คำนำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
สี่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ตามกรอบของแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ โดยนา
พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนบริหารราชการแผ่นดิน
มาบูรณาการเพื่อให้คณะบริหารธุรกิจมีส่วนร่วมในการดาเนินการสนับสนุนนโยบายตามแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จากนั้น ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของคณะฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะบริ ห ารธุร กิจ หวังเป็ น อย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับ นี้
จะเป็นเครื่องมือสาหรับหน่วยงานในสังกัด คณะบริหารธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะฯ ต่อไป

ฝ่ายบริหาร งานนโยบายและแผน
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
- สถานภาพปัจจุบันของคณะบริหารธุรกิจ
บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ตัวชี้วัดผลผลิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
บทที่ ๓ ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ
- ความเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ ปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน แผนยุทธศาสตร์
คณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ
- ความเชื่อมโยงปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ผลผลิต ของคณะบริหารธุรกิจ
- ตารางแผนปฏิบัติราชการประจาปี
บทที่ ๔ การติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
- แบบจัดทาแผน / รายงานผลการดาเนินโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗
- แบบจัดทาแผน / รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาส ๔
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บทนำ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีการทบทวนภารกิจที่
เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินจากคาแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการของนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐ บาล จะยึดหลั กการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่คานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจและ
ดาเนินไปด้วยแนวทางที่กล่าวมา รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้ โดยแบ่งการดาเนินการเป็น
๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ ๔ ปีของรัฐบาล เพื่อให้มีการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สถำนภำพปัจจุบันของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ .ศ. ๒๕๔๙ ลงวั น ที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยคณะบริหารธุรกิจจัดการศึกษาสายสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๒ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน และภาควิชาการตลาดและการจัดการ จานวน
๗ สาขาวิชา ประกอบด้วย
ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

๒
ภาควิชาการตลาดและการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมบริหารธุรกิจ ตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตกาลังคนด้านบริหารธุรกิจ ได้จัดการเรียนการสอนสองแห่ง คือ อาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ
และอาคาร ๒ อาคาร ๔ และอาคาร ๙ พื้น ที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ ส่ วนที่ตั้งของส านักงานคณบดี อยู่ที่ อาคาร ๗ พื้นที่
บพิตรพิมุข มหาเมฆ เลขที่ ๘๗๘ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๑ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

๓

บทที่ ๒
ยุทธศำสตร์คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
วิสัยทัศน์
ผูน้ ำทำงด้ำนบริ หำรธุ รกิจเชิงสร้ำงสรรค์
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมสร้ำงสรรค์ มีทกั ษะกำรปฏิบตั ิอย่ำงมีคุณธรรมและจริ ยธรรม
๒. มุ่งเน้นกำรวิจยั เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์
๓. บริ กำรวิชำกำรเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจสู่ อำเซี ยน
๔. กำรบริ หำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรประกันคุณภำพ
๕. ทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม และพัฒนำคุณภำพชีวติ
ประเด็นยุทธศำสตร์
๑. กำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำสู่ ประชำคมอำเซี ยน
๒. กำรพัฒนำงำนวิจยั สู่ เศรษฐกิจและสังคม
๓. กำรพัฒนำงำนวิชำกำรสู่ เศรษฐกิจและสังคม
๔. กำรพัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำร กำรประกันคุณภำพ และพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิ ทธิภำพ
๕. กำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรมและพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี

๔
ตัวชี้วดั และเป้าหมายทีค่ ณะบริหารธุรกิจต้ องดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ตารางสรุ ปตัวชี้วดั และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์
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ร้อยละของกำรได้งำนทำในภูมิภำคอำเซียน
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
จำนวนหลักสู ตรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณวุฒิ
จำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมและพัฒนำสมรรถนะ
จำนวนโครงกำรวิจยั ที่ได้รับอนุมตั ิงบประมำณ
จำนวนผลงำนวิจยั ที่เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
จำนวนโครงกำรวิจยั ที่แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่กำหนด
เงินงบประมำณงำนวิจยั ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย : ล้ำนบำท)
จำนวนโครงกำรของงำนบริ กำรวิชำกำร
ร้อยละของควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำร
ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับบริ กำรที่นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
จำนวนบุคคลำกรของคณะฯ ที่เป็ นวิทยำกรอบรมแก่บุคคลภำยนอก
ระดับกำรประเมินผลตำมหลักธรรมำภิบำลของผูบ้ ริ หำร
ร้อยละควำมพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อกำรบริ หำรงำน
ระดับควำมสำเร็ จของกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบตั ิรำชกำร
ร้อยละของผูบ้ ริ หำรที่ได้รับกำรอบรมหลักสู ตรระดับผูบ้ ริ หำร
จำนวนโครงกำรเผยแพร่ ดำ้ นทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำร
จำนวนโครงกำรเผยแพร่ ดำ้ นทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุตำมวัตถุประสงค์
เงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (หน่วย : ล้ำนบำท)
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๕
ตารางสรุ ปตัวชี้วดั และเป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่ได้งำนทำตรงสำขำ
๒. ร้อยละควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
๓. ร้อยละผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่ได้งำนทำ ศึกษำต่อ หรื อประกอบอำชีพภำยในระยะเวลำ ๑ ปี
๔. จำนวนงำนวิจยั หรื องำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชำติหรื อนำนำชำติ
๕. จำนวนงำนวิจยั หรื อนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิ ชย์หรื อเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน
๖. ร้อยละผูเ้ ข้ำรับบริ กำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
๗. ร้อยละควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำรับบริ กำรและวิชำชีพต่อประโยชน์จำกกำรบริ กำร
๘. ร้อยละบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมและพัฒนำ
๙. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
๑๐. จำนวนโครงกำร / กิจกรรมที่มีกำรเผยแพร่ ดำ้ นทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
๑๑. ร้อยละควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรต่อประโยชน์ของกำรทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

ผล

แผน

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙

หน่ วย
นับ

NA
NA
NA
NA
NA

๘๐
๘๐
๘๐
๑
๑

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
โครงกำร
โครงกำร

๘๕
๘๕
๗๐
๘๐
๒
๘๕

๗๐
๘๐
๗๐
๘๐
๑
๘๐

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
โครงกำร
ร้อยละ

๖
ตารางสรุ ปตัวชี้วดั และเป้ าหมายผลผลิต
ตัวชี้วดั ผลผลิต
๑.
๒.
๓.
๔..
๕..
๖.
๗..
๘..
๙..
๑๐..
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

จำนวนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
จำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่
ร้อยละผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่จบตำมหลักสูตร
ร้อยละผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่จบตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
จำนวนโครงกำรวิจยั เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี
จำนวนงำนวิจยั เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
จำนวนโครงกำรวิจยั เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่
กำหนด
ค่ำใช้จ่ำยกำรวิจยั เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
จำนวนโครงกำรวิจยั เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้
จำนวนงำนวิจยั เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
จำนวนโครงกำรวิจยั เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้ที่แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่
กำหนด
ค่ำใช้จ่ำยกำรวิจยั เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
จำนวนโครงกำร / กิจกรรมบริ กำรวิชำกำรแก่สงั คม
ร้อยละควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำรในกระบวนกำรให้บริ กำร
ร้อยละงำนบริ กำรวิชำกำรแล้วเสร็ จตำมระยะเวลำที่กำหนด
ค่ำใช้จ่ำยของกำรให้บริ กำรวิชำกำรตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
จำนวนโครงกำร / กิจกรรมพัฒนำผูบ้ ริ หำรและพัฒนำบุคลำกร
จำนวนโครงกำร / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละของโครงกำรศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
ร้อยละของโครงกำรศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็ จตำมระยะเวลำที่กำหนด
ค่ำใช้จ่ำยของกำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรมตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

ผล
ปี ๒๕๕๘
๘๑๔
๙๖๑
๓,๓๓๙
๘๕
๘๒
๒๑,๘๐๖,๐๐๐
๔
๔
๔

เป้ าหมาย
ปี ๒๕๕๙
๘๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๘๐
๘๐
๒๑,๘๐๖,๐๐๐
๓
๓
๓

หน่ วย
นับ
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
บำท
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร

๔๐๐,๐๐๐
๗
๗
๗

๓๐๐,๐๐๐
๔
๔
๔

บำท
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร

๘๒๕,๐๐๐
๑๒
๘๐
๙๐
๖๗๘,๗๐๐
๕
๒
๙๐
๙๐
๒๔๑,๔๐๐

๕๗๙,๐๐๐
๗
๘๐
๙๐
๓๑๔,๖๐๐
๘
๑
๙๐
๙๐
๑๙๑,๘๐๐

บำท
โครงกำร
ร้อยละ
ร้อยละ
บำท
โครงกำร
โครงกำร
ร้อยละ
ร้อยละ
บำท

๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี )

ความคิดริเริ่ม

๕๙

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

ด้านประสิทธิผล
๑.บัณฑิตสำมำรถทำงำนใน

-ร้อยละของกำรได้งำนทำใน

ภูมิภำคอำเซียนได้

ภูมิภำคอำเซียน

๕๐

- พัฒนำทักษะภำษำ วิชำชีพ และ IT
เพื่อกำรสื่ อสำร

ด้านคุณภาพบริการ
๑. ควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต

- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ

๓.๕๑

ผูใ้ ช้บณั ฑิต

- ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
บัณฑิต

ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีหลักสูตรที่ได้มำตรฐำน
คุณวุฒิ

- จำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำร

๗

รับรองมำตรฐำนคุณวุฒิ

- พัฒนำหลักสูตรเป็ นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ

๒. มีกระบวนกำรเรี ยนกำร

- พัฒนำสถำนที่ อุปกรณ์กำรศึกษำ

สอนที่ได้มำตรฐำน

และกิจกรรมนักศึกษำ

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. สำขำวิชำชีพมีเทคโนโลยี
ที่กำ้ วหน้ำ
๒. บุคลำกรมีสมรรถนะสูง

- จำนวนบุคลำกรที่ได้รับ
กำรอบรมและพัฒนำ
สมรรถนะ

๑๕

- พัฒนำบุคลำกรในด้ำนเทคโนโลยี
และพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน
โครงการ
กลยุทธ์ /แผนงาน

หน่ วยงานรับผิดชอบ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๙
(ล้ านบาท)
แผน

ผล

๘
แหล่ งงบประมาณ

ด้ านประสิ ทธิผล
๑. กำรพัฒนำทักษะภำษำ วิชำชีพ
และ IT เพื่อกำรสื่ อสำร

- โครงกำรแข่งขันเพื่อสร้ำงสรรค์วิชำกำร

ฝ่ ำยวิชำกำร/สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๖๐

๐.๐๖๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รำยได้

- โครงกำรนิ ทรรศกำรวิชำกรและสัมมนำ

ฝ่ ำยวิชำกำร/สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๕๐

๐.๑๕๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รำยได้

-โครงกำรแข่งขันสุ ดยอดนักขำย

ฝ่ ำยวิชำกำร/สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๖๓

๐.๐๖๓

งปม.แผ่นดิน/งปม.รำยได้

-โครงกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำรและกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร

ฝ่ ำยวิชำกำร/สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๓๘

๐.๑๓๘

งปม.แผ่นดิน/งปม.รำยได้

- โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของบัณฑิต

ฝ่ ำยวิชำกำร/สำขำที่เกี่ยวข้อง

-

-

งบประมำณส่วนกลำงของ

ด้ านคุณภาพการบริการ
๑. กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ิ
งำนของบัณฑิต
๒. ประเมินกำรสอนของอำจำรย์
ในแต่ละภำคกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยฯ
- โครงกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ในแต่ละ

ฝ่ ำยวิชำกำร/สำขำที่เกี่ยวข้อง

-

-

ภำคกำรศึกษำ

งบประมำณส่วนกลำงของ
มหำวิทยำลัยฯ

ด้ านประสิ ทธิภาพ
๑. กำรพัฒนำหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

- โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะกำรเรี ยนรู ้ของนักศึกษำ

ฝ่ ำยวิชำกำร/สำขำที่เกี่ยวข้อง

-

-

งบประมำณส่วนกลำงของ
มหำวิทยำลัยฯ

ด้ านพัฒนาองค์ การ
๑. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
และพัฒนำด้ำนสมถรรนะ

- โครงกำรฝึ กอบรมกำรบูรณำกำรควำมรู ้ขำ้ มศำสตร์

ฝ่ ำยวิชำกำร/สำขำที่เกี่ยวข้อง

-

-

งบประมำณส่วนกลำงของ
มหำวิทยำลัยฯ

๙
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์ ) ทีส่ อดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑
๑. เพื่อผลิตกำลังคนด้ำนสังคมศำสตร์ ที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของประเทศ
ตัวชี้วดั เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (ผลลัพธ์ )
๑. ร้อยละผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่ได้งำนทำตรงสำขำ
๒. ร้อยละควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
๓. ร้อยละผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่ได้งำนทำ ศึกษำต่อ หรื อประกอบอำชีพภำยในระยะเวลำ ๑ ปี
ผลผลิตทีส่ อดคล้องกับประเด็นที่ ๑
๑. ผลผลิตผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
ตัวชี้วดั ผลผลิต
๑. จำนวนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
๒. จำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่
๓. จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่
๔. ร้อยละผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่จบตำมหลักสู ตร
๕. ร้อยละผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่จบตำมหลักสู ตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด
๖. ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

๑๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยสู่ เศรษฐกิจและสั งคม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี )

ความคิดริเริ่ม

๕๙

(วิธีการสร้ างกลยุทธ์ )

ด้านประสิทธิผล
๑. กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
จำกงำนวิจยั

- จำนวนโครงกำรวิจยั ที่ได้รับ
อนุมตั ิงบประมำณ

๗

- ส่งเสริ มบุคลำกรให้มีควำมเชี่ ยวชำญงำนวิจยั

- จำนวนผลงำนวิจยั ที่เป็ นไปตำม

๗

- จัดอบรมและสนับสนุนบุคลำกรทำผลงำนวิจยั

ด้านคุณภาพบริการ
๑. กำรสนับสนุนให้
บุคลำกรสำมำรถทำ

มำตรฐำนที่กำหนด

ตำมมำตรฐำนที่กำหนด

ผลงำนวิจยั ให้เป็ นไป
ตำมมำตรฐำนที่กำหนด
ด้านประสิทธิภาพ
๑. กำรทำผลงำนวิจยั ให้
แล้วเสร็ จตำม

- จำนวนผลงำนวิจยั ที่แล้วเสร็ จ

๗

- พัฒนำกระบวนกำรในกำรทำผลงำนวิจยั

ภำยในระยะเวลำที่กำหนด

กำหนดเวลำ
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. งบประมำณ ผลงำนวิจยั
ที่ได้รับอนุมตั ิ

- เงินงบประมำณงำนวิจยั ที่ได้รับ
จัดสรร

๑.๒

- สนับสนุนเงินงบประมำณในกำรทำ
ผลงำนวิจยั

๑๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยสู่ เศรษฐกิจและสั งคม
กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิ งยุทธศาสตร์

งบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๙
(ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ

แผน

ผล

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๒๕๐

๐.๒๕๐

งบประมำณแผ่นดิน

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๒๐

๐.๑๒๐

งบประมำณรำยได้

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๗๖

๐.๐๗๖

งบประมำณรำยได้

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๒๑๓

๐.๒๑๓

งบประมำณรำยได้

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๗๕

๐.๐๗๕

งบประมำณรำยได้

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๗๕

๐.๐๗๕

งบประมำณรำยได้

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๗๐

๐.๐๗๐

งบประมำณรำยได้

ด้านประสิทธิผล
๑. ส่งเสริ มบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญงำนวิจยั

๑. กำรพัฒนำแอพพลิเคชัน่ ด้ำนสุ ขภำพของผูส้ ู งอำยุบน
อุปกรณ์ไร้สำย
๒. กำรพัฒนำโปรงแกรมประยุกต์พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมุนไพรไทยด้วยกำรสร้ำงสื่ อในโลกแห่ งควำมเสมือน
กรณี ศึกษำ กลุ่มสมุนไพรบ้ำนดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอ
เมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
๓. กำรพัฒนำรู ปแบบกำรบริ กำรวิชำกำร แก่ชุมชน โดย
ชุมชนมีส่วนร่ วม : กรณี ศึกษำ ชุมชนบำงหัวเสื อ จ.
สมุทรปรำกำร
๔. กำรศึกษำเพื่อพัฒนำศักยภำพผูป้ ระกอบกำร SMEs ไทย
ในอุตสำหกรรมกำรค้ำในอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่ องดื่ม
๕. กำรพัฒนำแบบจำลองกำรกำหนดค่ำสอบบัญชี สำหรับ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๖. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปั จจัยที่ส่งผลต่อกำรใช้กำรบัญชี
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์สำหรับควำมสำเร็ จองค์กร : กำร
ตรวจสอบเชิงประจักษ์บริ ษทั ผลิตอำหำรและเครื่ องดื่ มใน
ประเทศไทย
๗. กำรพัฒนำสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชำกำร
สนทนำภำษำอังกฤษในระดับอุดมศึกษำ

๑๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยสู่ เศรษฐกิจและสั งคม
โครงการ

กลยุทธ์ /แผนงาน

หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิ งยุทธศาสตร์

งบประมาณประจา ๒๕๕๙
(ล้านบาท)
แผน

ผล

๐.๐๘๗

๐.๐๘๗

-

-

แหล่งงบประมาณ

ด้านการบริการ
๑. จัดอบรมและสนับสนุนบุคลำกรทำผลงำนวิจยั
ตำมมำตรฐำนที่กำหนด

๑. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนวิจยั อำจำรย์

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๑. โครงกำรของสถำบันวิจยั และพัฒนำ

สถำบันวิจยั และพัฒนำ

งบประมำณแผ่นดิน

ด้านประสิทธิภาพ
๑. พัฒนำกระบวนกำรในกำรทำผลงำนวิจยั

งบประมำณภำพรวมของ
มหำวิทยำลัยฯ

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. สนับสนุนเงินงบประมำณในกำรทำ
ผลงำนวิจยั

๑. โครงกำรที่ได้รับงบประมำณสนับสนุน
ปี ๒๕๕๘

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๑.๒

๑.๒

งบประมำณเงินรำยได้

๑๓
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์ ) ทีส่ อดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒
๑. เพื่อวิจยั และพัฒนำรวมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้และสร้ำงนวัตกรรมที่นำไปสู่ กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ
ตัวชี้วดั เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (ผลลัพธ์ )
๑. จำนวนงำนวิจยั หรื องำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชำติหรื อนำนำชำติ
๒. จำนวนผลงำนวิจยั นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิ ชย์หรื อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
ผลผลิตทีส่ อดคล้องกับประเด็นที่ ๒
๑. ผลผลิตผลงำนวิจยั เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยี
๒. ผลงำนวิจยั เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
ตัวชี้วดั ผลผลิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

จำนวนโครงกำรวิจยั เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี
จำนวนงำนวิจยั เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
จำนวนโครงกำรวิจยั เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ค่ำใช้จ่ำยกำรวิจยั เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
จำนวนโครงกำรวิจยั เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
จำนวนงำนวิจยั เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้เป็ นไปตำมำตรฐำนที่กำหนด
จำนวนโครงกำรวิจยั เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้ที่แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ค่ำใช้จ่ำยกำรวิจยั เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

๑๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนางานวิชาการสู่ เศรษฐกิจและสั งคม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี )

ความคิดริเริ่ม

๕๙

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

ด้านประสิทธิผล
๑. กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำร

- จำนวนโครงกำรของงำนบริ กำรวิชำกำร

๗

- สนับสนุนและส่ งเสริ มกำรพัฒนำ
งำนวิชำกำรสู่ เศรษฐกิจและสังคม

บริ กำรวิชำกำร
๒. กำรเพิ่มพูนควำมรู้และ
คุณภำพชีวิต

ด้านคุณภาพการบริการ
๑.ควำมพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ กำร

- ร้อยละของควำมพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ กำร

๘๐

- สร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ กำร

๗๐

- ส่งเสริ มให้ผเู ้ ข้ำรับบริ กำร พัฒนำ

ด้านประสิทธิภาพ
๑.มีกระบวนกำรบริ กำรวิชำกำร - ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับบริ กำรที่นำควำมรู้
ที่ได้มำตรฐำน

ไปใช้ประโยชน์

ตนเองและเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขัน

การพัฒนาองค์การ
๑. บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญ
และมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย

- จำนวนบุคคลำกรของคณะฯ ที่เป็ น
วิทยำกรอบรมแก่บุคคลภำยนอก

๗

- จัดอบรมและสนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่

๑๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนางานวิชาการสู่ เศรษฐกิจและสั งคม
โครงการ

กลยุทธ์ /แผนงาน

หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิ งยุทธศาสตร์

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๙
(ล้านบาท)
แผน

ผล

แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิผล
๑. กำรสนับสนุนและส่งเสริ มกำรพัฒนำ
งำนวิชำกำรสู่เศรษฐกิจและสังคม

- โครงกำรเปิ ดบ้ำนวิชำกำร

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๕๘

๐.๐๕๘

งบประมำณแผ่นดิน / รำยได้

- โครงกำรอบรมควำมรู้ดำ้ นกำรบริ หำรกำรเงินบุคคล

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๒๓

๐.๐๒๓

งบประมำณแผ่นดิน / รำยได้

-โครงกำรอบรมควำมรู้ดำ้ นกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๒๐

๐.๐๒๐

งบประมำณเงินแผ่นดิน

- โครงกำรอบรมยกระดับคุณภำพของหมู่บำ้ นชุมชนบำงหัวเสื อ แบบมี
ส่ วนร่ วม

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๒๔๑

๐.๒๔๑

งบประมำณเงินแผ่นดิน

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๓๑

๐.๐๓๑

งบประมำณเงินแผ่นดิน

ฝ่ ำยวิชำกำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๐๗

๐.๑๐๗

งบประมำณแผ่นดิน/งปม.รำยได้

ด้านคุณภาพการบริการ
๑. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ กำร

ด้านประสิทธิภาพ
๑.กำรส่งเสริ มให้ผรู้ ับบริ กำรพัฒนำตนเองและเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขัน
การพัฒนาองค์การ
๑. กำรจัดอบรมและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่

- โครงกำรจัดฝึ กอบรมกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่ องทำงวิชำชี พบัญชี

- โครงกำรเสริ มสร้ ำงผูป้ ระกอบกำรใหม่ (New Entrepreneur Creation)

๑๖
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์ ) ทีส่ อดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓
๑. เพื่อบริ กำรวิชำกำรแก่หน่วยงำน / ประชำชนในชุมชนและสังคมให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ตนเองเพื่อเพิม่ ศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วดั เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (ผลลัพธ์ )
๑. ร้อยละผูเ้ ข้ำรับบริ กำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
๒. ร้อยละควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำรับบริ กำรและวิชำชี พต่อประโยชน์จำกกำรบริ กำร
ผลผลิตที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ ๓
๑. ผลผลิตผลงำนให้บริ กำรวิชำกำร
ตัวชี้วดั ผลผลิต
๑. จำนวนโครงกำร / กิจกรรมบริ กำรวิชำกำรแก่สังคม
๒. ร้อยละควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำรในกระบวนกำรให้บริ กำร
๓. ร้อยละงำนบริ กำรวิชำกำรแล้วเสร็ จตำมระยะเวลำที่กำหนด
๔. ค่ำใช้จ่ำยของกำรให้บริ กำรวิชำกำรตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

๑๗
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ
และพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิ ทธิภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี )

ความคิดริเริ่ม

๕๙

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

๓.๕

- พัฒนำศักยภำพผูบ้ ริ หำรทุกระดับ

ด้านประสิทธิผล
๑. มีผลงำนทำงกำรบริ หำร
เป็ นที่ยอมรับ
๒. มีระบบกำรประกันคุณภำพ

- ระดับกำรประเมินผลตำมหลัก
ธรรมำภิบำลของผูบ้ ริ หำร
- ร้อยละควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำรับ

- ส่งเสริ มกำรประกันคุณภำพ

บริ กำร
ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ควำมพึงพอใจของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ย

- ร้อยละควำมพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้

๗๕

ส่ วนเสี ยต่อกำรบริ หำรงำน

-ติดตำมและประเมินผลกำร
กำรทำงำน

ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนกำรขั้นตอน

- ระดับควำมสำเร็ จของกำรดำเนินงำน

กำรบริ หำรงำนอย่ำงเป็ น

ตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบตั ิ

ระบบ

รำชกำร

๓

- พัฒนำปรับปรุ งกระบวนกำร
กำรทำงำน

ด้านพัฒนาองค์กร
๑. ผูบ้ ริ หำรมีสมรรถนะสูง

- ร้อยละของผูบ้ ริ หำรที่ได้รับกำรอบรม
หลักสูตรระดับผูบ้ ริ หำร

๗๐

- อบรมพัฒนำผูบ้ ริ หำร

๑๘
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ การประกันคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิ ทธิภาพ
โครงการ

กลยุทธ์ /แผนงาน

หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๙
(ล้านบาท)
แผน

ผล

แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิผล
๑. กำรพัฒนำศักยภำพผูบ้ ริ หำรทุกระดับ

-โครงกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ของคณะบริ หำรธุรกิจ

ฝ่ ำยบริ หำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๙๗

๐.๑๙๗

งบประมำณเงินรำยได้

ฝ่ ำยบริ หำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๗๕๕

๐.๗๕๕

งบประมำณเงินรำยได้

๒.กำรส่งเสริ มกำรประกันคุณภำพ

-โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิม่ ศักยภำพในกำร
ปฏิบตั ิงำน
- โครงกำรสร้ำงเครื อข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดำ้ นประกันคุณภำพ
งำนวิจยั และกำรให้ควำมรู ้ดำ้ นกำรประกันคุณภำพ แก่อำจำรย์
และนักศึกษำ

ฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำ

๐.๐๔๐

๐.๐๔๐

งบประมำณสโมสรนักศึกษำ

-โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรทำงำน

กองบริ หำรงำนบุคคล

-

-

ด้านคุณภาพการบริการ
๑.กำรติดตำมและประเมินผลกำรทำงำน

มทร.กรุ งเทพ

งบประมำณภำพรวมของ
มหำวิทยำลัยฯ

ด้านประสิทธิภาพ
๑. กำรพัฒนำ ปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำน

-โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรปฏิบตั ิงำน

ฝ่ ำยบริ หำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๔๒

๐.๐๔๒

งบประมำณเงินแผ่นดิน

- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสู่ กำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิมืออำชี พ

ฝ่ ำยบริ หำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๘๘๐

๐.๘๘๐

งบประมำณเงินแผ่นดิน

ด้านพัฒนาองค์การ
๑.กำรอบรมพัฒนำผูบ้ ริ หำร

(Hand on)

๑๙
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์ ) ทีส่ อดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔
๑. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรบริ หำรจัดกำร กำรประกันคุณภำพและพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (ผลลัพธ์ )
๑. ร้อยละบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมและพัฒนำ
๒. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ผลผลิตทีส่ อดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔
๑. ผลผลิตผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
ตัวชี้วดั ผลผลิต
๑. จำนวนโครงกำร / กิจกรรมพัฒนำผูบ้ ริ หำรและพัฒนำบุคลำกร

๒๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชี วติ ทีด่ ี

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี )

ความคิดริเริ่ม

๕๙

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

๑

- ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม

๘๐

- พัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร

๑

-จัดกระบวนกำรดำเนินงำน

ด้านประสิทธิผล
๑. บุคลำกรในคณะฯ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนำ

- จำนวนโครงกำรเผยแพร่ ดำ้ นทำนุ
บำรุ งศิลปวัฒนธรรม

คุณภำพชีวิตที่ดี

ด้านคุณภาพบริการ
๑. ควำมพึงพอใจของบุคลำกร

- ร้อยละควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำร

ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนกำรดำเนินงำน

- จำนวนโครงกำรเผยแพร่ ดำ้ นทำนุ

ตำมโครงกำรเผยแพร่

บำรุ งศิลปวัฒนธรรมตำมที่บรรลุ

เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและ

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนำ

วัตถุประสงค์

พัฒนำคุณภำพชีวิต

คุณภำพชีวิต
ด้านพัฒนาองค์กร
๑. งบประมำณโครงกำรทำนุ

- เงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

๐.๑๙๒

- สนับสนุนเงินงบประมำณ

บำรุ งศิลปวัฒนธรรมและ

ด้ำนทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม

พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ได้รับ

และพัฒนำคุณภำพชีวิต

อนุมตั ิ

๒๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชี วติ ทีด่ ี
โครงการ

กลยุทธ์ /แผนงาน

หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิ งยุทธศาสตร์

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๙
(ล้านบาท)
แผน

ผล

๑.๐๐

๑.๐๐

แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิผล
๑. กำรส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม

- โครงกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ

ฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำ / สำขำที่เกี่ยวข้อง

- โครงกำรจัดกำรแยกขยะ

ฝ่ ำยบริ หำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

-

-

- โครงกำรติดตั้งกล้อง CCTV

ฝ่ ำยบริ หำร / สำขำที่เกี่ยวข้อง

-

-

- โครงกำรธนำคำรโรงเรี ยน

ฝ่ ำยวิชำกำร/ สำขำที่เกี่ยวข้อง

-

-

-โครงกำรปลูกจิตสำธำรณะปลูกป่ ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำ / สำขำที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๘๐

๐.๐๘๐

-

-

งบประมำณแผ่นดิน/
งปม.รำยได้

ด้านคุณภาพบริ การ
๑. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคคลำกร

- งบประมำณภำพรวม
ของมหำวิทยำลัยฯ
- งบประมำณภำพรวม
ของมหำวิทยำลัยฯ
- งบประมำณภำพรวม
ของมหำวิทยำลัยฯ

ด้านประสิทธิภาพ
๑. กำรจัดกระบวนกำรดำเนินงำนเผยแพร่

งบประมำณแผ่นดิน/
งปม.รำยได้

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. สนับสนุนงบประมำณด้ำนทำนุบำรุ ง ศิลปวัฒนธรรม

-โครงกำรศึกษำวัฒนธรรมของคณะฯ

ฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำ / สำขำที่เกี่ยวข้อง

งบประมำณภำพรวม
ของมหำวิทยำลัยฯ

๒๒
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์ ) ทีส่ อดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕
๑. ปลูกฝังค่ำนิยมให้บุคลำกร นักศึกษำ และชุมชนในกำรอนุรักษ์ทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวติ
ตัวชี้วดั เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (ผลลัพธ์ )
๑. จำนวนโครงกำร / กิจกรรมที่มีกำรเผยแพร่ ดำ้ นทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
๒. ร้อยละควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรต่อประโยชน์ของกำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิตทีส่ อดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕
๑. ผลผลิตผลงำนทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ผลผลิต
๑. จำนวนโครงกำร / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
๒. ร้อยละของโครงกำรศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
๓. ร้อยละของโครงกำรศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็ จตำมระยะเวลำที่กำหนด
๔. ค่ำใช้จ่ำยของกำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรมตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

บทที่ ๓
ความเชื่ อมโยงนโยบายของรั ฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑
ปรัชญา หรือ ปณิธาน และ พระราชบัญญัติสถาบัน แผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และแผนปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
- กำรสร้ำงควำมเป็ นธรรมใน
สังคม
- ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำม
มัง่ คงอำหำรและพลังงำน
- ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำร
เติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยัง่ ยืน
- สร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภำคเพื่อควำมมัน่ คงทำง
เศรษฐกิจและสังคม
- กำรสร้ำงควำมเป็ นธรรมใน
สังคม
- กำรพัฒนำคนสู่สงั คมแห่ งกำร
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยัง่ ยืน
- ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำร
เติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยัง่ ยืน

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)
- รอยต่อกับกำรศึกษำระดับ
อื่น
- กำรแก้ปัญหำอุดมศึกษำใน
ปัจจุบนั

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑
นโยบายของรัฐบาล
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
- พัฒนำอำจำรย์ให้เป็ นมือ นโยบำยที่ ๔ นโยบำย
อำชีพและพัฒนำผูเ้ ชี่ยวชำญ สังคมและคุณภำพชีวิต
มืออำชีพให้เป็ นอำจำรย์
๔.๑ นโยบำยกำรศึกษำ
- ยกระดับคุณภำพบัณฑิต
อย่ำงก้ำวกระโดด

- เครื อข่ำยอุดมศึกษำ
- กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรแข่งขันของประเทศ

- กำรเปลี่ยนระบบกำรนำ
๔.๑ นโยบำยกำรศึกษำ
องค์กรให้ขบั เคลื่อน
อุดมศึกษำแบบองค์รวม
- พัฒนำอำจำรย์ให้เป็ นมือ
อำชีพและพัฒนำผูเ้ ชี่ยวชำญ
มืออำชี พให้อำจำรย์

ปรัชญา/ปณิธานและ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
- จัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เน้นให้
นักศึกษำคิดสร้ำงสรรค์ และ
ปฏิบตั ิงำนได้จริ ง

- สร้ำงงำนวิจยั สิ่ งประดิษฐ์
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

๒๓

แผนยุทธศาสตร์ บริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙/แผนปฏิบัติราชการ
- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำร
พัฒนำนักศึกษำสู่ ประชำคม
อำเซียน
- ผลผลิตผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- ผลผลิตผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
ด้ำนสังคมศำสตร์

แผนยุทธศาสตร์ บริหาร คณะฯ
พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙/
แผนปฏิบัติราชการ
- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำร
พัฒนำนักศึกษำสู่ ประชำคม
อำเซียน
- ผลผลิตผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
ด้ำนสังคมศำสตร์

- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำร
สร้ำงงำนวิจยั นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ กระบวรกำร และ
บริ กำร
- ผลผลิตผลงำนวิจยั เพื่อ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
- ผลผลิตผลงำนวิจยั เพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้

- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒
กำรพัฒนำงำนวิจยั สู่ เศรษฐกิจ
และสังคม
- ผลผลิตผลงำนวิจยั เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยี
- ผลผลิตผลงำนวิจยั เพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้

๒๔
- กำรสร้ำงควำมเป็ นธรรมใน
สังคม
- กำรพัฒนำคนสู่สงั คมแห่ งกำร
เรี ยนรู้ตลอดชี วิตอย่ำงยัง่ ยืน
- ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำม
มัน่ คงของอำหำรและพลังงำน
- ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำร
เติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยัง่ ยืน
- สร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภำคเพื่อควำมมัน่ คงทำง
เศรษฐกิจและสังคม
- กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่ำงยัง่ ยืน
- กำรสร้ำงควำมเป็ นธรรมใน
สังคม
- กำรพัฒนำคนสู่สงั คมแห่ งกำร
เรี ยนรู้ตลอดชี วิตอย่ำงยัง่ ยืน
- กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมัน่ คง
ทำงเศรษฐกิจและสังคม

- เครื อข่ำยอุดมศึกษำ
- กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรแข่งขันของประเทศ

- พัฒนำอำจำรย์ให้เป็ นมือ ๔.๑ นโยบำยกำรศึกษำ
อำชีพและพัฒนำผูเ้ ชี่ยวชำญ
มืออำชีพให้เป็ นอำจำรย์

- เพิ่มขีดควำมสำมำรถกำร
แข่งขันวิชำชี พในระดับภูมิภำค

- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำร
เพิ่มมูลค่ำงำนวิชำกำรสู่
เศรษฐกิจและสังคม
- ผลผลิตผลงำนกำร
ให้บริ กำรวิชำกำร

- ธรรมำภิบำลและกำรบริ หำร
จัดกำร
- กำรเงินอุดมศึกษำ

- เปลี่ยนระบบกำรนำ
องค์กรให้ขบั เคลื่อน
อุดมศึกษำแบบองค์รวม
- ปฏิรูปกำรบริ หำรกำรเงิน
อุดมศึกษำเพื่อขับเคลื่อน
สถำบันอุดมศึกษำสู่ควำม
เป็ นเลิศ

๔.๑ นโยบำยกำรศึกษำ

- กำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เน้น ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำร
ให้นกั ศึกษำคิดสร้ำงสรรค์ และ บริ หำรจัดกำรและกำรสร้ำง
ปฏิบตั ิได้จริ ง
ภำพลักษณ์
- เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันวิชำชี พในระดับภูมิภำค

- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำร
พัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำร
กำรประกันคุณภำพและพัฒนำ
บุคลำกรให้มีประสิ ทธิภำพ

- กำรสร้ำงควำมเป็ นธรรมใน
สังคม
- กำรพัฒนำคนสู่สงั คมแห่ งกำร
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต

- ธรรมำภิบำลและกำรบริ หำร
จัดกำร
- กำรเงินอุดมศึกษำ

- เปลียนระบบกำรนำ
องค์กรให้ขบั เคลื่อน
อุดมศึกษำแบบองค์รวม

๔.๑ นโยบำยกำรศึกษำ

- จัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เน้นให้
นักศึกษำคิดสร้ำงสรรค์ และ
ปฏิบตั ิได้จริ ง
- เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันวิชำชี พในระดับภูมิภำค

- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำร
พัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำร
กำรประกันคุณภำพและพัฒนำ
บุคลำกรให้มีประสิ ทธิภำพ

- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำร
ส่ งเสริ มระบบกำรประกัน
คุณภำพ

- ประเด็นยุทธสำสตร์ที่ ๓ กำร
พัฒนำงำนวิชำกำรสู่ เศรษฐกิจ
และสังคม
- ผลผลิตผลงำนกำรให้บริ กำร
วิชำกำร

๒๕
- กำรพัฒนำคนสู่สงั คมแห่ งกำร
เรี ยนรู้ตลอดชี วิตอย่ำงยัง่ ยืน
- กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่ำงยัง่ ยืน

- กำรพัฒนำบุคลำกรใน
อุดมศึกษำ

- ยกระดับคุณภำพบัณฑิต
อย่ำงก้ำวกระโดด

นโยบำยที่ ๔ นโยบำย
สังคมและคุณภำพชีวิต
๔.๔ นโยบำยศำสนำ
ศิลปะ และวัฒนธรรม

- ส่งเสริ มและบูรณำกำร
ศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำร
ธำรงไว้ซ่ ึงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
ผลผลิตผลงำนทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศำตร์ที่ ๕ กำร
ทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
ผลผลิตผลงำนทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

๒๖
ความเชื่อมโยงปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ของคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
ปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน
- จัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เน้นให้นกั ศึกษำ
คิดสร้ำงสรรค์ และปฏิบตั ิได้จริ ง

ประเด็นยุทธศาสตร์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑
การพัฒนานักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วดั
เป้ ำประสงค์
ด้ำนประสิ ทธิผล
๑.บัณฑิตสำมำรถทำงำนในภูมิภำคอำเซียนได้
ด้ำนคุณภำพกำรบริ กำร
๑. ควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ด้ำนประสิ ทธิภำพ
๑. มีหลักสูตรที่ได้มำตรฐำนคุณวุฒิ
๒. มีกระบวนกำรเรี ยนกำรสอนที่ได้มำตรฐำน
ด้ำนพัฒนำองค์กร
๑. สำขำวิชำชีพมีเทคโนโลยีที่กำ้ วหน้ำ
๒. บุคลำกรมีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วดั เป้ ำประสงค์
ด้ำนประสิ ทธิผล
๑. ร้อยละของกำรได้งำนทำในภูมิภำคอำเซียน
ด้ำนคุณภำพบริ กำร
๑. ร้อยละควำมพึงพอใจของ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ด้ำนประสิ ทธิภำพ
๑. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณวุฒิ

ผลผลิต / ตัวชี้วดั

๒๗

- สร้ำงงำนวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ และ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม งานวิจยั สู่ เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

- เพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันวิชำชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนางาน
ในระดับภูมิภำค
วิชาการสู่ เศรษฐกิจและสังคม

ด้ำนพัฒนำองค์กร
๑. จำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมและพัฒนำ
สมรรถนะ
ด้ำนประสิ ทธิผล
๑. กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกงำนวิจยั
ด้ำนคุณภำพบริ กำร
๑. กำรสนับสนุนให้บุคลำกรสำมำรถทำผลงำนวิจยั ให้
เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
ด้ำนประสิ ทธิภำพ
๑. กำรทำผลงำนวิจยั ให้แล้วเสร็ จตำมกำหนดเวลำ
ด้ำนพัฒนำองค์กำร
๑. งบประมำณ ผลงำนวิจยั ที่ได้รับอนุมตั ิ
ตัวชี้เป้ ำประสงค์
ด้ำนประสิ ทธิผล
๑. จำนวนโครงกำรวิจยั ที่ได้รับอนุมตั ิงบประมำณ
ด้ำนคุณภำพบริ กำร
๑. จำนวนผลงำนวิจยั ที่เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
ด้ำนประสิ ทธิภำพ
๑. จำนวนโครงกำรวิจยั ที่แล้วเสร็จ ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด
ด้ำนพัฒนำองค์กำร
๑. เงินงบประมำณงำนวิจยั ที่ได้รับจัดสรร
ด้ำนประสิ ทธิผล
๑. กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรบริ กำรวิชำกำร
๒. กำรเพิ่มพูนควำมรู ้และคุณภำพชีวติ

๒๘
ด้ำนคุณภำพกำรบริ กำร
๑. ควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำร
ด้ำนประสิ ทธิภำพ
๑. มีกระบวนกำรบริ กำรวิชำกำรที่ได้มำตรฐำน
กำรพัฒนำองค์กำร
๑. บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญและมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ตัวชี้เป้ ำประสงค์
ด้ำนประสิ ทธิผล
๑. จำนวนโครงกำรของงำนบริ กำรวิชำกำร

- จัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เน้นให้นกั ศึกษำ
คิดสร้ำงสรรค์ และปฏิบตั ิได้จริ ง
- เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
วิชำชีพในระดับภูมิภำค

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพและ
พัฒนาบุคลากรให้ มปี ระสิทธิภาพ

ด้ำนคุณภำพกำรบริ กำร
๑. ร้อยละของควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำร
ด้ำนประสิ ทธิภำพ
๑. ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับบริ กำรที่นำควำมรู ้ไปใช้
ประโยชน์
กำรพัฒนำองค์กำร
๑. จำนวนบุคคลำกรของคณะฯ ที่เป็ นวิทยำกรอบรม
แก่บุคคลภำยนอก
ด้ำนประสิ ทธิผล
๑. มีผลงำนทำงกำรบริ หำรเป็ นที่ยอมรับ
๒. มีระบบกำรประกันคุณภำพ
ด้ำนคุณภำพบริ กำร
๑. ควำมพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ด้ำนประสิ ทธิภำพ
๑. มีกระบวนกำรขั้นตอนกำรบริ หำรงำนอย่ำงเป็ นระบบ

๒๙

- ส่งเสริ มและบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๕ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร
๑. ผูบ้ ริ หำรมีสมรรถนะสูง
ตัวชี้เป้ ำประสงค์
ด้ำนประสิ ทธิผล
๑. ระดับกำรประเมินผลตำมหลักธรรมำภิบำลของ
ผูบ้ ริ หำร
ด้ำนคุณภำพบริ กำร
๑. ร้อยละควำมพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อ
กำรบริ หำรงำน
ด้ำนประสิ ทธิภำพ
๑. ระดับควำมสำเร็ จของกำรดำเนินงำนตำม
แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบตั ิรำชกำร
ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร
๑. ร้อยละของผูบ้ ริ หำรที่ได้รับกำรอบรมหลักสูตร
ระดับผูบ้ ริ หำร
ด้ำนประสิ ทธิผล
๑. บุคลำกรในคณะฯ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนำคุณภำพชีวติ ที่ดี
ด้ำนคุณภำพบริ กำร
๑. ควำมพึงพอใจของบุคลำกร
ด้ำนประสิ ทธิภำพ
๑. มีกระบวนกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนำคุณภำพชีวติ

๓๐
ด้ำนพัฒนำองค์กำร
๑. งบประมำณโครงกำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนำคุณภำพชีวติ ที่ได้รับอนุมตั ิ
ตัวชี้เป้ ำประสงค์
ด้ำนประสิ ทธิผล
๑. จำนวนโครงกำรเผยแพร่ ดำ้ นทำนุ
บำรุ งศิลปวัฒนธรรม
ด้ำนคุณภำพบริ กำร
๑. ร้อยละควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำร
ด้ำนประสิ ทธิภำพ
๑. จำนวนโครงกำรที่บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ด้ำนพัฒนำองค์กำร
๑. เงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

๓๑

เป้าหมายเชิงนโยบาย/
กลยุทธ์ – วิธีการ
รวมทั้งสิ้น

ตำรำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะบริหำรธุรกิจ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าหมายการ
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
แผนงบประมาณ
ให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ
หน่วยนับ
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
แผน
ผล
แผน
แผน
แผน
ผล
แผน
แผน

เป้าหมายเชิงนโยบาย:๔.๑(๑)พัฒนา๕
ศักยภาพของพื้นที่ใน ๕ กลุ่มอาชีพ
ใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ ใน ๕
ภูมิภาคหลักของโลก
กลยุทธ์ – วิธีการ :
- ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎีควบคู่กบั การขยายการศึกษาระบบ
ทวิภาคี สหกิจศึกษาและการฝึกงานให้
มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการมีงานทาระหว่าง
เรียน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กาลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๑ เพื่อผลิตกาลังคน
ด้านสังคมที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรง
สาขา>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี >>

ร้อยละ

๗๐

NA

๗๙

๘๑

ร้อยละ

๗๙

NA

๘๑

๘๒

ร้อยละ

๗๐

NA

๘๔

๘๖

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๓๒
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชีว้ ัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๒.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
๓.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

ตัวชีว้ ัด (เชิงคุณภาพ)
๑.ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร
ตัวชีว้ ัด (เชิงเวลา)
๑.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชีว้ ัดเขิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)
เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๑(๒)
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
กลยุทธ์ – วิธีการ : -สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชนทั้งในระบบและ
นอกระบบการศึกษาในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
ยืดหยุ่นและหลากหลายนาไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ๑. ประชาชนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๒ เพื่อบริการวิชาการแก่
หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ

คน
คน
คน

๘๐๐
๘๑๔
๑,๑๐๐ ๙๖๑
๓,๐๐๐ ๓,๓๓๙

๘๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

ร้อยละ

๘๐

๘๕

๘๐

๘๔

ร้อยละ

๘๐

๘๒

๘๐

๘๒

๔,๑๒๒

๕,๖๐๐

พันบาท

๔,๔๙๙ ๔,๔๙๙

ร้อยละ

๗๐

๘๕

๘๕

๘๕

ร้อยละ

๘๐

๘๕

๘๕

๘๕

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๓
และวิชาชีพต่อประโยชน์การบริการ>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา ๑ ปี >>
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชีว้ ัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชีว้ ัด (เชิงคุณภาพ)
๑.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ
ตัวชีว้ ัด (เชิงเวลา)
๑.ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชีว้ ัดเชิงค่าใช้จ่าย (เขิงต้นทุน)
๑.ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)
เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๑ (๕)
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับ
การเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาสังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
กลยุทธ์ – วิธีการ : -พัฒนาองค์ความรู้ / วิจยั

ร้อยละ

-

-

-

-

โครงการ

๗

๑๒

๗

๗

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๕

ร้อยละ

๘๐

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๘๐

๙๐

๙๐

๙๐

พันบาท

๖๗๙

๖๗๘

๓๑๕

๖๐๐

โครงการ

๑

๑

๑

๑

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ๖ มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๕ เพื่อวิจยั และพัฒนา
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ>>

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๔
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา ๑ ปี >>
ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑.จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑.จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ค่าใช้จ่ายการวิจยั ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชีว้ ัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการวิจัย
ตัวชีว้ ัด (เชิงคุณภาพ)
๑.จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชีว้ ัด (เชิงเวลา)
๑.จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวชีว้ ัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ค่าใช้จ่ายการวิจยั ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

๔

๔

๓

๔

โครงการ

๔

๔

๓

๔

โครงการ

๔

๔

๓

๔

พันบาท

๕๑๐

๔๐๐

๓๐๐

๕๐๐

โครงการ

๓

๗

๔

๓

โครงการ

๓

๗

๔

๓

โครงการ

๓

๗

๔

๓

พันบาท

๗๑๕

๘๒๕

๕๗๙

๓๐๐

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๕
เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๔ (๓)
ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศมากขึ้น
กลยุทธ์ – วิธีการ : -นาวิธีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ และนารายได้สู่ชุมชน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๔ ปลูกฝังค่านิยมให้
นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรมไทย
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา ๑ ปี >>
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัด (เชิงคุณภาพ)
๑.ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
ตัวชีว้ ัด (เชิงเวลา)
๑.ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)

โครงการ

-

-

-

-

ร้อยละ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

๑

๒

๑

๑

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

พันบาท

๒๔๑

๒๔๑

๑๙๒

๒๕๐

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๖
บทที่ ๔
กำรติดตำมประเมินผล
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ ป ระจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๙ ที่ ตั้ ง ไว้ ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
จึงได้กาหนดแผนการติดตามและประเมินผลดังนี้
๑. คณะบริหารธุรกิจประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ
๒. คณะบริหารธุรกิจ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยใช้กรอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะฯ และ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๓. คณะบริหารธุรกิจติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปี ในระยะครึ่ง แผน (๖ เดือน)
และเมื่อสิ้นสุดแผน (๑๒ เดือน) โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
๔. เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
๕. คณะบริหารธุรกิจนาผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปี มาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์
แผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
๖. มีการนาผลการประเมินและการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป

๔๗

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๘ ภาพรวม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะบริหารธุรกิจได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้ น
๘,๕๖๒,๒๐๐ บาท ณ สิ้นไตรมาส ๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๔๙๑,๐๘๘.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ
๙๙.๑๗ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของคณะฯ ดังตารางที่ ๑ ต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายที่คณะฯ กาหนด

รายการ
แผนการใช้จ่าย (บาท)
การใช้จ่ายจริง
เป้าหมาย คณะฯ
การใช้จ่ายจริง
เปรียบเทียบ แผน คณะฯ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
๘,๕๖๒,๒๐๐
บาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

สิ้นไตรมาส ๑

สิ้นไตรมาส ๒

๑,๗๑๒,๔๔๐
๑๗๑,๖๙๓.๐๕
๒.๐๑
๒๐.๐๐
-๑๗.๙๙
(ต่ากว่าแผน)

๔,๑๐๙,๘๕๖
๒,๕๔๙,๗๒๘.๘๓
๒๙.๗๘
๔๘.๐๐
-๑๘.๒๒
(ต่ากว่าแผน)*

สิ้นไตรมาส ๓

สิ้นไตรมาส ๔

๖,๘๔๙,๗๖๐
๘,๕๖๒,๒๐๐
๕,๙๘๓,๗๗๒.๑๕ ๘,๔๙๑,๐๘๘.๗๖
๖๙.๘๙
๙๙.๑๗
๘๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
- ๑๐.๑๑
-๐.๘๓
(ต่ากว่าแผน)*
(ต่ากว่าแผน)

* หมายเหตุ การใช้จ่ายเงินงบประมาณแต่ละไตรมาส เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน แต่ตัวเลขการใช้จ่ายจริง
ต่ากว่าแผนเนื่องจาก การเบิกจ่ายจริงต่ากว่า งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๘ จาแนกตามงบรายจ่าย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๘ จาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบดาเนินงาน มีการ
เบิ กจ่ายมากที่สุ ดร้ อยละ ๑๐๖.๔๕ รองลงมา ได้แก่ งบลงทุน มี การเบิกจ่ายร้อยละ ๙๘.๘๕ งบอุดหนุน
มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๑.๓๙ ดังตารางที่ ๒

๔๘

ตารางที่ ๒ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๘ จาแนกงบรายจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส ๔
รายการ
๑. งบบุคลากร
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจา
๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว
๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๒. งบดาเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๓. งบลงทุน
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์
๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. งบเงินอุดหนุน
๔.๑ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
๔.๒ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
๔.๒.๑ ความพร้อมขององค์กรวิสาหกิจไทยขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICTs) มาใช้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในธุรกิจ
๔.๒.๒ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านวิศวกรรมสารวจบนอุปกรณ์
๔.๓ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
๔.๓.๑ โครงการนักบัญชีมืออาชีพด้วยเทคโนโลยี
๔.๓.๒ โครงการการสร้าง Animation สาหรับงานโษณณา
๔.๓.๓ โครงการสร้าง E-commerce สาหรับการทาธุรกิจออนไลน์
๔.๓.๔ โครงการอบรมความรู้ดา้ นประเมินราคาทรัพย์สิน
๔.๓.๕ โครงการอบรมความรู้ดา้ นการบริหารการเงินบุคคล
๔.๓.๖ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
๔.๓.๗ โครงการพัฒนากลยุทธ์การวิจยั ตลาดเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สู่ตลาดต่างประเทศ
๔.๓.๘ โครงการอบรมความรู้ดา้ นการบัญชีเพือ่ ชุมชน ปี ๕๘
๔.๓.๙ โครงการการเขียนโปรแกรมบนระบบ Android
๔.๓.๑๐ โครงการการสร้าง Model สินค้าสาหรับการนาเสนอทางธุรกิจ
๔.๓.๑๑ โครงการเปิดบ้านวิชาการ
๔.๓.๑๒ โครงการจัดการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
บัญชี
๕. งบรายจ่ายอื่น
๕.๑ ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกณา
๕.๑.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมการเรียน
การสอนยุคใหม่
๕.๑.๒ โครงการกลยุทธ์การวางแผนเพื่อธุรกิจ SMEs

ร้อยละ

งบประมาณ
ที่ได้รับ
๔,๔๙๙,๔๐๐๔,๔๙๙,๔๐๐๑,๖๕๖,๑๐๐
๑,๖๕๖,๑๐๐
๑,๑๔๓,๗๐๐
๒๘๕,๐๐๐

ผลการเบิกจ่าย

คงเหลือ

๔,๗๘๙,๖๘๘.๙๑
๔,๗๘๙,๖๘๘.๙๑
๑,๖๓๗,๑๐๐
๑,๖๓๗,๑๐๐
๑,๐๔๕,๑๙๐.๘๐
๒๘๕,๐๐๐

-๒๙๐,๒๘๘.๙๑
-๒๙๐,๒๘๘.๙๑
๑๙,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๙๘,๕๐๙.๒๐
-

๑๘๐,๐๐๐
๖๗๘,๗๐๐
๑๑๕,๖๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐,๓๐๐
๒๒,๘๐๐
๑๐๖,๘๐๐
๕๕,๑๐๐

๑๘๐,๐๐๐
๕๘๐,๑๙๐.๘๐
๑๑๕,๖๐๐
๔๗,๔๓๙
๔๙,๑๑๖
๒๐,๒๙๗.๒๐
๑๙,๘๐๕.๖๐
๑๐๖,๗๙๐
๕๒,๘๗๐

๙๘,๕๐๙.๒๐
๒,๕๖๑
๘๘๔
๒.๘๐
๒,๙๙๔.๔๐
๑๐
๒,๒๓๐

๘๓,๐๐๐
๔๓,๐๐๐
๔๓,๐๐๐
๕๘,๐๐๐
๓๑,๑๐๐

๓๘,๐๐๐
๔๓,๐๐๐
๔๓,๐๐๐
๑๓,๑๗๕
๓๑,๐๙๘

๔๕,๐๐๐
๔๔,๘๒๕
๒

๑,๒๖๓,๐๐๐

๑,๐๑๙,๑๐๙.๐๕

๒๔๓,๘๙๐.๙๕

๑๐๕,๐๐๐

๗๕,๕๕๐

๒๙,๔๕๐

๙๑๖,๖๐๐

๗๐๒,๑๕๙.๐๕

๒๑๔,๔๔๐.๙๕

๑๐๖.๔๕
๙๘.๘๕
๙๑.๓๙

๘๕.๔๙

๘๐.๖๙

หมาย
เหตุ

๔๙

๕.๒ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕.๒.๑ โครงการอนุรักณ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
๕.๒.๒ โครงการปลูกจิตสาธารณะปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
รวมเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้น

๑๖๑,๔๐๐
๘๐,๐๐๐
๘,๕๖๒,๒๐๐

๑๖๑,๔๐๐
๘๐,๐๐๐
๘,๔๙๑,๐๘๘.๗๖

๗๑,๑๑๑.๒๔

๙๙.๑๗

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปี ๒๕๕๘ ภาพรวม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะบริหารธุรกิจได้รั บงบประมาณเงินรายได้ประจาปี ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น
๑๓,๒๔๓,๘๐๐ บาท ณ สิ้นไตรมาส ๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๙๐๕,๘๔๙.๙๑ บาท คิดเป็นร้อย
ละ ๓๗.๐๔ ดังตารางที่ ๓ ต่อไปนี้

๕๐

ตารางที่ ๓ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจาปี ๒๕๕๘ จาแนกงบรายจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส ๔
รายการ
๑. งบบุคลากร
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจา
๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว
๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๒. งบดาเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๓. งบลงทุน
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์
๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. งบเงินอุดหนุน
๔.๑ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๔.๒ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๔.๓ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
๕. งบรายจ่ายอื่น
๕.๑ ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกณา
๕.๑.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนการปฏิบัติราชการประจาปี
๕.๑.๒ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
๕.๑.๓ โครงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
งานวิจัย และการให้ความรูด้ ้านการประกันคุณภาพแก่อาจารย์และ
นักศึกณา
๕.๑.๔ โครงการนิทรรศการวิชาการและสัมมนา
๕,๑.๕ โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรวิชาการ
๕.๒ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๖. งบกลางคณะ
รวมเบิกจ่ายจริงทัง้ สิ้น

ร้อยละ

งบประมาณ
ที่ได้รับ
๕๐๖,๔๖๐
๔๘๖,๔๖๐
๒๐,๐๐๐
๙,๑๐๓,๒๐๐
๕,๓๙๓,๒๐๐
๓,๗๒๐,๐๐๐
๗๖๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๑,๒๐๒,๕๐๐

ผลการเบิกจ่าย

คงเหลือ

๔๗๙,๘๖๖.๒๕
๔๗๙,๙๖๖.๒๕
๓,๑๖๐,๔๐๙.๙๖
๓,๑๖๐,๔๐๙.๙๖
๗๖๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๙๙๐,๑๗๔

๒๖,๕๙๓.๗๕
๖,๔๙๓.๗๕
๒๐,๐๐๐
๕,๙๔๒,๗๙๐.๐๔
๒,๒๒๒,๗๙๐.๐๔
๓,๗๒๐,๐๐๐
๒๑๒,๓๒๖

๑๙๗,๐๐๐

๑๕๐,๗๓๐.๓๐

๔๖,๒๖๙.๗๐

๗๕๕,๑๐๐

๕๙๒,๔๑๓.๘๐

๑๖๒,๖๘๖.๒๐

๔๐,๔๐๐

๓๗,๐๔๗.๕๐

๓,๓๕๒.๕๐

๑๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๒,๔๓๑,๖๔๐
๑๓,๒๔๓,๘๐๐

๑๔๙,๙๘๒.๔๐
๖๐,๐๐๐
๒๗๕,๓๙๙.๗๐
๔,๙๐๕,๘๔๙.๙๑

๑๗.๖๐
๒,๑๕๖,๒๔๐.๓๐
๘,๓๓๗,๙๕๐.๐๙

๙๔.๗๕

๓๔.๗๒

๘๒.๓๔

๑๑.๓๓
๓๗.๐๔

หมาย
เหตุ

๕๑

๓. สรุปผลการดาเนินงานเป้าหมายตามตัวชี้วัด : การให้บริการหน่วยงานและผลผลิต จานวน ๓๔ ตัวชี้วัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑.๑ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จานวน ๑๑ ตัวชี้วัด
๑.๑.๑ ผลการดาเนินงานสูงกว่าแผน จานวน ๔ ตัวชี้วัด
๑.๑.๒ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผน จานวน ๒ ตัวชี้วดั
๑.๑.๓ ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายให้บริการที่อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล จานวน ๕ ตัวชี้วัด
(รอผลการตอบในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผลการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย)
๑.๒ ผลการดาเนินงานเป้าหมายระดับผลผลิต จานวน ๒๓ ตัวชี้วัด
๑.๒.๑ ผลการดาเนินงานสูงกว่าแผน จานวน ๑๖ ตัวชีว้ ัด
๑.๒.๒ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผน จานวน ๕ ตัวชี้วดั
๑.๒.๓ ผลการดาเนินงานต่ากว่าแผน จานวน ๒ ตัวชี้วัด

๕๒

รายงานผลตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะบริหารธุรกิจ
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด
๑.

๒.

๓.

๔.

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกาลังคนด้านสังคมศาสตร์
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ผู้สาเร็จการศึกณาที่ได้งานทาตรงสาขา
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกณา
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
ผู้สาเร็จการศึกณาที่ได้งานทาศึกณาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนใน
ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกณาและชุมชนในการ
อนุรักณ์ทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ระยะเวลา ๑ ปี
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาเศรณฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
- ตัวชี้วัดเขิงปริมาณ :
จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ร้อยละ

๗๐

NA

ร้อยละ

๗๙

NA

ร้อยละ

๗๐

NA

ร้อยละ

๘๐

๘๕

ร้อยละ

๘๐

๘๕

โครงการ

๑

๒

ร้อยละ

๘๐

๘๕

โครงการ

๑

๒

โครงการ

๑

NA

หมายเหตุ

รอผลจากการ
ตอบในวันเข้า
รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร*

๕๓

รายงานผลตัวชี้วัดของงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จาแนกตามผลผลิต / ตัวชี้วัด
คณะบริหารธุรกิจ
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

แผนงบประมาณ ผลผลิต / ตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ ๑ : ผู้สาเร็จการศึกณาด้านสังคมศาสตร์
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑ ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนผู้สาเร็จการศึกณา
จานวนนักศึกณาที่เข้าใหม่
จานวนนักศึกณาที่คงอยู่
เชิงคุณภาพ :
ผู้สาเร็จการศึกณาตามมาตรฐานหลักสูตร
เชิงเวลา :
ผู้สาเร็จการศึกณาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลผลิตที่ ๒ : ผลงานการให้บริการวิชาการ
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
เชิงเวลา :
งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ผลผลิตที่ ๓ : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๓. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ :

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

หมายเหตุ

แผน

ผล

คน
คน
คน

๘๐๐
๑,๑๐๐
๓,๐๐๐

๘๑๔
๙๖๑
๓,๓๓๙

**
**
**

ร้อยละ

๘๐

๘๕

**

ร้อยละ

๘๐

๘๒

**

บาท

๒๑,๘๐๖,๐๐๐

๒๑,๘๐๖,๐๐๐

โครงการ

๗

๑๒

ร้อยละ

๘๐

๘๐

ร้อยละ

๙๐

๙๐

บาท

๖๓๘,๐๐๐

๖๗๘,๗๐๐

โครงการ

๑

๒

๕๔

โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงเวลา :
โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ผลผลิตที่ ๔: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการวิจัย
เชิงคุณภาพ :
จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
เชิงเวลา :
จานวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลผลิตที่ ๕ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการวิจัย
เชิงคุณภาพ :
จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
เชิงเวลา :
จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลากาหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร้อยละ

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๙๐

๙๐

บาท

๒๔๑,๔๐๐

๒๔๑,๔๐๐

โครงการ

๔

๔

โครงการ

๔

๔

โครงการ

๔

๔

บาท

๕๑๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

โครงการ

๓

๗

โครงการ

๓

๗

โครงการ

๓

๗

บาท

๗๑๕,๐๐๐

๘๒๕,๐๐๐

หมายเหตุ ที่มา * สถาบันวิจยั และพัฒนา
** สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

