
ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : เมษายน 2558

ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรัชญา (Philosophy)

สร้างบัณฑิตคู่คุณธรรม  

ก้าวทันเทคโนโลยี นำบริหารธุรกิจสู่โลกสากล

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นเป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

ด้วยเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

สร้างบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมสู่โลกธุรกิจ

ค่านิยมหลัก  (Core Value)

สร้างสรรค์คนดี  มีคุณธรรม  สู่สังคม

เป้าหมายการดำเนินงาน  (Target)
1. ผลิตบัณฑิตนักธุรกิจมืออาชีพที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก

2. เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพื่อ

   สร้างอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงด้านบริการวิชาการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

   และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

4. เป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสาน 

   ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นภูมิปัญญาของโลก

5. เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการแบบ ACTIVE University

6. เป็นบ้านที่อบอุ่นของคนดีมีคุณธรรม คนเก่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

7. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate  Goal)

มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเป็นนักธุรกิจชั้นนำ

แห่งโลกธุรกิจในระดับสากล

เอกลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ (BUS Uniqueness)

“นักธุรกิจมืออาชีพ”  

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีคุณภาพ

และคุณธรรม

บนพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งโลกธุรกิจ”

อัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ (Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands - on

ใฝ่รู้ : Keenness

สู้งาน : Determination

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี : Technological Expertise

มีคุณธรรม : Integrity

จุดแข็ง (Strengths)
1. กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

   เป็นศูนย์รวมจิตใจของคณาจารย์ 

   ศิษย์เก่า และนักศึกษา

2. สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

   การคมนาคมสะดวก

3. อาจารย์มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 

   ในวิชาชีพ และมีทักษะด้านการสอน

4. เทคโนโลยีทางการศึกษาทันสมัยในระดับสากล

5. นักศึกษามีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น

   ที่มีความเข้มแข็ง

 

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ

2. คณะบริหารธุรกิจขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

3. คณะบริหารธุรกิจขาดระบบติดตามประเมินผล

   และการนำประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

4. ฝ่ายสนับสนุนมีจำนวนน้อย การแบ่งงาน 

   (ภาระงาน) ไม่ชัดเจน

5. บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจ

6. ผู้บริหารขาดกระบวนการในการจูงใจบุคลากร

 

โอกาส (Opportunities)
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้มี

  ความต้องการบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ

2. การแข่งขันการศึกษาระดับสากลได้ขยายตัว

   เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

3. รัฐบาลสนับสนุนกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา

4. การจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในระดับ 

   อุดมศึกษามีการแข่งขันสูง

5. เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนมีการพัฒนา

   ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

6. นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้มี

   การกระจายอำนาจอย่างแท้จริง

7. มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับจากมหาลัยฯ 

   ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการทำ MOU 

   อย่างต่อเนื่อง

อุปสรรค (Threats)
1. งบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐมีจำกัด

   ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

2. ความเสี่ยงด้านการเมืองสูงส่งผลกระทบ

   ต่อการจัดการศึกษา

3. นโยบายการศึกษาของรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง

4. โครงสร้างการผลิตบัณฑิตต้องปรับเพิ่ม

   สายสังคมศาสตร์ต่อสายวิทยาศาสตร์เป็น 40:60 

   (เดิม 25:75) ต่อมาเป็น 30:70 จนถึงปี 2565) 

   เนื่องจากสายสังคมศาสตร์สร้างรายได้ให้กับ

   มหาวิทยาลัยและสร้างชื่อเสียงให้มากกว่าทำให้

   คณะบริหารธุรกิจมีข้อจำกัดในการรับนักศึกษา

5. การเปิดเสรีด้านแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียน 

   ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาประสบภาวะ การแข่งขันสูง

6. การจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในระดับ

   อุดมศึกษามีการแข่งขันสูง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ  ความคิดเชิงสร้างสรรค์

ทักษะในการประกอบอาชีพ  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ทักษะในการสื่อสาร  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ทักษะด้านบริหารธุรกิจ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“ผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งโลกธุรกิจ” 

พันธกิจ 
(5 พันธกิจ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(5 ประเด็นฯ) นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

 
นโยบายรัฐบาล 

ด้านการเรียนการสอน 
- มหาวิทยาลัยตอ้งผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้ได้สัดส่วนตามแผน 
คือ 70:30 โดยค่อยๆ ลดการผลิตบัณฑิตด้าน
สังคมศาสตร์ลงและผลิตบัณฑติด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มากขึ้นในแต่ละป ี

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและชุมชน 

- พัฒนานักศึกษา และบัณฑิตให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่า และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาชพีเฉพาะทาง 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

ทั้งในด้านคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 
- พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัเชิงรุก 
- เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
- เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน และ ประเทศอาเซียน + 6 
(CEPEA) 

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
- ต้องให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและพัฒนาอาชีพ 

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- มหาวิทยาลัยตอ้งสนับสนุนและสืบสานงานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
- มหาวิทยาลัยตอ้งพัฒนางานวจิัย / นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์
เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขัน
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิและให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
และถือเป็นภารกิจที่ต้องให้ความส าคัญ 

- มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ และถ่าย 
ทอดองค์ความรู้จากการวิจยัสู่ความเป็นเลิศ 

1. จัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นวิชาชีพบน

พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท่ีมี
คุณภาพ ตาม

มาตรฐานสากล 

3. บริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4. ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เพื่อสรา้ง
และพัฒนาอาชีพ

โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

2. สร้างงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรม เพื่อ
ถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้แก่

ภาคการผลติและ
ภาคบริการ 

1.  การพัฒนา
ความเข้มแข็งใน
การจัดการศึกษา

ให้บัณฑิตมี
คุณภาพตาม

มาตรฐาน พร้อม
เข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งของการ

บริหารจดัการและ
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา สู่ความ
เป็นเลิศ 

4. การส่งเสริม 
การให้บริการ
วิชาการและ 

การพัฒนาอาชีพ 
 

5. การส่งเสริมการ
ท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม และ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่อย่างมั่นคงเพื่อ
สร้างคุณค่าทางสังคม
และเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ 

2. การพัฒนา
ความเข้มแข็ง

งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มี

คุณภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ

ประเทศ 

เป้าประสงค์ 
(7 เป้าประสงค์) 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 
(9 กลยุทธ์) 

65  
  1. การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเน้น 
     ความเป็นเลิศทางวิชาการและความ 
     เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

มาตรการ 
(43 มาตรการ) 

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพให้มีสมรรถนะวิชาชีพ 
   ตามมาตรฐานอาเซียน/สากล 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
3. พัฒนาความร่วมมอืทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/สถานประกอบการ 
4. จัดตั้งหน่วยงานการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ มทร.พระนคร 
5. สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้มีความชัดเจนและวัดสัมฤทธิผลได ้

1. พัฒนาคุณภาพพื้นฐานของผู้เรียน 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ Soft Skill ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาระบบการสนับสนุนนักศึกษาเก่งพิเศษ (Premium  Students) 
4. พัฒนาระบบการติดตามผลการท างานของบัณฑิต 
5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหวา่งมหาวิทยาลัยและศิษย์เกา่ 

  3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที ่
      สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

 
นโยบายที่ 4 

การศึกษาและเรียนรู้ 
การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
นโยบายที่ 7  

การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 

นโยบายที่ 8 
การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์ 
จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี  
การวิจัยและพัฒนา  

และนวัตกรรม 

1.1 จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยีที่
สามารถแข่งขันได้ใน

ระดับอาเซียน/นานาชาต ิ

3.1 มีระบบบริหาร 
   จัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น 

และมีประสิทธิภาพ 

1.2 ผลิตบณัฑิตให้เป็นคนด ี
คนเก่ง และมีทักษะ 
ในการด ารงชีวิตที่ด ี

3.2 มีระบบประกัน
คุณภาพสู่ความเป็นเลศิ 

ทางการศึกษา 

4.1 เป็นแหล่งให้บริการ
วิชาการวิชาชีพท่ีได้

มาตรฐานเป็น 
ที่ยอมรับของสังคม 

5.1 สร้างจิตส านึกและ 
สร้างค่านิยมให้เกิดความรัก 

ในศิลปวัฒนธรรมไทย           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และรักษาสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

2.1 จ านวนผลงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ที่ได ้
มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และน าไปต่อยอดได ้

วิสัยทัศน ์
 

  2. การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคม 
     อาเซียนและการเป็นท่ียอมรับใน 
     ระดับนานาชาต ิ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏบิัติงานในระดับนานาชาติ 
2. เตรียมความพร้อมเพื่อการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 

   4. การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค ์
1. พัฒนานักวจิัย/บุคลากรวิจยัที่มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก 
2. พัฒนางานวิจยัที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม 
3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจยัเพื่อความเป็นเลิศ 
4. พัฒนาเครือข่ายวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ 

1. พัฒนางานบริการวิชาการท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
2. สร้างชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ มทร.พระนคร 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการ 

   8. การบริการวิชาการที่มีศักยภาพ 
    ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

   9. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ   
   สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นภมูิปัญญาไทย 
   และภูมิปญัญาของโลก 1. อนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
3. พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

1. บริหารจัดการ มทร.พระนคร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 
2. ยกระดับชื่อเสียงของ มทร.พระนคร 
3. สร้างรายได้ด้วยการบริหารทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนนุภารกิจทกุด้านของ มทร.พระนคร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. สร้างความเป็นสากลทางด้านกายภาพที่มีความเหมาะสมทางด้านภาพลักษณ์และความงาม 
7. ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินพื้นฐานของสกอ. สมศ และ กพร. 
8. บริหารการเงินของ มทร.พระนคร ใหเ้กิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

   7. การบริหารจัดการสู่องค์กรคณุภาพ   
       และมีธรรมาภบิาล 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
2. พัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
4. น าการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 
5. พัฒนารูปแบบการท างานที่มวีัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
6. สร้างหลักประกันความมั่นคงในการท างาน 
7. พัฒนาระบบสวัสดกิาร และสร้างความสุขในการท างาน 

   5. การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เปน็    
   ทรัพยากรบุคคลที่มีคณุภาพและ 
   มีคุณค่าของมหาวิทยาลัย 

 

   6. การเตรียมความพร้อมในการเป็น   
   มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

1. พัฒนารูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเมื่อเป็นหนว่ยงานในก ากบัของรัฐ 
2. สร้างความพร้อมของบุคลากร 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเมื่อเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
4. เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ 
5. เพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลยัเพื่อรองรบัการพึ่งพาตนเอง 


