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วสัิยทัศน์
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ พฒันาทกัษะการคดิ       

เป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลศิด้านเทคโนโลย ีและเป็น
ทีพ่ึง่ของสังคมด้านบริหารธุรกจิ

เอกลกัษณ์
บัณฑติบริหารธุรกจิผู้สร้างนวตักรรม

และเทคโนโลยเีพ่ือแผ่นดิน

ยทุธศาสตร์ที ่
พฒันาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

1

ยทุธศาสตร์ที ่
เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวจิยัและพฒันา

2

ยทุธศาสตร์ที ่
เพิม่ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการองค์กรภายใต้หลกั
ธรรมาภบิาล

5

ยทุธศาสตร์ที ่ 
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อมให้
ยัง่ยืน

4

ยทุธศาสตร์ที ่ 
ส่งเสริมการให้บริการวชิาการและการพฒันาอาชีพ

3

อตัลกัษณ์
บัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands-on

ใฝ่รู้ : Keenness

สู้งาน : Determination

เช่ียวชาญเทคโนโลยี : Technological  Expertise

มคุีณธรรม : Integrity
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จุดเน้น/ความเช่ียวชาญ
1. ด้านการเรียนการสอน 1. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจท่ีเป็นระบบ ปฏิบัติ    

เป็นเลิศ มีอตัลกัษณ์มหาวิทยาลยั และเป็นท่ีพึ่งของสงัคม
2. ด้านการวจิัย 2. การวิจัยเพื่อการจัดการศึกษาทางเทคโนโลยีและ      

การวจิยัเชิงพาณิชยด์า้นบริหารธุรกิจ
3. ด้านการบริการวชิาการ 3. บูรณาการดา้นบริหารธุรกิจสู่โมเดลธุรกิจ เป็นท่ีพึ่ง

ของสงัคม
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4. การท านุบ ารุง และเผยแพร่ศาสนา ศิลปวฒันธรรม   

เชิงอนุรักษเ์นน้ชุมชนนางเล้ิง
5. ด้านการบริหารจัดการ 5. การสร้างความเขม้แข็งของเครือข่ายผูป้ระกอบการ

และศิษยเ์ก่าเชิงรุก
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ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาการจดัการศึกษาให้มคุีณภาพมาตรฐานสากล
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• ระยะเร่งด่วน

• พฒันาทกัษะการใช้ภาษาสากล

• ระยะ 5 ปี
•สร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทลั (Young Digital 
Entrepreneurs)

•Work-Integrated Learning  Curriculums

•Gifted and Talented Programs

เป้าประสงค์ที ่1.1 บัณฑติ
คดิเป็นระบบ ปฏิบัติเป็น
เลศิ มอีตัลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยั และเป็นที่พึง่
ของสังคม

5. ลกัษณะอาจารย์ทีพ่งึประสงค์

6. คณาจารยมีศักยภาพด้านการ
เรียนการสอน

7. พฒันาอาจารย์ด้านคุณวุฒิ

• ระยะเร่งด่วน

• พฒันาศักยภาพอาจารย์ด้าน
บริหารธุรกจิสู่สากล

• บูรณาการงานวจิยัสู่การบริการ
วชิาการและการเรียนการสอน

เป้าประสงค์ที่ 1.2 
คณาจารย์พฒันา

ศักยภาพ เพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับในวงการวชิาชีพ
ของตนและเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา

กา
รพ

ฒัน
าอ
งค์
กร

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

1. กระบวนการรับนักศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก

2. ทักษะด้านเทคโนโลยดีจิทิัล

3. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

4. เสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม                
จติสาธารณะ

กลยุทธ์

กลยุทธ์



ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาการจดัการศึกษาให้มคุีณภาพมาตรฐานสากล
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• ระยะเร่งด่วน
•เสริมทักษะซอฟต์แวร์บริหารข้อมูลธุรกจิ (SAP)

• Business Analytic and Technology Program

• ระยะ 5 ปี
•BBA (International Business Program)

•ห้องปฏิบัติการ Business Game and Simulation 

•ศูนย์นวตักรรมและวจิัยด้านบริหารธุรกจิ (Business 
Innovation and Research Center)

เป้าประสงค์ที่ 1.3 
หลกัสูตรและการ
จัดการทันสมัย มี
มาตรฐานระดบัชาติ

และสากล

9. หลกัสูตรทนัสมยั

10. หลกัสูตรนานาชาติ
มาตรฐานสากล

12. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

13. Learning center

15 .  เทคโนโลยี ด้ านการเ รียน    
การสอนทันสมยั

• ระยะเร่งด่วน
• โรงเรียนเตรียมบริหารธุรกจิ มทร. พระนคร

• ระยะ 5 ปี
• ห้องปฏิบัตกิาร Business Game and Simulation

• Business Union Center

• RPBS Journal of Digital Business and Management

เป้าประสงค์ที่ 1.4 
ระบบและทรัพยากร
สนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอนมีความ
เข้มแข็งทางวชิาการ

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา
พ

คุณ
ภา
พ

กลยุทธ์

กลยุทธ์
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• ระยะเร่งด่วน

• บูรณาการงานวจิัยเชิงพาณชิย์
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีการวจิยัเพ่ือ
การจดัการศึกษาทางเทคโนโลยี

และการวจิยัเชิงพาณิชย์
2. วจิัยให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
ภาครัฐ

5. หาแหล่งทุนวจิัยภายนอก

• ระยะเร่งด่วน

• ตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการสู่มาตรฐานสากล
• ระยะ 5 ปี

• Sabbatical Leave ด้านบริหารธุรกจิ

• ศูนย์นวตักรรมและวจิัยด้านบริหารธุรกจิ (Business 
Innovation and Research Center)

เป้าประสงค์ที่ 2.2 ระบบ
สนับสนุนการวจิยัมีการพฒันา

อย่างต่อเน่ือง

ยุทธศาสตร์ที ่2 เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวจิัยและพฒันา

9. การตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

11. บูรณาการท างานวจิัย

• ระยะเร่งด่วน

• ตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการสู่มาตรฐานสากล

• ระยะ 5 ปี 

• Talented Business Researchers

• Postdoctoral Program

เป้าประสงค์ที่ 2.3 นักวจิัยพฒันา
ศักยภาพอย่างต่อเน่ือง

กา
รพ

ฒัน
าอ
งค์
กร

คุณ
ภา
พ

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา
พ

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์
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• ระยะ 5 ปี

• ศูนย์บริการวชิาการด้านบริหารธุรกจิ (RPBS Academic  
Services Center)

• ศูนย์นวตักรรมและวจิัยด้านบริหารธุรกจิ (Business 
Innovation and Research Center)

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ระบบบริหาร
จัดการด้านบริการวชิาการมี
ประสิทธิภาพและเอือ้ต่อการ

แข่งขนั
2. บริการวชิาการอย่างมืออาชีพ

3. บริการวชิาการและสร้างรายได้

• ระยะ 5 ปี

• พฒันายกระดบัมาตรฐานวชิาชีพให้กบับุคคลภายนอก

• หลกัสูตรบริหารธุรกจิส าหรับวยัท างานและหลงัเกษียณ

• ศูนย์บริการวชิาการด้านบริหารธุรกจิ (RPBS Academic 
Services Center)

เป้าประสงค์ที ่3.2 พฒันา
รายได้จากองค์ความรู้และ

การบริการวชิาการ

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการบริการวชิาการและพฒันาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

• ระยะเร่งด่วน

• บูรณาการงานวจิัยเชิงพาณิชย์

• ระยะ 5 ปี

• การพฒันาและส่งเสริมอาชีพสู่ความม่ันคงและยัง่ยืน

• พฒันายกระดบัมาตรฐานวชิาชีพให้กบับุคคลภายนอก

เป้าประสงค์ที ่3.3 การบริการ
วชิาการสามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศ

6. บริการวชิาการแก้ปัญหาเร่งด่วนคุณ
ภา
พ

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา
พ

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์
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• ระยะ 5 ปี

• การพฒันาผู้ประกอบการสู่ความยัง่ยืน

• การพฒันาและส่งเสริมอาชีพ สู่ความ
มั่นคงและยัง่ยืน

เป้าประสงค์ที ่3.4 ได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนให้เป็น
ที่พึง่ทางเทคโนโลยแีละการ

พฒันาอาชีพ

7. โครงการเพ่ือพฒันาอาชีพ

9 .  เค รือ ข่ ายความ ร่วม มือกับ
หน่วยงานภายนอก

• ระยะ 5 ปี

• การฝังตัวในสถานประกอบการ 
(Talent Mobility)

• การพฒันาผู้ประกอบการสู่ความยัง่ยืน

เป้าประสงค์ที ่3.5 มรีะบบ
เครือข่ายความร่วมมือและ
บูรณาการการท างานร่วมกบั

องค์กรภายนอก

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาการบริการวชิาการและพฒันาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

กา
รพ

ฒัน
าอ
งค์
กร

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล กลยุทธ์

กลยุทธ์
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• ระยะเร่งด่วน

• รักษ์วฒันธรรมไทย

• ระยะ 5 ปี

• บูรณาการด้านศิลปวฒันธรรมกบั
หน่วยงานภายนอก

เป้าประสงค์ที ่4.1 มีกลไก
การอนุรักษ์และท านุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
ตามบริบท ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปของประเทศ

1. พฒันาคุณภาพชีวติทีส่มบูรณ์

3. องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยทีีค่ณะ
เช่ียวชาญกบัการอนุรักษ์ท านุฯ

4. ประหยดัและอนุรักษ์พลงังาน

• ระยะเร่งด่วน

• ส านึกด ีสังคมดี

• ระยะ 5 ปี

•พฒันาจิต พฒันาชีวติ สู่นักธุรกจิมืออาชีพ

• ตามรอยพระราชด าริเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม
และส่ิงแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 4.2
มหาวทิยาลยัสร้าง
จิตส านึก รักษา

ส่ิงแวดล้อมให้ยัง่ยืน

ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
ปร

ะสิ
ทธิ

ผล
คุณ

ภา
พ

กลยุทธ์

กลยุทธ์
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• ระยะ 5 ปี

• พฒันาศักยภาพและสวสัดกิาร       
สายสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีระบบการ
พฒันาทุนมนุษย์ เพ่ือให้

บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพ
พร้อมรับความเปลีย่นแปลง 

และมีคุณภาพชีวติทีด่ี

1. วฒันธรรมองค์กรเข้มแขง็

2. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร

• ระยะ 5 ปี

• One-Stop Service Center

• E-office

• Mobile App

เป้าประสงค์ที่ 5.2 ปฏิรูป
มหาวทิยาลยั เป็น 

Digital 
University

ยุทธศาสตร์ที ่5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลกัธรรมาภิบาลอย่างมคุีณภาพ

กา
รพ

ฒัน
าอ
งค์
กร

กา
รพ

ฒัน
าอ
งค์
กร

กลยุทธ์

กลยุทธ์
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• ระยะ 5 ปี

• E-office

• One-Stop Service Center

เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริหารจัดการ
มีความคล่องตัวเอือ้ต่อการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลกัการมี

ส่วนร่วมและธรรมาภบิาล

3. บริหารจัดการแบบมส่ีวนร่วม
และธรรมาภบิาล

4. การจัดการทรัพยากรร่วมกนั

• ระยะ 5 ปี

• ศูนย์นวตักรรมและวจัิยด้านบริหารธุรกจิ 
(Business Innovation and 
Research Center)

เป้าประสงค์ที่ 5.4
มหาวทิยาลยัเป็นผู้น าด้าน 
Digital Economy 
ตามการปรับยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลยักลุ่มใหม่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

• ระยะ 5 ปี

• ศูนย์บริการวชิาการด้านบริหารธุรกจิ (RPBS 
Academic Services Center)

เป้าประสงค์ที่ 5.5 มหาวทิยาลยัมี
รายได้ และทรัพย์สินสามารถ
พึง่พาตนเองอย่างยัง่ยืน

5. ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกแข่งขนัได้

ยุทธศาสตร์ที ่5พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลกัธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
ปร

ะสิ
ทธิ

ผล
ปร

ะสิ
ทธิ

ภา
พ

คุณ
ภา
พ

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์
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สรุปภาพรวมโครงการปี 2562-2564 ตามมิติ BSC

2562 (20 โครงการ) 2563 (21 โครงการ) 2564 (17 โครงการ)

ประสิทธิผล

•Gifted and Talented Programs

•Work-Integrated Learning  Curriculums

•Young Digital Entrepreneurs

•พฒันาทกัษะการใช้ภาษาสากล

•การพฒันาและส่งเสริมอาชีพ สู่ความมั่นคงและยัง่ยืน

•ตามรอยพระราชด าริเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม

•ส านึกดี สังคมดี

คุณภาพ

•Business Analytic and Technology Program

•เสริมทักษะซอฟต์แวร์บริหารข้อมูลธุรกจิ (SAP)

•บูรณาการงานวจิยัเชิงพาณชิย์

•การพฒันาและส่งเสริมอาชีพสู่ความมั่นคงและยัง่ยืน

•บูรณาการด้านศิลปวฒันธรรมกบัหน่วยงานภายนอก

•รักษ์วฒันธรรมไทย

ประสิทธิภาพ

•RPBS Journal of Digital Business and 
Management

•Business Union Center

•โรงเรียนเตรียมบริหารธุรกจิ มทร.    พระนคร

•ตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการสู่มาตรฐานสากล

การพฒันา
องค์กร

•บูรณาการงานวจิัยสู่การบริการวชิาการและการเรียนการสอน

•พฒันาศักยภาพอาจารย์ด้านบริหารธุรกจิสู่สากล

•Talented Business Researchers

•ตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการสู่มาตรฐานสากล

• Gifted and Talented Programs
• Work-Integrated Learning  Curriculums
• Young Digital Entrepreneurs
• การพฒันาและส่งเสริมอาชีพ สู่ความมั่นคงและยัง่ยืน
• ตามรอยพระราชด าริเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม
• พฒันายกระดับมาตรฐานวชิาชีพให้กบับุคคลภายนอก
• หลกัสูตรบริหารธุรกจิส าหรับวยัท างานและหลังเกษียน
• RPBS Academic Services Center
• การพฒันาผู้ประกอบการสู่ความยัง่ยืน
• พฒันาจิต พฒันาชีวติ สู่นักธุรกจิ มืออาชีพ
• RPBS Academic Services Center

• RPBS Journal of Digital Business and 
Management

• Sabbatical Leave ด้านบริหารธุรกจิ
• Business Innovation and Research Center
• RPBS Academic  Services Center
• E-office
• One-Stop Service Center

• การพฒันาและส่งเสริมอาชีพสู่ความมั่นคงและยัง่ยืน
• บูรณาการด้านศิลปวฒันธรรมกบัหน่วยงานภายนอก
• BBA (International Business Program)
• Business Innovation and Research Center
• พฒันายกระดบัมาตรฐานวชิาชีพให้กบับุคคลภายนอก
• Business Innovation and Research Center

• Talented Business Researchers
• Talent Mobility
• การพฒันาผู้ประกอบการสู่ความยัง่ยืน
• E-office
• One-Stop Service Center

• Gifted and Talented Programs
• Work-Integrated Learning  Curriculums
• Young Digital Entrepreneurs
• การพฒันาและส่งเสริมอาชีพ สู่ความมัน่คงและยัง่ยืน
• ตามรอยพระราชด าริเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม
• พฒันายกระดับมาตรฐานวชิาชีพให้กบับุคคลภายนอก
• หลกัสูตรบริหารธุรกจิส าหรับวยัท างานและหลงัเกษยีน
• . การพฒันาผู้ประกอบการสู่ความยัง่ยืน
• พฒันาจิต พฒันาชีวติ สู่นักธุรกจิ มืออาชีพ

• RPBS Journal of Digital Business 
and Management

• Business Game and Simulation
• Sabbatical Leave ด้านบริหารธุรกจิ

• การพฒันาและส่งเสริมอาชีพสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
• บูรณาการด้านศิลปวฒันธรรมกบัหน่วยงานภายนอก
• Business Game and Simulation 
• พฒันายกระดบัมาตรฐานวชิาชีพให้กบับุคคลภายนอก

• Talented Business Researchers
• Postdoctoral Program
• Talent Mobility
• การพฒันาผู้ประกอบการสู่ความยัง่ยืน
• Business Game and Simulation 

5 ยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์ 28 กลยุทธ์



คณะ
บริหารธุรกิจ

สถาบนัการศกึษา
อ่ืน

ภาครัฐอ่ืน

ภาคเอกชน เครือข่ายศิษย์เก่า

ชมุชน

ระหว่างประเทศ
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ความร่วมมือ/การบูรณาการการท างานร่วมกนั



สถาบัน

อุดมศึกษาอ่ืน

• RPBS Journal of 
Digital Business and 
Management

ภาครัฐอ่ืน
• Work-Integrated 

Learning

• บูรณาการงานวจิยัเชิงพาณชิย์

ชุมชน

• การพฒันาและส่งเสริมอาชีพสู่
ความมั่นคงและยัง่ยืน

• การพฒันาคุณภาพชีวติสู่ความ
ยัง่ยืนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

• บูรณาการด้านศิลปวฒันธรรม
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ความร่วมมือ/การบูรณาการการท างานร่วมกนั (ต่อ)



เครือข่าย
ศิษย์เก่า

• หลกัสูตรบริหารธุรกิจส าหรับวยั
ท างานและหลงัเกษียณ

• พฒันายกระดบัมาตรฐานวิชาชีพ

ภาคเอกชน

•Work-Integrated 
Learning Curriculum

•ผูป้ระกอบการยคุดิจิทลั
• บูรณาการงานวิจยัเชิงพาณิชย์
•พฒันายกระดบัมาตรฐานวิชาชีพ
• บูรณาการดา้นศิลปวฒันธรรม
•พฒันาจิต พฒันาชีวิต สู่นกัธุรกิจ
มืออาชีพ

ระหว่าง
ประเทศ

• Sabbatical Leave ดา้น
บริหารธุรกิจ

• พฒันาศกัยภาพอาจารย ์ดา้น
บริหารธุรกิจสู่สากล
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