชั้นปี
5. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับกําลังคน Up skill  Re skill  New skill เพื่อตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC 

ในรูปแบบ Short Course Training
6. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้รองรับการพัฒนานวัตกรและผู้ประกอบการอิสระสร้างสรรค์นวัตกรรม
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6. RMUTT INNOVATIVE SINGULARITY PLATFORM (ISP)

3 - 5

ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้อง

ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้อง



นวัตกร วิจัยเพื่อสรางนวัตกรรม บริการวิชาการดวยนวัตกรรม

7. Value Chain
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Agro food

8. RMUTT Flagship Strategic
Logistic Digital Economy

Tourism & Creative 
Innovation

พัฒนาแนวคิดโดย  กองนโยบายและแผน ภายใตคําปรึกษาของ รศ.ดร.สมเจตน  ทิณพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

9. Strategy Operandi

10. Output/End Value Delivery Channels
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3.2  แนวทางการขับเคลื่อน RMUTT Strategies Innovation Platform 

3.2.1  นวัตกร 
การพัฒนาบัณฑิตนวัตกร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีกรอบ

การพัฒนาต่อยอดมาจากบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – On)  นักประดิษฐ์คิดค้น ( Inventor)  
Techno Freelance จนเ กิด เ ป็นนวัตกร  ( Innovator) และยกระดับใ ห้ เ ป็น  Innopreneur  
ดังแผนภาพที่ 3 – 1 โดยมีคําจํากัดความดังต่อไปน้ี  

 “บัณฑิตนักปฏิบัติ” (Hands – On)  หมายถึง บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่มี
สมรรถนะตรงตามสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานอาชีพของชาติหรือนานาชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 
ส่วน คือ ความรู้ ทักษะปฏิบัติวิชาชีพ และ Soft Skills ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

“นักประดิษฐ์คิดค้น” (Inventor)  หมายถึง บัณฑิตนักปฏิบัติที่ถูกพัฒนา
ศักยภาพให้สูงขึ้นด้วยสมรรถนะด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) และการคิดวิเคราะห์เพ่ือ
สามารถแก้ปัญหาได้ถึงต้นต่อ โดยสมรรถนะเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานที่จะส่งเสริมให้นักประดิษฐ์คิดค้นเหล่าน้ี
พัฒนาได้อย่างถูกต้อง 

“Techno-Freelance” หมายถึง  นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีสมรรถนะและ
ศักยภาพสามารถทํางานในสาขาวิชาชีพได้ (บัณฑิตนักปฏิบัติ และนักประดิษฐ์คิดค้น) โดยหลักสูตร
รับงานจากภายนอกเข้ามาส่งต่อให้นักศึกษาทํานอกเวลา (ผ่านศูนย์ COE) 

“นวัตกร (Innovator)” หมายถึง บัณฑิตที่ถูกพัฒนาต่อยอดจากบัณฑิต 
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์คิดค้น และ Techno-Freelance โดยการพัฒนาสมรรถนะด้านกระบวนการ
คิด (Critical Thinking, Design Thinking และ Innovative Thinking) และมาตรฐานการทํางาน
ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ระดับชาติและนานาชาติเพ่ือยกระดับบัณฑิตไปสู่นวัตกรที่มีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม ออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา และนําเสนอวิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลในวิชาชีพน้ันๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานทําให้นวัตกรเหล่าน้ีสามารถ 
ไปออกแบบนวัตกรรมได้ทั้งในรูปแบบ Hardware วิธีการบริหารจัดการ และวิธีการให้บริการ 
ในรูปแบบใหม่ๆที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

“Innopreneur” หมายถึง บัณฑิตที่ถูกพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรด้วยการสร้าง
แรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้เป็นผู้มีความใฝ่ฝันอยากเป็นผู้ประกอบการอิสระด้วยนวัตกรรม 
และมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด และกระบวนการผลิต  
โดยมหาวิทยาลัยคาดหวังว่า Innopreneur เหล่าน้ีจะสามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระด้วย
นวัตกรรมได้โดยผ่านกองทุนยุวสตาร์ทอัพส่วนหน่ึง และไปทํางานหาประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
เพ่ือเข้าใจกระบวนการผลิต การตลาด และการทําธุรกิจ แล้วกลับมาอบรมในมหาวิทยาลัย 
ในรูปแบบการพัฒนาศิษย์เก่าเพ่ือไปเป็น Innopreneur ต่อไปได้ 

จากคุณสมบัติของบัณฑิตที่พัฒนาจาก บัณฑิตนักปฏิบัติไปสู่ Innopreneur 
สามารถกําหนดเป็นคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้ดังรายละเอียดในแผนภาพ 
ที่ 3-1 
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1)  คุณสมบตัิบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ 

   

 คุณสมบัติ  กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ
1. Head 
   - Knowledge 

• วิชาชีพ 
•  Engl. 
•  Problem Solving Skill 
•  Analysis Thinking Skill 
•  Design Thinking Skill 
•  Innovative Thinking skill 
•  Standardization (ISO) 
•  Entrepreneurship 

   - Inspiration 
   - Imagination 
   - Ideation 
   - Integration 
   - Implementation 

 
 

- สอนในและนอกห้องเรียน 
- สอนในและนอกห้องเรียน 
- สอนในและนอกห้องเรียน 
- สอนในและนอกห้องเรียน 
- สอนในและนอกห้องเรียน 
- สอนในและนอกห้องเรียน 
- สอนในและนอกห้องเรียน 
- สอนในและนอกห้องเรียน 
- สร้างแรงบันดาลใจปี1 (คนมีชื่อเสียงภายนอก)+ฝึกนําเสนอ 
- สอนในและนอกห้องเรียน+กิจกรรมชมรม+กิจกรรมอิสระ 
- สอนในห้องเรียน+Mini Project+Final year Project 
- สอนในห้องเรียน+Mini Project+Final year Project 
- สอนในห้องเรียน+Mini Project+Final year Project 

 
 
- หลักสูตร 
- GenEd + หลักสูตร 
- หลักสูตร 
- หลักสูตร 
- GenEd+หลักสูตร+กิจกรรมนอกห้องเรียน 
- GenEd+หลักสูตร+กิจกรรมนอกห้องเรียน 
- GenEd + หลักสูตร 
- GenEd + หลักสูตร 
- กพน.+วิชาในหลักสูตร 
- วิชาในหลักสูตร+กพน.+กพน. 
- วิชาในหลักสูตร 
- วิชาในหลักสูตร 
- วิชาในหลักสูตร 

2. Heart 
    - ใจรักในวิชาชีพ 
    - ใจรักในความเป็นธรรม 
    - ใจรักในส่ิงแวดล้อม 

 
- สอนในและนอกห้องเรียน 
- สอนในและนอกห้องเรียน+กิจกรรมนอกชั้นเรียน 
- สอนในและนอกห้องเรียน+กิจกรรมนอกชั้นเรียน 

 
- วิชาในหลักสูตร 
- วิชาในหลักสูตร+กพน. 
- วิชาในหลักสูตร+กพน. 

3. Hand 
     - ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพ 
     - ทักษะวิชาชีพ 
     - ทักษะ ICT 

 
- สอนปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง 
- สอนปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง 
- สอนปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  

 
- วิชาในหลักสูตร 
- วิชาในหลักสูตร 
- รายวิชา ICT 

4. Hip 
    - สุขภาพกาย 
    - สุขภาพจิต 

 
- Campus Life 
- พัฒนาจิตสาธารณะ+คลีนิคสร้างพลังใจ 

 
- กพน.+คณะ 
- กพน.+อาจารย์ที่ปรึกษา 

5. Heel 
    - Life Long Learning 
    - Learn how to Learn 
    - PDCA 

 
- ในห้องเรียน+กิจกรรมนอกห้องเรียน+งานอดิเรก 
- สอนในห้องเรียน+Mini Project+Final year Project 
- ในและนอกห้องเรียน+Mini Project+Final year Project 

 
- Life Long Learning Center 
- GE.+วิชาในหลักสูตร 
- GE.+วิชาในหลักสูตร+กพน. 

 

แผนภาพที่ 3-1 บัณฑิตที่พึงประสงค์ “นวัตกร” มทร.ธญับุร ี
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คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์จากรูปด้านบน ประกอบไปด้วย 5H คือ Head, Heart, 
Hand, Hip และ Heel ซึ่งมีรายละเอียดในการพัฒนานักศึกษาดังต่อไปน้ี 

1. Head 
Head หมายถึง ความรู้ และวิธีการคิดของนักศึกษาที่ถูกปลูกฝังโดยมหาวิทยาลัย  

ซึ่งประกอบไปด้วย  
- Knowledge ในสาขาวิชาชีพ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิต 
- Inspiration หมายถึง มหาวิทยาลัยสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีความใฝ่ฝัน 

ในความสําเร็จการศึกษาเพ่ือเป็นนวัตกร และบัณฑิตสามารถไปสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

- Imagination หมายถึง มหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนานักศึกษาทั้งในและ 
นอกช้ันเรียนให้เป็นนวัตกรที่มีจินตนาการ 

- Ideation หมายถึง นักศึกษาถูกพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์ (Critical Thinking, 
Design Thinking และ  Innovative Thinking) เ พ่ือพัฒนาศักยภาพให้ บัณฑิต
สามารถฝึกสร้างความคิดริเริ่มใหม่ๆ กําหนดปัญหา วางรูปแบบและวิธีการเพ่ือนํามา
ซึ่งคําตอบใหม่ 

-  Integration/ Insight หมายถึง นักศึกษาต้องมีศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์ 
(Analysis Thinking) คิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) และสามารถ
วางแผนงานผ่ านเครื่ องมือ ต่างๆ  เ ช่น  MindMap และ  Microsoft Project 
Management อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือนําไปสู่ประสิทธิผล 

- Implementation หมายถึง นักศึกษาถูกพัฒนาศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่สามารถ
มองเห็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหาออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา ลงมือแก้ปัญหา 
และสรุปผลการแก้ปัญหานั้นได้โดยเน้นการใช้นวัตกรรม หรือสร้างนวัตกรรมได้  
ต่อยอดไปสู่ผู้ประกอบการอิสระด้วยการใช้นวัตกรรมโดยมุ่งเน้นนําความคิดสู่ปฏิบัติ
และส่งมอบคุณค่า (Value Delivery Impact) 

2. Heart 
นักศึกษาถูกปลูกฝังให้มีคุณลักษณะ “ทําไปด้วยใจส่ังมา” มีใจรักที่จะทําจนเป็น 

วิถีชีวิตในด้านต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
- มีใจรักในอาชีพ 
- มีจิตอาสา 
- มีใจที่จะดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม 
- มีใจรักในการดูแลตัวเอง 
- มี Global Mindset สามารถอยู่ ในที่แปลกถิ่น แปลกภาษา ทํางานร่วมกับคน 

ต่างเช้ือชาติ ต่างศาสนาได้ โดยมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นตัวเสริม 
- มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- มีความภาคภูมิใจในสถาบัน 
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3. Hand 
Hand ในความหมายของการพัฒนาบัณฑิต หมายถึง สมรรถนะและทักษะต่างๆ ที่

บัณฑิตสามารถปฏิบัติและแสดงออกมาเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย 
- ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพ 
- ทักษะวิชาชีพ 
- ทักษะ ICT  
- ทักษะส่งเสริมความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น/งานสร้างสรรค์ 
- ทักษะส่งเสริมความเป็นผู้สรา้งสรรค์นวัตกรรม 

4. Hip 
Hip ในความหมายของการพัฒนาบัณฑิต หมายถึง การส่งเสริมให้นักศึกษาคํานึงถึง

สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือนําไปสู่การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. Heel 

Heel ในความหมายของการพัฒนาบัณฑิต หมายถึง การส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถ
พัฒนาศักยภาพตนเองได้หลังจบการศึกษาแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยด้านต่างๆ ดังน้ี 

- Learn How to Learn 
- พัฒนาศักยภาพตนเอง ด้วยวิธีการตรวจสอบและประเมินผลงานนําไปสู่การพัฒนา

ผ่านหลักการต่างๆ เช่น PDCA 
- การบริหารจัดการเวลา (Action Plan) และการขับเคลื่อนแผนงานตาม Action Plan 
- ความเป็นมืออาชีพ นักศึกษาถูกพัฒนาในด้านความเป็นผู้ตาม ผู้นํา การตัดสินใจ 

และความเป็นมืออาชีพ (Professional) ซึ่งประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ ระเบียบ
วินัยและตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ขยันและอดทน ประหยัด ความ
ปลอดภัย ความคิดสร้างสรรค์ ทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ 

 

2)   สมรรถนะอาจารย์ท่ีพึงประสงค ์
การพัฒนาบัณฑิตตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความจําเป็นต้องเข้าใจในคุณสมบัติบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี และจะต้องมีทักษะเสริมที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม 
ทั้งในช้ันเรียนนอกช้ันเรียน ในเวลาว่างของนักศึกษาในรูปของชมรม หรือกิจกรรมแข่งขันอ่ืนๆ  
เพ่ือนําไปสู่การสร้างนวัตกร ดังต่อไปน้ี 

- ทักษะการสร้างคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วยการสอดแทรกในการเรียนการสอน 
- ทักษะการสอน ทั้งการสอนทฤษฎี และการสอนปฏิบัติ 
- ทักษะการวัดและประเมินผล ทั้งรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติ 
- ทักษะการฝึกอบรม (Trainer) 
- ทักษะความเป็นพ่ีเลี้ยง (Coach) 
- ทักษะความเป็นผู้จัดการการเรียนรู้ (Facilitator)  
- ทักษะให้คําปรกึษา (Advisor) 
- ทักษะการเข้าใจผู้เรียน  
- จรรยาบรรณครู 
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3.2.2  วิจัยเพื่อสร้างนวตักรรม 

การวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการวิจัยเชิงประยุกต์
มากกว่าการวิจัยเชิงทฤษฎี โดยผลของการวิจัยน้ีจะนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรม และการต่อยอด 
เชิงพาณิชย์เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชนสังคม และภาคอุตสาหกรรม มีเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมให้ดีขึ้น และสร้างความเข้มแข็งของประเทศ ขอบเขตของงานวิจัย 
ที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นจะเป็นการตอบโจทย์ของประเทศตามนโยบายต่างๆ เช่น 10 s-Curve,  
Bio-Circular-Green Economy (BCG), Frontier Research, Social Innovation, 4 Platform  
of MHESI  เป็นต้น โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังแสดงรายละเอียดใน
แผนภาพที่ 3.2 

 

   

แผนภาพที่ 3-2 วิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรทํางานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม

มากขึ้นดังรายละเอียดดังรูปด้านบน ซึ่งเน้นการตีพิมพ์บทความ (Publication) การจดลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Intellectual Property: IP) และการส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกใช้ IP 
ขั้นต้นฟรี และขาย/ร่วมทุน/ผลิตเอง ในกรณี IP ขั้นสูง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการหารายได้เข้า
มหาวิทยาลัย และสร้างคุณค่าส่งมอบต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ (Social Impact) สู่เป้าหมาย 
“นึกถึงนวัตกรรม นึกถึง มทร.ธัญบุรี” 
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3.2.3 บริการวิชาการด้วยนวัตกรรม 

 การบริการวิชาการเป็นหน้าที่หน่ึงของมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี มุ่งเน้นการ
บริการวิชาการด้วยนวัตกรรมผ่านหลักการ  Area Based, Innovation Social, High Skills 
Workforce Development, 4 Platforms of MHESI  โดยการเลือกชุมชนสังคม เป้าหมายท่ี
ชัดเจน และหน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัยร่วมกันให้บริการวิชาการ เพ่ือยกระดับชุมชน/สังคม/
ภาคอุตสาหกรรม สู่ความย่ังยืน หรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม กระบวนการ
ทํางานในลักษณะ Public-Private Partnerships (PPP) โดยมีผู้ เก่ียวข้อง (Stakeholders) 3 ฝ่าย 
ประกอบไปด้วย ชุมชน/สังคม ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรภายนอก (Industry/Organization) และ
มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 3 – 3 

 

  

แผนภาพที่ 3-3 บริการวิชาการด้วยนวัตกรรม 
 

กระบวนการทํางานการให้บริการวิชาการด้วยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยดัง
แผนภาพที่ 3 – 3 เป็นไปดังน้ี 

- มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม/องค์กรภายนอก 
(Industry/Organization) ศึกษา/รับโจทย์ หรือความต้องการ 
จากชุมชนสังคม 

- มหาวิทยาลัยออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งผลลัพธ์จะอยู่ในรูปของ
นวัตกรรม โดยทํางานอย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม/องค์กรภายนอก 
และชุมชนสังคม 
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- ภาคอุตสาหกรรม/องค์กรภายนอก ( Industry/Organization) ต่อยอด

นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปสู่กระบวนการผลิต และส่งมอบนวัตกรรมต่อ
ชุมชนสังคม 

- ชุมชนสังคมแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมภายใต้คําปรึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ภาคอุตสาหกรรม/องค์กรภายนอก และสรุปผลเพ่ือการปรับปรุง 

มหาวิทยาลัย  และภาคอุตสาหกรรม/องค์กรภายนอก รับความคิดเห็นจาก
ชุมชนสังคมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมให้ดีย่ิงขึ้น เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชนสังคมด้วยนวัตกรรม
อย่างย่ังยืน 
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3.2.4  Partner/Co-operation 

เป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับ 
Sustainable Development Goals (SDGs) โดยเป้าหมายรองและร่วมตาม SDGs 5 เป้าหมาย คือ  

เป้าหมายที่ 3 :    สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ 
ส่งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย  

เป้าหมายที่ 8 :    ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ือง ครอบคลุม  
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มทีแ่ละมผีลิตภาพ และการมีงาน 
ที่สมควรสําหรบัทุกคน  

เป้าหมายที่ 10 :  ลดความไมเ่สมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 13 :  ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เป้าหมายที่ 17 :  เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดําเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพ

หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสําหรับการพัฒนาที่ย่ังยืน 

เป้าหมายรองและร่วม หมายถึง การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ทุกด้าน ทุกกิจกรรม
จะต้องคํานึงถึงเป้าหมายของ SDGs 5 เป้าหมายนี้ เ ป็นหลัก โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 17 
Partnerships for The Goals ดังน้ันการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจึงมีความ
จําเป็นต้องทํางานร่วมกับชุมชน/สังคม องค์กรภาครัฐ/เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (RMUTT Ecosystem) องค์กรในภูมิภาค 
(Area Based) องค์กรระดับชาติ (Domestic) และองค์กรนานาชาติ (International) ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 3 – 4, 3 - 5, 3 – 6, 3 - 7 

 

 
 

 

แผนภาพที่ 3 - 4  RMUTT  Ecosystem 

1) RMUTT  Ecosystem 
 

RMUTT  Ecosystem หมายถึง สภาพแวดล้อมหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองสู่การเป็น “นวัตกร” ภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น Discussion Room, Innovation Zone, English Café, Co-Working Space, 
Learning Space, Fab Lab, Maker Club, Work Shop และ Demonstration Zone เป็นต้น 
ซึ่งสิ่งแวดล้อมน้ีส่งเสริมการทํากิจกรรมวิชาการนอกช้ันเรียนมากขึ้น เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและ
ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิด กล้าทํา และกล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

Maker ClubDiscussion Room  English Café Co-Working Space
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แผนภาพที่ 3 – 5  Area Based 

2)  Area Based 
พ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง 

นิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก เช่น อพวช. สวทช. หอการค้าจังหวัด  
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรภาครัฐ เป็นต้น จึงเป็นโอกาสอันดีในการใช้เครือข่ายเหล่าน้ีในการ
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ WIL และบัณฑิตพันธ์ใหม่ สู่การเป็นบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมได้เป็นอย่างดี 
 

 
แผนภาพที่ 3 - 6  Domestic 

3)  Domestic 

มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นในการสร้างเครือข่ายระดับชาติ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยคือผลิตกําลังคน วิจัย/พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ  
ซึ่งเครือข่ายระดับชาติที่สําคัญ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย หอการค้าไทยเยอรมัน กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม วช. สอวช. เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม เป็นต้น โดยเครือข่ายเหล่าน้ีจะมีส่วนร่วมในการ 

- ผลิตบัณฑิตในรูปแบบของ WIL บัณฑิตพันธ์ุใหม่  
- พัฒนากําลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
- พัฒนาชุมชน/สังคมในรูปแบบของการบริการวิชาการ 
- พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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แผนภาพที่ 3 - 7  International 
 

4)  International 

การสร้างเครือข่ายต่างประเทศเ พ่ือวัตถุประสงค์ ในการยกระดับ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ด้านการจัดการศึกษา และด้านวิจัยพัฒนานวัตกรรม  
ให้ยุทธศาสตร์บรรลุตามที่กําหนดไว้ โดยมีกลุ่มมหาวิทยาลัย/องค์การจากประเทศต่างๆ เช่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ ปุ่น นิวซีแลนด์  
กลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น ซึ่งอยู่ในรูปแบบทั้งรับความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน และให้ความ
ช่วยเหลือ  
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3.2.5  RMUTT by Design  เป็น STRATEGIC PLATFORMS ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
โครงการหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ 4 PLATFORMS 16 PROGRAM 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
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3.2.6  RMUTT Innovative Singularity Platforms (ISP)  

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการหลัก ของมหาวิทยาลัย ได้ถูกกําหนด
ดังที่ปรากฏในหัวข้อก่อนหน้าน้ี ซึ่งได้นํามาสร้างเป็น Platforms เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับแสดง
ผู้รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้องให้ชัดเจนย่ิงขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 31 กลยุทธ์ 
และ 77 โครงการหลัก ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางด้านล่าง โดย 4 Platforms คือ  การเรียนรู้สู่
การเป็นนวัตกร  การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม  การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม  และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรม  
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3.2.7  Value Chain 
 

 
แผนภาพที่ 3 – 8  Value Chain นวัตกร 

 

 
แผนภาพที่ 3 – 9  Value Chain วิจัยเพื่สรา้งนวัตกรรม 
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แผนภาพที่ 3 – 10  Value Chain บริการวิชาการด้วยนวัตกรรม 
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3.2.8  RMUTT Flagship Strategic 

  รัฐบาลได้กําหนดกรอบยุทธศาสตร์  ตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  และ  
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (10 S-Curve) และ
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กําหนด Platforms  
การพัฒนากระทรวงเป็น 4 ด้านรวมท้ังทิศทางการวิจัย (BCG และ Frontier Research) 
และแนวทางการให้บริการวิชาการ จากกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Agro-food 
Innovation, Logistic Innovation, Digital Economy และ  Tourism & Creative 
Innovation ดังรายละเอียดแสดงในแผนภาพที่ 3 - 11 

 

 

แผนภาพที่ 3 – 11  RMUTT Flagship Strategic 
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1.  Agro-food Innovation : สมารท์ฟาร์ม เกษตรชวีภาพ อาหารปลอดภยั แปรรปู 
 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
เป้าประสงค ์(O1)  :  การพัฒนานวัตกรรม ให้บริการวิชาการและพัฒนากําลังคน  

 ด้านเกษตร ด้านแปรรูปเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิม และด้านอาหารปลอดภัย 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ  
KR 1 :  เพ่ิมมลูค่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรอาหารด้วยนวัตกรรมการแปรรูป 

และเทคโนโลยีชีวภาพ  ไม่น้อยกว่า 5 ช้ิน/ปี    
KR 2 :  ยกระดับรายได้ของเกษตรกร/SMEs/OTOP เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 20%    
KR 3 :  สร้างความตระหนักในการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมด้วยระบบเกษตรอาหารปลอดภัย 

2.  Logistic Innovation : อากาศยาน ระบบราง นวัตกรรมวัสดชุีวภาพ 
เป้าประสงค ์(O2)  :  การพัฒนานวัตกรรม ให้บริการวิชาการและพัฒนากําลังคน  

 ด้านอากาศยาน ด้านระบบราง และบริหารจัดการโลจิสติกส์  

ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ  
KR 1 :  บุคลากรด้าน Logistic ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล  จํานวน 150 คน/ปี 
KR 2 :  นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นนําไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจ   

หรือลดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรม Logistic ไม่น้อยกว่า 3 ช้ิน/ปี 

3.  Digital Economy : Cloud Automation Bigdata E-Commerce ICT 
เป้าประสงค ์(O3)   :  การพัฒนานวัตกรรม ให้บริการวิชาการและพัฒนากําลังคน  

ด้าน Digital Economy, Big Data และ Artificial Intelligence (AI)  

ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ  
KR 1 :  ยกระดับรายได้จากการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิตอล  

ร้อยละ 20 ไม่น้อยกว่า 5 ราย/ปี 
KR 2 :  จํานวน Innopreneur 5 ราย/ปี    
KR 3 :  บุคลากรดิจิตอลได้รับ การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล จํานวน 200 คน/ปี 
KR 4 :  ยกระดับรายได้ผู้ประกอบการ OTOP ชุมชน ผ่านระบบ  E-Commerce  

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 20 ราย/ปี 

4.  Tourism & Creative Innovation : โมเดลการพัฒนาเมือง สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค ์(O4)  :  การพัฒนานวัตกรรม ให้บริการวิชาการและพัฒนากําลังคน ด้าน   

 Creative Industry ด้านอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และด้านนวัตวิถี 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ  
KR 1 :  เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและสินค้าพ้ืนเมือง จํานวน 5 ชุมชน/ปี 
KR 2 :  บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล  จํานวน 200 คน/ปี    
KR 3 :  ชุมชนต้นแบบที่มั่นคง ย่ังยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2 ชุมชน/ปี 
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3.2.9  Strategy Operandi  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจัดหมวดหมู่ตามหน้าที่ได้ 3 กลุ่ม คือ ผลิตนวัตกร 

วิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม และบริการวิชาการด้วยนวัตกรรม โดยใช้หลักการ 3C Connectum (Cluster, 
Collaboration และ Co-creation) ซึ่งเป็นแนวทางสําหรับทํางานร่วมกับเครือข่าย มีรายละเอียดดังน้ี 

1) การผลิตนวตักร 
การผลิตนวัตกรที่ทํางานร่วมกับเครือข่ายโดยใช้หลักการของ 3C ดังรายละเอียด

แสดงในแผนภาพที่ 3 – 12  
  

 
 

แผนภาพที่ 3 – 12  3C Connectum - การผลิตนวัตกร 
 

จากรูปแต่ละ C มีคําจํากัดความดังต่อไปนี้ 
- Cluster หมายถึง กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนากําลังคนซึ่งประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม 

คือ บัณฑิตนวัตกร กําลังแรงงาน (Up skills, Re skills, New Skills) และศิษย์เก่า โดยมีเป้าหมาย
หลังจากพัฒนากําลังคนแล้วผู้เข้ารับการพัฒนานาจะมีคุณสมบัติดัง 5H และ 5I 

- Collaboration หมายถึง เครือข่ายที่ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน การฝึกอบรม และกิจกรรมท่ีทําร่วมกัน เช่น TPQI เป็นผู้กําหนดสมรรถนะอาชีพ 
ทดสอบ และให้ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สถานประกอบการมีบทบาทเป็นแหล่งฝึก ร่วม
ทดสอบสมรรถนะ Industry Lab และรับเข้าทํางาน ชุมชนสังคมมีบทบาทเป็น social lab  
เพ่ือฝึกนักศึกษาให้ทํางานร่วมกับชุมชนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
มีบทบาทในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมทั้งการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในลักษณะ Dual degree 
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- Co-creation หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนการผลิตนวัตกรหรือการพัฒนา
กําลังแรงงาน มีขั้นตอนคร่าวๆ ดังน้ี  

ก) การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามศาสตร์สู่การปฏิบัติงานจริง 
ข) เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณสมบัติบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ 
ค) ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการเรียนรู้ 
ง) การสร้างทักษะ Soft Skills และ Critical Thinking เช่น  

การบริหารเวลา การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความฉลาดทางอารมณ์  
การปรับตัว การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การสือ่สาร การแก้ไขปัญหา 
ที่มีความซับซอ้น การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ  
ความคิดสร้างสรรค์ 

จ) การพัฒนาทักษะ Entrepreneurship เพ่ือพัฒนาบัณฑิต 
สู่ Innopreneur 

ฉ) การพัฒนาระบบการเรียนรู้เทียบโอนประสบการณ์ผ่าน 
ระบบ Credit Bank รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

2) วิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม 
 

การวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางในการขับเคลือ่นด้วย
การทํางานร่วมกับเครือข่ายโดยใช้หลักการของ 3C ดังรายละเอียดแสดงในแผนภาพที ่3 – 13    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3 – 13  3C Connectum – วิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
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จากรูปแต่ละ C มีคําจํากัดความดังต่อไปนี้ 
- Cluster หมายถึง กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นซึ่งประกอบ 

ไปด้วย 4 กลุ่ม คือ Agro-food Innovation, Logistic Innovation, Digital Economy และ Tourism 
& Creative Innovation ซึ่งเป็นการสนองยุทธศาสตร์ชาติ 10 S-Curve, BCG, Frontier Research, 
และ Social Innovation นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรม บทความ IP และ RDI for S-Curve Industries 

- Collaboration หมายถึง เครือข่ายที่ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมและระบุกิจกรรมที่ทําร่วมกัน เช่น สถานประกอบการ เป็นผู้กําหนด
โจทย์ เป็นแหล่งทุน และเป็นผู้นํานวัตกรรมไปใช้งาน ชุมชนสังคม เป็นผู้ร่วมกําหนดโจทย์ และ
นําไปใช้ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นผู้ร่วมวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะขั้นสูงด้านงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม  และหน่วยงานภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สอวช. สกสว.) เป็นผู้กําหนดโจทย์ และผู้สนับสนุนทุนวิจัย 

- Co-creation หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนกาการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
มีขั้นตอนคร่าวๆ ดังน้ี       ก)  หาแหล่งทุน 

ข)  ส่งเสริมการวิจัยแบบมุ่งเป้า 
ค)  ส่งเสริมการทํางานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ 
ง)  ส่งเสริมการจดลิขสิทธ์ิ/สทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (IP) การให้ใช้ IP 

แบบให้เปล่า การร่วมทุนด้วย IP และ การรวมทุนเอง 
จ)  ต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
ฉ)  พัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งมอบคุณค่าต่อสังคมในรูปแบบของ Social Impact 
 

3)  บริการวิชาการด้วยนวตักรรม 
 

การบริการวิชาการด้วยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยส่งเสริมใหห้น่วยงานภายในได้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนสังคมด้วยนวัตกรรม ด้วยรูปแบบของ PPP คือการทํางานร่วมกับเครือข่ายโดยใช้
หลักการของ 3C ดังรายละเอียดแสดงในแผนภาพที่ 3 - 14 

 

 

แผนภาพที่ 3 – 14  3C Connectum – บริการวิชาการด้วยนวัตกรรม 
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จากรูปแต่ละ C มีคําจํากัดความดังต่อไปนี้ 
- Cluster หมายถึง กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวิชาการด้วยนวัตกรรม ซึ่งมี

อยู่ 3 กลุ่ม คือ พัฒนากําลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมแก้ปัญหาหรือยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วย
นวัตกรรม และพัฒนาชุมชนสังคม โดยมุ่งเน้น Area Based (ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา 
ปทุมธานี สระแก้ว) ชุมชน สังคม ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ศิษย์เก่า ผู้สูงอายุ 
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนสังคมมีคุณสมบัติ 5I 

- Collaboration หมายถึง เครือข่ายที่ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเ พ่ือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยนวัตกรรม เช่น สถานประกอบการทําหน้าที่เป็น Production 
Contribution ชุมชนสังคมเป็นผู้กําหนดโจทย์ และร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความย่ังยืน 
มหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะของ Learning Express และหน่วยงานภายใต้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช. สกสว.) เป็นผู้กําหนดนโยบาย 
เช่น อาสาประชารัฐ, 1,000 นวัตกรรมแก้จน และเป็นแหล่งทุน 

- Co-creation หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการด้วย
นวัตกรรม มีขั้นตอนคร่าวๆ ดังน้ี  

ก)  การให้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) เพ่ือยกระดับ  
 กําลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบของ Re-Skills Up- 
 Skills New-Skills 

ข)  การให้บริการวิชาการในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 (Life Long Learning) 

ค)  มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บริการวิชาการ 
ง)  การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้วยนวัตกรรม 

 มุ่งเน้นการใช้หลักการ PPP ร่วมกับเครือข่าย 
จ)  ส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์ของพระราชา 

 ในการพัฒนาชุมชนสังคม เพ่ือยกระดับเป็นชุมชนสังคมต้น 
 แบบอย่างย่ังยืน 
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3.2.10  Output/End Value Delivery Chanels 
 

การกําหนดกรอบยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายเพ่ือ
ตอบโจทย์ชุมชนสังคม และประเทศชาติ ซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่ การผลิตนวัตกร  
การวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม และการบริการวิชาการเพ่ือสร้างนวัตกรรม ซึ่งในแต่ละด้านน้ันได้
พิจารณาถึง ผลผลิต(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่จะส่งมอบมูลค่า
และคุณค่าต่อชุมชนสังคม โดยมีการสรุปผู้เก่ียวข้อง สถานที่ และแหล่งทุน ดังรายระเอียดแสดง 
ในแผนภาพที่ 3 - 15 

1) การผลิตนวตักร 
 

 
 

แผนภาพที่ 3 – 15  Output/End Value Delivery Chanels – การผลิตนวัตกร 
 

จากรูปด้านบนประเด็นยุทธการผลิตนวัตกรได้กําหนดผลผลิตเป็น “นวัตกร” และ 
“ผู้ประกอบการอิสระด้วยนวัตกรรม : Innopreneur” ซึ่งผลผลิตน้ีจะมีผลในการสร้างผลลัพธ์ขึ้น 
ในสถานประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม (Innovative Industry Revolution) ด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมทั้งในรูปแบบของ Hard Ware การบริหารจัดการ และการให้บริการรูปแบบใหม่  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องดีขึ้น และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตาม SDGs เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
8 เป้าหมายข้างต้น 
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2)  การวิจัยเพื่อสร้างนวตักรรม 

 
 

แผนภาพที่ 3 – 16  Output/End Value Delivery Chanels – การวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
 

จากรูปด้านบนประเด็นยุทธการวิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมได้กําหนดผลผลิต
เป็น “นวัตกรรม” ที่อยู่ในรูปแบบของ Hard Ware การบริหารจัดการ การให้บริการรูปแบบใหม่ 
และนวัตกรรมเพ่ือชุมชน (Green Eco./Industry Innovation) ต่อยอดจากผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์
สําหรับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการแก้ปัญหา
กระบวนการผลิต ยกระดับกระบวนการผลิต (Efficient and effective Product)  ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ (Competitive Advantage) 
 

3)  การบริการวิชาการดว้ยนวัตกรรม 

 
แผนภาพที่ 3 – 17  Output/End Value Delivery Chanels – การบรกิารวิชาการด้วยนวัตกรรม 
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จากรูปด้านบนประเด็นยุทธการบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมได้กําหนดผลผลิต

เป็น “การยกระดับฝีมือแรงงานของประเทศ” และ “ชุมชนสังคมได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต” 
นําไปสู่ผลลัพธ์ในการพัฒนารูปแบบ (Model) ของการพัฒนาชุมชนสังคมด้วยนวัตกรรมและพร้อม
ที่จะขยายผลไปยังชุมชนสังคมใกล้เคียง หรือประยุกต์ใช้ชุมชนสังคมอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายท่ี
สอดคล้องกับ SDGs ในด้านการลดความเหลื่อมล้ํา และความย่ังยืนของชุมชนสังคม รวมท้ังเป็นไป
ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
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แผนภาพที่ 3-18 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 

3.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ  พัฒนานวัตกร  และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

3.7 อัตลักษณ์ (Identity) ของบัณฑิต 
นักปฏิบัติ  นักคิด  นักสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

3.8 พันธกิจ (Mission)  
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มคีวามสามารถทางวิชาการ  วิชาชีพ  คิดสร้างสรรค์   

และเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่การนําไปใช้ประโยชน์ 

ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
3. ให้บรกิารวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม  

เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
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 3.9 ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

 

แผนภาพที่ 3-19 ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
 

3.10 วัฒนธรรมองค์กร Organization Working Culture 
 

 
แผนภาพที่ 3-20 วัฒนธรรมองค์กร Organization Working Culture 

  

3-83-8
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3.11 ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ  
กลยุทธ์ และโครงการหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 3-21 ความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิที่สําคญั กลยุทธ์ และโครงการหลัก 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร 
2. Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม  
3. Social and Culture Enhance by Innovation:  

การบริการวิชาการและเพ่ิมคณุค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม 
4. Innovative Management : การบรหิารจัดการด้วยนวัตกรรม 

ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้กําหนดเป้าประสงค์ ผลสมัฤทธ์ิที่สําคญั กลยุทธ์ 
และโครงการหลัก ดังปรากฏตามตารางที่ 3 – 1 
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ตารางที่ 3 – 1  ตารางความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ กลยุทธ์ และโครงการหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 
1. Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร 

เป้าประสงค์ (Object) : O1  การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) 
KR 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
KR 2 : นักศึกษาส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการยุวสตาร์ทอัพ (Young Startup) 
KR 3 : นักศึกษาท่ีผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ Global Standard 
KR 4 : บัณฑิตได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน 
KR 5 : นวัตกรรมที่บัณฑิต/ผู้เรียนพัฒนาให้กับสถานประกอบการเพ่ือลดต้นทุน 

 หรือสร้างรายได้หรือส่งผลกระทบเชิงบวก 
กลยุทธ์ (Strategy) 

1. พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ 
2. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 
3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและ ในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมทั้งสร้าง 

ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น สหวิทยาการ 
4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
5. สร้างระบบนิเวศน์เพ่ือการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบ

ห่วงโซ่คุณค่า เช่น ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรมInnovation Zone,  
Fabrication Lab, Maker club 

6. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบัติอาจารย์ที่พึงประสงค์ 
7. พัฒนาระบบเพ่ือดึงดูดบุคลากรที่ดี เก่ง และมีศักยภาพเข้ามาท างานกับองค์กร 
8. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
9. พัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวตักรรม (Innopreneur, UBI) 
10. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล 
11. ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดต้องการ 
12. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up - skills/Re-skills/ 

New - skill) 
13. ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงวัย 

โครงการหลัก (Project) 
1. โครงการปรับประบวนการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกและเพ่ิมโอกาสของการศึกษา 

ในกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 
2. โครงการพัฒนาบัณฑิต(นวัตกร)ให้มีทักษะแห่งอนาคต (Global–Mindset ทักษะการ

คิด การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม) ผ่านรูปแบบ WIL 
3. โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประลอง ที่รองรับการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษา 
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โครงการหลัก (Project) 

 

4. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้รองรับการพัฒนานวัตกรและ
ผู้ประกอบการอิสระสร้างสรรค์นวัตกรรม 

5. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนเพ่ือเรียนรู้ Learn how to Learn 
6. โครงการพัฒนาทักษะและประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศกึษา 
7. โครงการพัฒนาทักษะและประเมินสมรรถนะด้าน ICT ของนักศึกษา 
8. โครงการพัฒนาบัณฑิตนวัตกรรมสู่ความเป็น Start up ในลักษณะ Innopreneur ,  

UBI และยุวสตาร์ทอัพ 
9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนอกช้ันเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (Innovation Zone 

Fabrication Lab,  Maker club ) 
10. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดแก่อาจารย์ Problem Solving, Analysis Thinking, 

Design Thinking, Innovative Thinking 
11. โครงการส่งเสริมเทคนิคการสอนเพ่ือสร้างสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานสากล 
12. โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้เป็นผู้สร้างนวัตกร ผู้ประกอบการและนักธุรกิจใหม ่
13. โครงการส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  

และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ 
14. โครงการพัฒนาอาจารย์สู้เส้นทางการพัฒนานวัตกรรม 
15. โครงการพัฒนาระบบรองรับผู้ที่มีประสบการณ์สูงจากภายนอกเข้ามาเป็นอาจารย์และ

ผู้เช่ียวชาญ 
16. โครงการติดตามประเมินผลตามคุณลักษณะความเป็นนักนวัตกรของนักศึกษาทุกช้ันปี 
17. โครงการส่งเสริมให้มกีารแขง่ขันนวัตกรรมของนักศึกษา 
18. โครงการต่อยอดนวัตกรรมจากนักศึกษาสู่งานพาณิชย์ 
19. โครงการส่งเสริมการแปลงงานวิจัยของนักศึกษาสู่การสร้างนวัตกรรม 
20. โครงการสร้างบรรยากาศจําลองการทําธุรกิจ 
21. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือสร้างสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
22. โครงการผลิตบัณทิตพันธ์ุใหม่ (หลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับเครือข่าย) 
23. โครงการพัฒนาแผนการเรียนด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์ผ่านระบบ Credit 

bank เพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
24. โครงการยกระดับทักษะบุคลากรวัยทํางานและพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษาที่

เช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรม (Non degree) 
25. โครงการพัฒนากําลังคนที่สามารถทํางานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
26. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ MOOCs 
27. โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา / การเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issues) : 
2. Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสรา้งสรรคน์วัตกรรม 

เป้าประสงค ์(Object) : O2  การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่สง่ผลกระทบเชิงบวก 
ต่อเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ทีส่าํคัญ (Key Results –KR) 
KR 1 :  งานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันถูกนําไปใช้ประโยชน์ 

(พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) 
KR 2 :  งานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกนําไปใช้ประโยชน์  

(พิจารณาจากคุณค่า ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม) 
KR 3 :  งานวิจัย นวัตกรรม ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถี  

สู่ Social Innovation เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน (พิจารณาจากคุณค่า 
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม) 

KR 4 :  ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกนําไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
KR 5 :  ความสามารถด้านนวัตกรรมของ RMUTT ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

(อาทิเช่น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร Citation จาํนวน publication  
เงินทุนจากภายนอก จํานวนนักวิจัยระดับชาติ นานาชาติ) 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ 
2. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ท้าทายของ

ประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
4. ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
5. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ 
6. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง Publication, IP และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
7. แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 

โครงการหลัก (Project) 
1. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขนัและ

วางรากฐานทางเศรษฐกิจ (BCG Economy / AI & Data Economy / Creative 
Economy / Sharing Economy / RDI for S-Curve Industries) 

2. โครงการส่งเสริมการทําวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier research เพ่ือกําหนดอนาคตของ
ประเทศ 

3. โครงการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายด้วยทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร เช่น 
Circular Economy เน้น Zero-waste / PM 2.5 / Smart Farming / การจัดการนํ้า 
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โครงการหลัก (Project) 
 

4. โครงการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์สังคมสูงวัย 
5. โครงการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์สังคมคุณภาพและความม่ันคง 
6. โครงการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาเมือง 
8. โครงการส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรมสู่งานพาณิชย์ 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัย

ของประเทศ 
10. โครงการส่งเสริมการเขียนบทความงานวิจัยระดับนานาชาติ การจดสิทธิบัตร และการ

ร่วมทุน   
11. โครงการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมนวัตกรรม 
12. โครงการส่งเสริมความร่วมมอืกับภาคเอกชนในการทําวิจัย/พัฒนานวัตกรรมและเปิด

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
13. โครงการส่งเสริมการวิจัยข้ามชาติด้วยทุนวิจัยจากต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issues) :  
3. Social and Culture Enhance by Innovation:  

การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณคา่ด้านศลิปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม 
เป้าประสงค ์(Object) : O3  การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพ่ิม

คุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นด้วยนวัตวิถี 
ผลสัมฤทธิ์ทีส่าํคัญ (Key Results –KR) 

KR 1 : พัฒนากําลังคน (Re - skills, Up - Skills, New - Skills) ที่ตอบโจทย์ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายและEEC ด้วย Short Course Training 

KR 2 :  นวัตกรรมท่ีนําไปแก้ปัญหาหรือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/ชุมชน 
KR 3 :  ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการของตนเอง (Smart community)  

มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
KR 4 :  องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมนําไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อ

ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
KR 5 :  รายได้จากการบริการวิชาการเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. ส่งเสริมการนํานวัตกรรมไปบริการวิชาการในลักษณะแบบให้เปล่า แบบที่ก่อให้เกิด

รายได้หรือแบบร่วมทุน   
2. ส่งเสริมการนําองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์

สินค้า หรือบริการที่เพ่ิมมูลคา่ คุณค่า หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
3. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และผูสู้งอายุ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
4.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ด้วยนวัตกรรม และ

พัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพ่ิม 
5. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐาน 
6. ส่งเสริมการบรกิารวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

โครงการหลัก (Project) 
1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับกําลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 

10 S-Curve และ EEC ในรูปแบบ Short Course Training 
2. โครงการฝึกอบรมกําลังคนด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของ BCG (BCG Economy 

Model เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไปพร้อมกัน ได้แก่ B- Bio 
Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และ G-Green Economy หรือ เศรษฐกิจสเีขียว) 

3. โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
4. โครงการส่งเสริม Local Start Up ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 
5. โครงการพัฒนาพ้ืนที่Innovation zone เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบ Local Start Up 
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โครงการหลัก (Project) 
 

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs ด้วยงานวิจัย
นวัตกรรม 

7. โครงการพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลธัญบุรีด้วยนวัตกรรมชุมชนเพ่ือการหลุดพ้นจากความ
ยากจนอย่างย่ังยืน 

8. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมด้านการเกษตร / ระบบ Smart farm 
9. โครงการส่งเสริมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ และเทคโนโลยีที่เป็นจุดเปลี่ยน 

(Disruptive Tech) 
10. โครงการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 

ในกลุ่ม 10 s-curve 
11. โครงการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับ BCG 
12. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืนของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
13. โครงการส่งเสริมนวัตวิถีด้วย Creative Industry 
14. โครงการพัฒนาชุมชนสังคม พ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยและ Area based  ให้เป็นเมือง 

Green and Smart น่าอยู่ด้วยนวัตกรรม 
15. โครงการพัฒนาเมืองปทุมสู่ Smart City 
16. โครงการส่งเสริมการนํานวัตกรรมไปใช้ช่วยเหลือการดํารงชีวิตของผู้สูงวัย 
17. โครงการส่งเสริมงานอาชีพหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูสู้งวัย (New skill) 
18. โครงการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย 
19. โครงการบริการวิชาการเพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
20. โครงการเผยแพร่ศิลปะ หัตถกรรม การแสดง ดนตรี ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
21. โครงการนําองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ที่มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถี
หรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน 

22. โครงการให้บริการทดสอบข้ันสูง 
23. โครงการให้บริการทดสอบและสอบเทียบวัสดุ เครื่องมือวัด และผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรม 10 S-CURVE 
24. โครงการให้บริการวิชาการโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายความร่วมมือ 

เพ่ือสร้างรายได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  

4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ (Object) : O4   การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

  และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความยั่งยืน 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results –KR) 

KR 1 :  ผลงานที่ส าเร็จจากการท างานเชิงบูรณาการด้วยการท างานในรูปแบบ Cluster 
KR 2 :  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
KR 3 :  บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
KR 4 :  รายได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
KR 5 :  ผลการจัดล าดับของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

  - การประเมินจาก QS Stars Ratings 
  - การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการท างานเชิงบูรณาการร่วมกัน  

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับอย่างยั่งยืน 
(Organization Transformation)  

2. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management 
4. แสวงหารายได้เพ่ือสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
5. ส่งเสริมกระบวนการการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการประเมินในระดับสากล 

โครงการหลัก (Project) 
1. โครงการส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการ 
2. โครงการยกระดับศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
3. โครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพบริหารจัดการ 
4. โครงการสร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 
5. โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ

บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
6. โครงการจัดท าและพัฒนาบุคลากรตามกรอบ IDP 
7. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งบริหารระดับต้น กลาง สูง 
8. โครงการพัฒนาการหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
9. โครงการพัฒนาการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 
10. โครงการพัฒนาการหารายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ 
11. โครงการระดมทุนเงินบริจาคทั้งจากศิษย์เก่าภาคประกอบการและประชาชนทั่วไป 
12. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกมิติสู่การจัดอันดับด้วย QS Stars 
13. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) รองรับการจัดอันดับโดย 

University of Indonesia (UI) 
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การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580  
และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแผนที่ใช้เพ่ือผลักดัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2. การพัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3. การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น 
และเพ่ิมคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตวิถี 4. การใช้นวัตกรรมการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน 

 

  แผนภาพที่ 5 – 1 การเชื่อมโยงการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
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 5.1 การสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 
และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สู่ประชาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 
พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่การปฏิบัติต้องอาศัยความรับรู้ เข้าใจ 
และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ภายใต้ทิศทางที่ได้ก าหนดร่วมกัน โดยมีแนวทาง การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทางและกลยุทธ์หลัก 
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  
พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์  
สร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน โดยน ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ดังกล่าว รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่างๆร่วมกันท าประชาพิจารณ์ ประกอบด้วย  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้บริหารระดับสูง กลุ่มผู้บริหารนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ กลุ่มผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย กลุ่มผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก กลุ่ มบุคลากร
มหาวิทยาลัย กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป กลุ่มนักศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ยังได้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในการน าเอาข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไป
ปรับปรุงให้แผนยุทธศาสตร์ฯ มีความสมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติได้  

 2. การถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  
พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับคณะ/
วิทยาลัย ส านัก สถาบัน กอง ให้ด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยการ
ชี้แจง ท าความเข้าใจ ถ่ายทอดเป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ในรูปแบบการประชุม สัมมนา การเยี่ยมหน่วยงาน (Roadshow)  
เพ่ือน าไปจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติราชการ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย 

 3. สนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย ส านัก สถาบัน กอง ชี้แจงท าความ
เข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากร
ในสังกัดในรปูแบบต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น 

 4. สื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะและบุคลากรใน
ทุกระดับ ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น โปสเตอร์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ Website หน่วยงาน 
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แผนภาพที่ 5 – 2  การสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 

         และแผนปฏิบัติราชการ 3 ป ีพ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี      
                         ราชมงคลธัญบุรี 

 

 5.2 การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดท าโครงการและงบประมาณ 
    ในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน  คณะ/วิทยาลัย/

หน่วยงาน จะต้องไปจัดท ารายละเอียดของโครงการพร้อมงบประมาณที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
สอดคล้องภารกิจหลัก และกลยุทธ์ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการมาจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
กองทุนส่งเสริมนวัตกรรม  การสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ 
บุคคล กองทุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการมอบหมาย และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้เกี่ยวข้องที่ชัดเจน ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อได้มีการด าเนินโครงการต่างๆแล้ว จะได้มีการส่งเสริมให้มีการน านวัตกรรมที่เกิดขึ้นเผยแพร่ออก
สู่ภายนอก โดยผ่านการแข่งขันนวัตกรรมหรือการแสดงนวัตกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย  และเมื่อ
โครงการได้ด าเนินการแล้ว จะมีกระบวนการในการติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆผ่าน
ตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดโครงการต่างๆ อีกทั้งมีการน าผลการด าเนินงานภายใต้
ตัวชี้วัด มาพิจารณาเพ่ือทบทวน ปรับปรุง ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
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5.3 การติดตามและประเมินผล 

       การติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
โดยพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีระบบการติดตามประเมินผล โดยยึดหลักการกระจาย
อ านาจโดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีคณบดี ผู้อ านวยการ เป็นผู้มีอ านาจและบทบาท
อย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตาม  
กลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบ โดยกองนโยบายและแผนเป็นผู้วิเคราะห์  สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย  และ 
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและนโยบายในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เข้าสู่
เป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 

        ระยะเวลาการติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลเป็นกลไกส าคัญเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ระยะเวลาในการติดตามแบ่งออกเป็นรายไตรมาส  จ านวน 4 ครั้งต่อปี คือ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  โดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย และ 
สภามหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและผลส าเร็จ ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย และใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และการพัฒนาที่สามารถ
น าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.4.  การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และ
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 1. นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแผนระยะยาวครอบคลุมเหตุการณ์ในอนาคตที่มี 
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและ
การทบทวนบทเรียนที่ ได้จากการด าเนินงานก่อนหน้า โดยมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
(Rolling Strategic Plan) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีกระบวนการทบทวนดังนี้ 

  1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะท างานแผนยุทธศาสตร์ 
(Working Team) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในการทบทวนแผนตาม บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และ
กรอบแนวคิด RMUTT Transforming Mind Re-designing Innovativeness   

  1.2 การประชุมของผู้บริหารระดับสูง เพื่อก าหนดนโยบาย รวมถึงผลักดัน
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้น าไปสู่การปฏิบัติ 

  1.3 การประชุมของผู้บริหาร ก าหนดเครื่องมือในการก ากับดูแลและ
บริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

  1.4 การประชุมของคณะ/วิทยาลัย ส านัก สถาบัน กอง เพ่ือสร้างการรับรู้
และความเข้าใจในทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 

2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี น าผลการวิเคราะห์และประเมิน
นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ มาปรับปรุงทบทวน
ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย ให้เหมาะสมทุกปี  

3.  เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  
พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้ปรับปรุงต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  ผู้บริหารระดับสูง และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ที่   417/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการด าเนินการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์  
พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565  

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การ จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สามารถก าหนดแนวทาง
และยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นโยบายต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนา
ประเทศ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายแผนการบริหารจัดการ
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงแต่งตั้ง ผู้ด ารงต าแหน่งและบุคคลต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมการ 

 1.  คณะกรรมการอ านวยการ จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 
และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ประกอบด้วย 

1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธาน 

1.2 รองอธิการบดีด้านแผนงาน รองประธาน 

1.3 รองอธิการบดีด้านวิชาการ กรรมการ 

1.4 รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

1.5 รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล กรรมการ 

1.6 รองอธิการบดีด้านวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

1.7 รองอธิการบดีด้านบริการวิชาการ กรรมการ 

1.8 รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษและกายภาพ กรรมการ 

1.9 รองอธิการบดีด้านการคลัง และทรัพย์สิน กรรมการ 

1.10 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
  

 

ท าหน้าที/่..... 
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ท าหน้าที่ 

1. ก าหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทางการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์  
พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องต่างๆ ของคณะท างาน  เพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปตามกรอบทิศทาง และแนวทางท่ีก าหนด 

3.  ติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

2.  คณะกรรมการด าเนินการทบทวน จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 -
2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย 

2.1 รองอธิการบดีด้านแผนงาน ประธาน 

2.2 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  กรรมการ 

2.3 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

2.4 คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2.5 คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กรรมการ 

2.6 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 

2.7 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

2.8 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2.9 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2.10 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

2.11 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

2.12 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กรรมการ 

2.13 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

2.14 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

2.15 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

2.16 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 

2.17 ผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 

2.18 ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ กรรมการ 

2.19 ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 

2.20 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 

2.21 ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ กรรมการ 

2.22 ผู้อ านวยการ/..... 
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2.22 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

2.23 ผู้อ านวยการส านักสหกิจศึกษา กรรมการ 

2.24 ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

2.25 ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพย์สิน กรรมการ 

2.26 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 

2.27 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 

2.28 ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

2.29 ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ กรรมการ 

2.30 ผู้อ านวยการกองกฏหมาย กรรมการ 

2.31 หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

2.32 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   กรรมการ 

2.33 นางสาวชลธิชา  ศิริลักษณ์ กรรมการและเลขานุการ 

2.34 นางสาวรัชดาภรณ์  แสงศรี กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

2.35 นางสาวศิรินภา  จันทร์จิระ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

2.36 นางสาวปุญญนุช  ผลโต กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
ท าหน้าที่ 

1.  จัดเตรียมข้อมูล  ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และ
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2.  ด าเนินการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการ  แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
และนโยบายแผนการบริหารจัดการ  และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี  และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

สั่ง  ณ  วันที่  2 เมษายน พ.ศ.2562   

 

                       

 (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 



 ภาคผนวก 4 

ภาพกิจกรรมการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนนโยบาย RMUTT 
INNOVATIVE UNIVERSITY พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

ระหว่างวันที่ 15 – 17 กนัยายน 2561  
ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 



 ภาคผนวก 5 

 

 

 

 
 
 
 



 ภาคผนวก 6 

ภาพกิจกรรมการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ Value Chan Innovation 
ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2562  

ณ ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม 

 

 

 

 

 
 



 ภาคผนวก 7 

ภาพกิจกรรมการจัดท า (ร่าง) Innovation Strategy & Strategy Innovative  
สู่ Innovative University  ระหว่างวันที่  26-27 เมษายน 2562    

ณ ธาราบางคล้า รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ภาคผนวก 8 

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Driving  Forward to  
RMUTT Innovative University" 

ระหว่างวันที่ 9-10, 21-22 และ 30-31 พฤษภาคม 2562 
ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 ภาคผนวก 9 

 

 

 

 

 



 ภาคผนวก 10 

ภาพกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 
 
 
 



 ภาคผนวก 11 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 ภาคผนวก 12 

ภาพกิจกรรมโครงการเชิงปฏิบัติการ RMUTT Count :  
Innovation Walk towards Innovative University 

ระหว่างวันที่ 27 - 28 กนัยายน 2562 
ณ ธาราบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 



 ภาคผนวก 13 

 

 

 

 
 
 
 



 ภาคผนวก 14 

ภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2580 และ 

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
จากคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2562 
 

 

 

 



 ภาคผนวก 15 

 

 

 

 

 



 ภาคผนวก 16 
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