๑

คำนำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ตามกรอบของแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยนาพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนบริหารราชการแผ่นดิน มาบูรณาการเพื่อให้คณะบริหารธุรกิจมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
สนับสนุนนโยบายตามแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของคณะฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะบริหารธุรกิจ หวั งเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสาหรับ
หน่วยงานในสังกัด คณะบริหารธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะฯ ต่อไป

ฝ่ายบริหาร งานนโยบายและแผน
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๒

สำรบัญ
บทที่ ๑ บทนำ
- สถานภาพปัจจุบันของคณะบริหารธุรกิจ
บทที่ ๒ ยุทธศำสตร์คณะบริหำรธุรกิจ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ตัวชี้วัดผลผลิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
บทที่ ๓ ควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำร
- 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 กำรติดตำมประเมินผล
ภำคผนวก
- 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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๒๗
๓๒
๓๗
๓๘
๓๙
๔๓
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๑

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 รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายการบริ หารราชการแผ่นดินไว้ 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 จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองยุ ทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมบริหารธุรกิจ ตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตกาลังคนด้านบริหารธุรกิจ ได้จัดการเรียนการสอนสองแห่ง คือ อาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ
และอาคาร ๒ อาคาร ๔ และอาคาร ๙ พื้น ที่ บพิตรพิมุขมหาเมฆ ส่ วนที่ตั้งของส านักงานคณบดี อยู่ที่ อาคาร ๗ พื้นที่
บพิตรพิมุข มหาเมฆ เลขที่ ๘๗๘ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๑ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

๓

บทที่ ๒
ยุทธศำสตร์คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
วิสัยทัศน์
ผู้นาทางด้านบริหารธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
๒. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์
๓. บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน
๔. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ
๕. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์
๑. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
๒. การพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
๓. การพัฒนางานวิชาการสู่เศรษฐกิจและสังคม
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
๕. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๔

ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยที่คณะบริหำรธุรกิจต้องดำเนินกำร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ตำรำงสรุปตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของแผนยุทธศำสตร์
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์
๑..
๒..
๓..
๔..
๕..
๖..
๗..
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๙..
๑๐..
๑๑..
๑๒..
๑๓..
๑๔..
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ร้อยละของการได้งานทาในภูมิภาคอาเซียน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
จานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนาสมรรถนะ
จานวนโครงการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
จานวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
เงินงบประมาณงานวิจัยที่ได้รับจัดสรร (หน่วย : ล้านบาท)
จานวนโครงการของงานบริการวิชาการ
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
จานวนบุคคลากรของคณะฯ ที่เป็นวิทยากรอบรมแก่บุคคลภายนอก
ระดับการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงาน
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการอบรมหลักสูตรระดับผู้บริหาร
จานวนโครงการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวนโครงการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หน่วย : ล้านบาท)

เป้ำหมำย
ปี ๒๕๕๘
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๕

ตำรำงสรุปตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงปริมำณ
๑. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
๓. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี
๔. จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
๕. จานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน
๖. ร้อยละผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๗. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
๘. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนา
๙. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๑๐. จานวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ร้อยละ
โครงการ
โครงการ

๘๕
๘๕
๗๐
๘๐
๓
๘๕

๗๐
๘๐
๗๐
๘๐
๑
๘๐

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
โครงการ
ร้อยละ

๖

ตำรำงสรุปตัวชี้วัดและเป้ำหมำยผลผลิต
ตัวชี้วัดผลผลิต
๑.
๒.
๓.
๔..
๕..
๖.
๗..
๘..
๙..
๑๐..
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตร
ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
จานวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
จานวนงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
จานวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
จานวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
จานวนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
จานวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
จานวนโครงการ / กิจกรรมพัฒนาผูบ้ ริหารและพัฒนาบุคลากร
จานวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร

ผล
ปี ๒๕๕๗
๑,๐๐๐
๑,๒๐๔
๒,๘๙๙
๙๐
๘๓
๑๙,๐๘๔,๙๐๐
๔
๔
๔

เป้ำหมำย
ปี ๒๕๕๘
๘๐๐
๑,๑๐๐
๓,๐๐๐
๘๐
๘๐
๒๑,๘๐๖,๐๐๐
๔
๔
๔

คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท
โครงการ
โครงการ
โครงการ

๕๓๐,๐๐๐
-

๕๑๐,๐๐๐
๓
๓
๓

บาท
โครงการ
โครงการ
โครงการ

๑๕
๘๐
๙๐
๖๓๘,๐๐๐
๙
๓
๙๐
๙๐
๔๑๔,๕๐๐

๗๑๕,๐๐๐
๗
๘๐
๙๐
๖๗๘,๗๐๐
๕
๑
๙๐
๙๐
๒๔๑,๔๐๐

บาท
โครงการ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท
โครงการ
โครงการ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท

หน่วยนับ

๗

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้ำหมำย
(ปี)

ควำมคิดริเริ่ม

๕๘

(วิธีกำร/กลยุทธ์)

ด้ำนประสิทธิผล
๑.บัณฑิตสามารถทางานใน

-ร้อยละของการได้งานทาใน

ภูมิภาคอาเซียนได้

ภูมิภาคอาเซียน

๕๐

- พัฒนาทักษะภาษา วิชาชีพ และ IT
เพื่อการสื่อสาร

ด้ำนคุณภำพบริกำร
๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

๓.๕๑

ผู้ใช้บัณฑิต

- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต

ด้ำนประสิทธิภำพ
๑. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
คุณวุฒิ

- จานวนหลักสูตรที่ได้รับการ

๗

รับรองมาตรฐานคุณวุฒิ

- พัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

๒. มีกระบวนการเรียนการ

- พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์การศึกษา

สอนที่ได้มาตรฐาน

และกิจกรรมนักศึกษา

ด้ำนพัฒนำองค์กำร
๑. สาขาวิชาชีพมีเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้า
๒. บุคลากรมีสมรรถนะสูง

- จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมและพัฒนา
สมรรถนะ

๑๕

- พัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยี
และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน
โครงกำร
กลยุทธ์/แผนงำน

หน่วยงำนรับผิดชอบ
โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์

งบประมำณประจำปี ๒๕๕๘
(ล้ำนบำท)
แผน

ผล

๘
แหล่งงบประมำณ

ด้ำนประสิทธิผล
๑. การพัฒนาทักษะภาษา วิชาชีพ
และ IT เพื่อการสื่อสาร

- โครงการแข่งขันเพือ่ สร้างสรรค์วิชากร

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๖๐

๐.๐๖๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการนิทรรศการวิชากรและสัมมนา

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๕๐

๐.๑๕๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

งบประมาณส่วนกลางของ

ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร
๑. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
งานของบัณฑิต
๒. ประเมินการสอนของอาจารย์
ในแต่ละภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ
- โครงการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละ

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

ภาคการศึกษา

งบประมาณส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ

ด้ำนประสิทธิภำพ
๑. การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

- โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

-

-

งบประมาณส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ

ของนักศึกษา

ด้ำนพัฒนำองค์กำร
๑. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
และพัฒนาด้านสมถรรนะ

- โครงการฝึกอบรมการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ

๙
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน (เป้ำหมำยระดับผลลัพธ์) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑
๑. เพื่อผลิตกาลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน (ผลลัพธ์)
๑. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
๓. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี
ผลผลิตที่สอดคล้องกับประเด็นที่ ๑
๑. ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดผลผลิต
๑. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๒. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
๓. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
๔. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตร
๕. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
๖. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๐

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำงำนวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้ำหมำย
(ปี)

ควำมคิดริเริ่ม

๕๘

(วิธีกำรสร้ำงกลยุทธ์)

ด้ำนประสิทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากงานวิจยั

- จานวนโครงการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ

๗

- ส่งเสริมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญงานวิจยั

- จานวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตาม

๗

- จัดอบรมและสนับสนุนบุคลากรทาผลงานวิจัย

ด้ำนคุณภำพบริกำร
๑. การสนับสนุนให้
บุคลากรสามารถทา

มาตรฐานที่กาหนด

ตามมาตรฐานที่กาหนด

ผลงานวิจัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด
ด้ำนประสิทธิภำพ
๑. การทาผลงานวิจัยให้
แล้วเสร็จตาม

- จานวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

๗

- พัฒนากระบวนการในการทาผลงานวิจัย

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

กาหนดเวลา
ด้ำนพัฒนำองค์กำร
๑. งบประมาณ ผลงานวิจัย
ที่ได้รับอนุมัติ

- เงินงบประมาณงานวิจัยที่ได้รับ
จัดสรร

๑.๒

- สนับสนุนเงินงบประมาณในการทา
ผลงานวิจัย

๑๑
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำงำนวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์/แผนงำน

โครงกำร

หน่วยงำนรับผิดชอบ

โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์

งบประมำณ ประจำปี ๒๕๕๘
(ล้ำนบำท)

แหล่งงบประมำณ

แผน

ผล

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๒๘๕

๐.๒๘๕

งบประมาณแผ่นดิน

๒. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านวิศวกรรมสารวจบนอุปกรณ์
ไร้สาย

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๑๘๐

๐.๑๘๐

งบประมาณแผ่นดิน

๓. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๕๐

๐.๐๕๐

งบประมาณรายได้

๔. การจัดกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจซาลอนเพื่อการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าประเภทซาลอนในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๖๐

๐.๐๖๐

งบประมาณรายได้

๕. 'การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน กรณีศึกษากฎหมายที่ดินระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๕๐

๐.๐๕๐

งบประมาณรายได้

๖. 'รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพฯ เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน

๐.๐๗๐

๐.๐๗๐

งบประมาณรายได้

ด้ำนประสิทธิผล
๑. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

๑. ความพร้อมขององค์กรวิสาหกิจไทยขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICTs) มาใช้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจ

งานวิจัย

๑๒

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำงำนวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์/แผนงำน

โครงกำร

หน่วยงำนรับผิดชอบ

โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์

งบประมำณประจำ ๒๕๕๘
(ล้ำนบำท)

แหล่งงบประมำณ

แผน

ผล

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๕๐

๐.๐๕๐

งบประมาณรายได้

๘. 'อิทธิพลของข้อมูลจากเครือข่ายสังคมต่อการใช้บริการออนไลน์ ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๑๐๐

๐.๑๐๐

งบประมาณรายได้

'๙. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการใช้วิจารญาณของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในงานตรวจสอบบัญชี

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๘๐

๐.๐๘๐

งบประมาณรายได้

'๑๐. การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม : กรณีศึกษาตลาดน้าเหล่าตัก๊ ลัก จ.ราชบุรี

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๒๐๐

๐.๒๐๐

งบประมาณรายได้

'๑๑. ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการขอรับการรับรองมาตรฐานโฮมส
เตย์ไทย กรณีศึกษา โฮมสเตย์ในอาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๑๐๐

๐.๑๐๐

งบประมาณรายได้

ด้ำนประสิทธิผล
๗. 'ผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางการเมืองไทยต่อความผันผวน
ในหลักทรัพย์,หลักทรัพย์ธนาคารและความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

๑๓

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำงำนวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
โครงกำร

กลยุทธ์/แผนงำน

หน่วยงำนรับผิดชอบ

โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์

งบประมำณประจำ ๒๕๕๘
(ล้ำนบำท)
แผน

ผล

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

-

-

สถาบันวิจยั และพัฒนา

-

-

แหล่งงบประมำณ

ด้ำนกำรบริกำร
๑. จัดอบรมและสนับสนุนบุคลากรทาผลงานวิจัยตาม ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการอบรมการทาวิจัย
มาตรฐานที่กาหนด
การเรียนการสอนและการสอนแบบ Project baded learning
และ Active learning

งบประมาณภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ

ด้ำนประสิทธิภำพ
๑. พัฒนากระบวนการในการทาผลงานวิจัย

๑. โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ

ด้ำนพัฒนำองค์กำร
๑. สนับสนุนเงินงบประมาณในการทา
ผลงานวิจัย

๑. โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ปี ๒๕๕๘

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๑.๒

๑.๒

งบประมาณเงินรายได้

๑๔
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน (เป้ำหมำยระดับผลลัพธ์) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒
๑. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่นและประเทศ
ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน (ผลลัพธ์)
๑. จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
๒. จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
ผลผลิตที่สอดคล้องกับประเด็นที่ ๒
๑. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยี
๒. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัดผลผลิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

จานวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
จานวนงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
จานวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
จานวนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เป็นไปตามาตรฐานที่กาหนด
จานวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๕

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำงำนวิชำกำรสู่เศรษฐกิจและสังคม

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้ำหมำย
(ปี)

ควำมคิดริเริ่ม

๕๘

(วิธีกำร/กลยุทธ์)

ด้ำนประสิทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ

- จานวนโครงการของงานบริการวิชาการ

๗

บริการวิชาการ

- สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
งานวิชาการสู่เศรษฐกิจและสังคม

๒. การเพิ่มพูนความรู้และ
คุณภาพชีวิต

ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร
๑.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

- ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

๘๐

- สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

- ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่นาความรู้

๗๐

- ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการ พัฒนา

ด้ำนประสิทธิภำพ
๑.มีกระบวนการบริการวิชาการ
ที่ได้มาตรฐาน

ไปใช้ประโยชน์

ตนเองและเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน

กำรพัฒนำองค์กำร
๑. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

- จานวนบุคคลากรของคณะฯ ที่เป็น
วิทยากรอบรมแก่บุคคลภายนอก

๗

- จัดอบรมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่

๑๖
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำงำนวิชำกำรสู่เศรษฐกิจและสังคม
โครงกำร

กลยุทธ์/แผนงำน

หน่วยงำนรับผิดชอบ

โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์

งบประมำณประจำปี ๒๕๕๘
(ล้ำนบำท)
แผน

ผล

แหล่งงบประมำณ

ด้ำนประสิทธิผล
๑. การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
งานวิชาการสู่เศรษฐกิจและสังคม

-โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีเพือ่ ชุมชนประจาปี ๒๕๕๘

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๘๓

๐.๐๘๓

งบประมาณแผ่นดิน / รายได้

- โครงการเปิดบ้านวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๕๘

๐.๐๕๘

งบประมาณแผ่นดิน / รายได้

- โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารการเงินบุคคล

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๒๓

๐.๐๒๓

งบประมาณแผ่นดิน / รายได้

-โครงการอบรมความรู้ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๒๐

๐.๐๒๐

งบประมาณเงินแผ่นดิน

- โครงการสร้าง Animation สาหรับงานโฆษณา

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๕๐

๐.๐๕๐

งบประมาณเงินแผ่นดิน

- โครงการการพัฒนา E- Commerce สาหรับการทาธุรกิจออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๕๐

๐.๐๕๐

งบประมาณเงินแผ่นดิน

- โครงการจัดฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๓๑

๐.๐๓๑

งบประมาณเงินแผ่นดิน

- โครงการพัฒนากลยุทธ์การวิจัยตลาดเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสู่ตลาด
ต่างประเทศ

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๕๕

๐.๐๕๕

งบประมาณเงินแผ่นดิน

- โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation)

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๑๐๗

๐.๑๐๗

งบประมาณแผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการการเขียนโปรแกรมระบบ Android

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๔๓

๐.๐๔๓

งบประมาณแผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการการสร้าง Model สินค้าสาหรับการนาเสนอทางธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๐๔๓

๐.๐๔๓

งบประมาณแผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการนักบัญชีมืออาชีพด้วยเทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๑๑๖

๐.๑๑๖

งบประมาณแผ่นดิน/งปม.รายได้

ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร
๑. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

ด้ำนประสิทธิภำพ
๑.การส่งเสริมให้ผู้รับบริการพัฒนาตนเองและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน

กำรพัฒนำองค์กำร
๑. การจัดอบรมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่

๑๗
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน (เป้ำหมำยระดับผลลัพธ์) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓
๑. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน (ผลลัพธ์)
๑. ร้อยละผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
ผลผลิตที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑. ผลผลิตผลงานให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดผลผลิต
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
๓. ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
๔. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๘

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรประกันคุณภำพ
และพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้ำหมำย
(ปี)

ควำมคิดริเริ่ม

๕๘

(วิธีกำร/กลยุทธ์)

๓.๕

- พัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ

ด้ำนประสิทธิผล
๑. มีผลงานทางการบริหาร
เป็นที่ยอมรับ
๒. มีระบบการประกันคุณภาพ

- ระดับการประเมินผลตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

- ส่งเสริมการประกันคุณภาพ

บริการ
ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร
๑. ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

๗๕

ส่วนเสียต่อการบริหารงาน

-ติดตามและประเมินผลการ
การทางาน

ด้ำนประสิทธิภำพ
๑. มีกระบวนการขั้นตอน

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน

การบริหารงานอย่างเป็น

ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

ระบบ

ราชการ

๓

- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
การทางาน

ด้ำนพัฒนำองค์กร
๑. ผู้บริหารมีสมรรถนะสูง

- ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการอบรม
หลักสูตรระดับผู้บริหาร

๗๐

- อบรมพัฒนาผู้บริหาร

๑๙
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรประกันคุณภำพ และพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์/แผนงำน

โครงกำร

หน่วยงำนรับผิดชอบ

โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์

งบประมำณประจำปี ๒๕๕๘
(ล้ำนบำท)
แผน

ผล

แหล่งงบประมำณ

ด้ำนประสิทธิผล
๑. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ

-โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจ

ฝ่ายบริหาร / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๑๙๗

๐.๑๙๗

งบประมาณเงินรายได้

ฝ่ายบริหาร / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๗๕๕

๐.๗๕๕

งบประมาณเงินรายได้

๒.การส่งเสริมการประกันคุณภาพ

-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน
- โครงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
งานวิจัย และการให้ความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพ แก่อาจารย์
และนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

๐.๐๔๐

๐.๐๔๐

งบประมาณสโมสรนักศึกษา

-โครงการติดตามและประเมินผลการทางาน

กองบริหารงานบุคคล

-

-

ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร
๑.การติดตามและประเมินผลการทางาน

มทร.กรุงเทพ

งบประมาณภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ

ด้ำนประสิทธิภำพ
๑. การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทางาน

-โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการ
สอนยุคใหม่

ฝ่ายบริหาร / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๑๐๕

๐.๑๐๕

งบประมาณเงินรายได้

- โครงการกลยุทธ์การวางแผนเพื่อธุรกิจ SMEs

ฝ่ายบริหาร / สาขาที่เกีย่ วข้อง

๐.๙๑๗

๐.๙๑๗

งบประมาณเงินรายได้

ด้ำนพัฒนำองค์กำร
๑.การอบรมพัฒนาผู้บริหาร

๒๐
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน (เป้ำหมำยระดับผลลัพธ์) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔
๑. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน (ผลลัพธ์)
๑. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนา
๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ผลผลิตที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔
๑. ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดผลผลิต
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารและพัฒนาบุคลากร

๒๑

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้ำหมำย
(ปี)

ควำมคิดริเริ่ม

๕๘

(วิธีกำร/กลยุทธ์)

ด้ำนประสิทธิผล
๑. บุคลากรในคณะฯ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา

- จานวนโครงการเผยแพร่ด้านทานุ

๑

- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๘๐

- พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

๑

-จัดกระบวนการดาเนินงาน

บารุงศิลปวัฒนธรรม

คุณภาพชีวิตที่ดี

ด้ำนคุณภำพบริกำร
๑. ความพึงพอใจของบุคลากร

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ด้ำนประสิทธิภำพ
๑. มีกระบวนการดาเนินงาน

- จานวนโครงการเผยแพร่ด้านทานุ

ตามโครงการเผยแพร่

บารุงศิลปวัฒนธรรมตามที่บรรลุ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา

วัตถุประสงค์

พัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต
ด้ำนพัฒนำองค์กร
๑. งบประมาณโครงการทานุ

- เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๐.๒๔๑

- สนับสนุนเงินงบประมาณ

บารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

อนุมัติ

๒๒
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
โครงกำร

กลยุทธ์/แผนงำน

หน่วยงำนรับผิดชอบ

โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์

งบประมำณประจำปี ๒๕๕๘
(ล้ำนบำท)
แผน

ผล

๐.๑๖๑

๐.๑๖๑

แหล่งงบประมำณ

ด้ำนประสิทธิผล
๑. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา / สาขาที่เกี่ยวข้อง

- โครงการจัดการแยกขยะ

ฝ่ายบริหาร / สาขาที่เกีย่ วข้อง

-

-

- โครงการติดตั้งกล้อง CCTV

ฝ่ายบริหาร / สาขาที่เกีย่ วข้อง

-

-

- โครงการธนาคารโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ/ สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

-โครงการปลูกจิตสาธารณะปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๘๐

๐.๐๘๐

-

-

งบประมาณแผ่นดิน/งป
ม.รายได้

ด้ำนคุณภำพบริกำร
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากร

- งบประมาณภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยฯ
- งบประมาณภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยฯ
- งบประมาณภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยฯ

ด้ำนประสิทธิภำพ
๑. การจัดกระบวนการดาเนินงานเผยแพร่

งบประมาณแผ่นดิน/งป
ม.รายได้

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร
๑. สนับสนุนงบประมาณด้านทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม

-โครงการศึกษาวัฒนธรรมของคณะฯ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา / สาขาที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยฯ

๒๓
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน (เป้ำหมำยระดับผลลัพธ์) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕
๑. ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน (ผลลัพธ์)
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิตที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕
๑. ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดผลผลิต
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
๒. ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
๓. ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
๔. ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บทที่ ๓
ควำมเชื่อมโยงนโยบำยของรัฐบำล กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ๑๕ ปี แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ ๑๑
ปรัชญำ หรือ ปณิธำน และ พระรำชบัญญัติสถำบัน แผนยุทธศำสตร์คณะบริหำรธุรกิจ และแผนปฏิบัติรำชกำร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
- การสร้างความเป็ นธรรมใน
สังคม
- ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความ
มัง่ คงอาหารและพลังงาน
- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
- สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
- การสร้างความเป็ นธรรมใน
สังคม
- การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่ งการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน
- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน

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

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
- พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมือ
อาชีพและพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้เป็ นอาจารย์
- ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อย่างก้าวกระโดด

- เครื อข่ายอุดมศึกษา
- การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันของประเทศ

- การเปลี่ยนระบบการนา
องค์กรให้ขบั เคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม
- พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมือ
อาชีพและพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้อาจารย์

นโยบายของรัฐบาล

ปรัชญา/ปณิธานและ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

นโยบายที่ ๔ นโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้
นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ และ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง

๔.๑ นโยบายการศึกษา

- สร้างงานวิจยั สิ่ งประดิษฐ์
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

๒๔

แผนยุทธศาสตร์ บริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙/แผนปฏิบัติราชการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนานักศึกษาสู่ ประชาคม
อาเซียน
- ผลผลิตผูส้ าเร็ จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผลผลิตผูส้ าเร็ จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ บริหาร คณะฯ
พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙/
แผนปฏิบัติราชการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนานักศึกษาสู่ ประชาคม
อาเซียน
- ผลผลิตผูส้ าเร็ จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
สร้างงานวิจยั นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ กระบวรการ และ
บริ การ
- ผลผลิตผลงานวิจยั เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ผลผลิตผลงานวิจยั เพื่อสร้าง
องค์ความรู้

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนางานวิจยั สู่ เศรษฐกิจ
และสังคม
- ผลผลิตผลงานวิจยั เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- ผลผลิตผลงานวิจยั เพื่อสร้าง
องค์ความรู้

๒๕
- การสร้างความเป็ นธรรมใน
สังคม
- การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่ งการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน
- ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความ
มัน่ คงของอาหารและพลังงาน
- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
- สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
- การสร้างความเป็ นธรรมใน
สังคม
- การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่ งการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน
- การสร้างความเชื่ อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจและสังคม

- เครื อข่ายอุดมศึกษา
- การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันของประเทศ

- พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมือ
อาชีพและพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้เป็ นอาจารย์

๔.๑ นโยบายการศึกษา

- เพิม่ ขีดความสามารถการ
แข่งขันวิชาชี พในระดับภูมิภาค

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
เพิม่ มูลค่างานวิชาการสู่
เศรษฐกิจและสังคม
- ผลผลิตผลงานการ
ให้บริ การวิชาการ

- ธรรมาภิบาลและการบริ หาร
จัดการ
- การเงินอุดมศึกษา

- เปลี่ยนระบบการนา
องค์กรให้ขบั เคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม
- ปฏิรูปการบริ หารการเงิน
อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความ
เป็ นเลิศ

๔.๑ นโยบายการศึกษา

- การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
ให้นกั ศึกษาคิดสร้างสรรค์ และ บริ หารจัดการและการสร้าง
ปฏิบตั ิได้จริ ง
ภาพลักษณ์
- เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันวิชาชี พในระดับภูมิภาค

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
การประกันคุณภาพและพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ

- การสร้างความเป็ นธรรมใน
สังคม
- การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่ งการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต

- ธรรมาภิบาลและการบริ หาร
จัดการ
- การเงินอุดมศึกษา

- เปลียนระบบการนา
องค์กรให้ขบั เคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม

๔.๑ นโยบายการศึกษา

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้
นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ และ
ปฏิบตั ิได้จริ ง
- เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันวิชาชี พในระดับภูมิภาค

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
การประกันคุณภาพและพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
ส่ งเสริ มระบบการประกัน
คุณภาพ

- ประเด็นยุทธสาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนางานวิชาการสู่ เศรษฐกิจ
และสังคม
- ผลผลิตผลงานการให้บริ การ
วิชาการ

๒๖
- การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่ งการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

- การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา

- ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อย่างก้าวกระโดด

นโยบายที่ ๔ นโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๔ นโยบายศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

- ส่งเสริ มและบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
ธารงไว้ซ่ ึงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลผลิตผลงานทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศาตร์ที่ ๕ การ
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลผลิตผลงานทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

๒๗

ควำมเชื่อมโยงปรัชญำหรือปณิธำน และพระรำชบัญญัติสถำบัน
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ผลผลิต ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
ปรัชญำหรือปณิธำน
และพระรำชบัญญัติสถำบัน
- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษา
คิดสร้างสรรค์ และปฏิบตั ิได้จริง

ประเด็นยุทธศำสตร์
- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑
กำรพัฒนำนักศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน

เป้ำประสงค์ / ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
๑.บัณฑิตสามารถทางานในภูมิภาคอาเซียนได้
ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณวุฒิ
๒. มีกระบวนการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน
ด้านพัฒนาองค์กร
๑. สาขาวิชาชีพมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
๒. บุคลากรมีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
๑. ร้อยละของการได้งานทาในภูมภิ าคอาเซียน
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต
ด้านประสิทธิภาพ
๑. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

๒๘

- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำ
งำนวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม

- เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันวิชาชีพ
ในระดับภูมิภาค

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำงำน
วิชำกำรสู่เศรษฐกิจและสังคม

ด้านพัฒนาองค์กร
๑. จานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนาสมรรถนะ
ด้านประสิทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิม่ จากงานวิจยั
ด้านคุณภาพบริการ
๑. การสนับสนุนให้บุคลากรสามารถทาผลงานวิจยั ให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ด้านประสิทธิภาพ
๑. การทาผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. งบประมาณ ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั อนุมัติ
ตัวชี้เป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
๑. จานวนโครงการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ด้านคุณภาพบริการ
๑. จานวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ด้านประสิทธิภาพ
๑. จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. เงินงบประมาณงานวิจัยทีไ่ ด้รับจัดสรร
ด้านประสิทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิม่ จากการบริการวิชาการ
๒. การเพิม่ พูนความรู้และคุณภาพชีวิต
ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๒๙
ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการบริการวิชาการทีไ่ ด้มาตรฐาน
การพัฒนาองค์การ
๑. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตัวชี้เป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
๑. จานวนโครงการของงานบริการวิชาการ

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษา
คิดสร้างสรรค์ และปฏิบตั ิได้จริง
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
วิชาชีพในระดับภูมิภาค

ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านประสิทธิภาพ
๑. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
การพัฒนาองค์การ
๑. จานวนบุคคลากรของคณะฯ ทีเ่ ป็นวิทยากรอบรม
แก่บุคคลภายนอก
ประเด็นยุทธศำตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำระบบกำร ด้านประสิทธิผล
บริหำรจัดกำร กำรประกันคุณภำพและ
๑. มีผลงานทางการบริหารเป็นที่ยอมรับ
พัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
๒. มีระบบการประกันคุณภาพ
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการขั้นตอนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. ผู้บริหารมีสมรรถนะสูง

๓๐

- ส่งเสริมและบูรณาการศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศำสตร์ที ๕ กำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี

ตัวชี้เป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
๑. ระดับการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสียต่อ
การบริหารงาน
ด้านประสิทธิภาพ
๑. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ ด้รับการอบรมหลักสูตร
ระดับผู้บริหาร
ด้านประสิทธิผล
๑. บุคลากรในคณะฯ อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการดาเนินงานตามโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. งบประมาณโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับอนุมตั ิ

๓๑
ตัวชี้เป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
๑. จานวนโครงการเผยแพร่ด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านประสิทธิภาพ
๑. จานวนโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. เงินงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร

๓๒

เป้าหมายเชิงนโยบาย/
กลยุทธ์ – วิธีการ
รวมทั้งสิ้น

ตำรำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะบริหำรธุรกิจ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าหมายการ
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
แผนงบประมาณ
ให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ
หน่วยนับ
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙
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

๓๓
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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
และวิชาชีพต่อประโยชน์การบริการ>>

คน
คน
คน

๘๐๐ ๑,๐๐๐
๑,๑๐๐ ๑,๒๐๔
๓,๐๐๐ ๒,๘๙๙

๘๐๐
๑,๑๐๐
๓,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๑๐๐
๓,๐๐๐

ร้อยละ

๘๐

๙๐

๘๐

๘๔

ร้อยละ

๘๐

๘๓

๘๐

๘๒

๕,๒๐๐

๕,๖๐๐

พันบาท

๕,๖๐๐ ๔,๔๙๙

ร้อยละ

๗๐

๘๕

๘๕

๘๕

ร้อยละ

๘๐

๘๕

๘๕

๘๕

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๔
<<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

๑๕

๗

๗

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

ร้อยละ

๘๐

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๘๐

๙๐

๙๐

๙๐

พันบาท

๕๓๐

๖๓๘

๖๗๙

๖๐๐

โครงการ

๑

๑

๑

๑

โครงการ

-

-

-

-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ๖ มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๕ เพื่อวิจยั และพัฒนา
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน>>

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๕
<<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)

เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๔ (๓)
ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

๔

๔

๔

๔

โครงการ

๔

๔

๔

๔

โครงการ

๔

๔

๔

๔

พันบาท

๕๓๐

๕๓๐

๕๐๐

๕๐๐

โครงการ

๓

๓

๓

๓

โครงการ

๓

๓

๓

๓

โครงการ

๓

๓

๓

๓

พันบาท

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๖
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

๓

๑

๑

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

พันบาท

๔๑๔

๔๑๔

๕๐๐

๕๐๐

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๗
บทที่ ๔
กำรติดตำมประเมินผล
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ ป ระจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ ตั้ ง ไว้ ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
จึงได้กาหนดแผนการติดตามและประเมินผลดังนี้
๑. คณะบริหารธุรกิจประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ
๒. คณะบริหารธุรกิจ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยใช้กรอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะฯ และ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๓. คณะบริหารธุรกิจติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปี ในระยะครึ่งแผน (๖ เดือน)
และเมื่อสิ้นสุดแผน (๑๒ เดือน) โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
๔. เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
๕. คณะบริหารธุรกิจนาผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปี มาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์
แผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
๖. มีการนาผลการประเมินและการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป

๓๘

ภำคผนวก

๓๙

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ สิ้นไตรมำส ๔ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗)
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ๒๕๕๗ ภำพรวม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะบริหารธุรกิจได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๕,๘๑๖,๑๐๐ บาท
ณ สิ้นไตรมาส ๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๗๖๙,๖๔๔.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๐ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
การใช้จ่ายเงินของคณะฯ ดังตารางที่ ๑ ต่อไปนี้
ตำรำงที่ ๑ แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายที่คณะฯ กาหนด

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

งบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรร
๕,๘๑๖,๑๐๐
บาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

สิ้นไตรมำส ๑

สิ้นไตรมำส ๒

๑,๑๖๓,๒๒๐
๕๒๕,๗๕๙.๔๖
๙.๐๔
๒๐.๐๐
-๑๐.๙๖
(ต่ากว่าแผน)

๒,๗๙๑,๗๒๘
๑,๙๒๑,๔๑๘.๑๐
๓๓.๐๔
๔๘.๐๐
-๑๔.๙๖
(ต่ากว่าแผน)*

สิ้นไตรมำส ๓

สิ้นไตรมำส ๔

๔,๖๕๒,๘๘๐
๘,๕๖๒,๒๐๐
๔,๐๖๓,๐๐๑.๘๓ ๕,๗๖๙,๖๔๔.๓๕
๖๙.๘๖
๙๙.๒๐
๘๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
- ๑๐.๑๔
-๐.๘๐
(ต่ากว่าแผน)*
(ต่ากว่าแผน)

* หมายเหตุ การใช้จ่ายเงินงบประมาณแต่ละไตรมาส เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน แต่ตัวเลขการใช้จ่ายจริงต่ากว่าแผน
เนื่องจาก การเบิกจ่ายจริงต่ากว่า งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ๒๕๕๗ จำแนกตำมงบรำยจ่ำย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๗ จาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบดาเนินงาน มีการเบิกจ่ายมาก
ที่ สุ ด ร้ อ ย ล ะ ๙ ๙ . ๙ ๕ ร อ ง ล ง ม า ไ ด้ แ ก่ ง บ ร า ย จ่ า ย อื่ น มี ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ร้ อ ย ล ะ ๙ ๙ . ๓ ๗ ง บ อุ ด ห นุ น
มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๑.๙๐ ดังตารางที่ ๒

๔๐

ตำรำงที่ ๒ แสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ๒๕๕๗ จำแนกงบรำยจ่ำย
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
๔.๓ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
๔.๓.๑ โครงการอบรมความรู้ดา้ นการบัญชีเพือ่ ชุมชนประจาปี ๒๕๕๗
๔.๓.๒ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
๔.๓.๓ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC หลักสูตรเร่งรัด
๔.๓.๔ โครงการอบรมความรู้ดา้ นการประเมินราคาทรัพย์สิน
๔.๓.๕ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอน GAT
๔.๓.๖ โครงการสัมมนาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้กับธุรกิจSMEs
๔.๓.๗ โครงการอบรมความรู้ดา้ นการบริหารการเงินบุคคล
๔.๓.๘ โครงการอบรมการประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมกิจการ
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
๔.๓.๙ โครงการการจัดการความหลากหลายวัฒนธรรม
๔.๓.๑๐ โครงการนักบัญชีมืออาชีพด้วยเทคโนโลยี
๕. งบรายจ่ายอื่น
๕.๑ ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๕.๑.๑ โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อบริหารโครงการด้วยนวัตกรรมใหม่
๕.๑.๒ โครงการจัดทาผลงานทางวิชาการให้ถกู ต้องและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
๕.๑.๓ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้
๕.๒ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕.๒.๑ โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
๕.๒.๒ โครงการปลูกจิตสาธารณะปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
รวมเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้น

งบประมำณ
ที่ได้รับ
๔,๔๙๙,๔๐๐๔,๔๙๙,๔๐๐๔๘๒,๖๐๐
๒๘๕,๘๐๐
๖๒,๓๐๐
๒๗,๒๐๐
๕๖,๑๐๐
๑๔,๙๐๐
๗๔,๔๐๐
๓๕,๘๐๐
๑๖,๕๐๐
๕๒,๑๐๐

ร้อยละ

หมาย
เหตุ

ผลกำรเบิกจ่ำย

คงเหลือ

๔,๔๙๗,๓๒๓.๑๕
๔,๔๙๗,๓๒๓.๑๕
๔๔๓,๔๘๖.๘๕
๒๑๓,๖๙๙.๗๐
๖๑,๑๔๘
๒๕,๙๘๑.๒
๕๑,๖๐๐
๑๔,๘๘๖.๕
๗๔,๓๕๐
๓๓,๑๓๒
๑๕,๕๗๙.๖๖

๒,๐๗๖.๘๕
๒,๐๗๖.๘๕
๓๙,๑๑๓.๑๕
๗๒,๑๐๐.๓๐
๑,๑๕๒
๑,๒๑๘.๘
๔,๕๐๐
๑๓.๕
๕๐.๐
๒,๖๖๘
๙๒๐.๓๔

๒๓,๕๗๖.๓๐

๒๘,๕๒๓.๗๐

๒๘,๙๐๐
๑๑๔,๔๐๐
๘๓๔,๑๐๐

๒๘,๘๓๖.๑๕
๑๑๔,๓๙๗.๐๔
๘๒๘,๘๓๔.๓๕

๒๘,๘๓๖.๑๕
๒.๙๖
๕,๒๖๕.๖๕

๖๓.๘๕
๙๙.๙๘
๘๘.๓๗

-

๖๖,๕๓๐
๓๖,๕๗๐
๕๗๖,๐๐๐

๖๖,๕๒๙.๕๐
๓๕,๐๒๐.๙๖
๕๗๒,๒๘๐

๐.๕๐
๑,๕๔๕.๐๔
๓,๗๒๐

๙๙.๙๙
๙๕.๗๘
๙๙.๓๕

-

๙๕,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕,๘๑๖,๑๐๐

๙๔,๙๙๙.๘๙
๖๐,๐๐๐
๕,๗๖๙,๖๔๔.๓๕

๐.๑๑
๐.๐
๔๖,๔๕๕.๖๕

๙๙.๙๙
๑๐๐
๙๙.๒๐

-

๙๙.๙๕
๙๙.๙๕
๙๑.๙๐
๗๔.๗๗
๙๖.๗๕
๙๕.๕๒
๙๑.๙๘
๙๙.๙๑
๙๙.๙๓
๙๒.๕๕
๙๔.๔๒
๔๕.๒๕

-

๔๑

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ประจำปี ๒๕๕๗ ภำพรวม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะบริหารธุรกิจได้รับงบประมาณเงินรายได้ประจาปี ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๙,๖๙๖,๒๐๐
บาท ณ สิ้นไตรมาส ๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๔๒,๙๔๐.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๙ ดังตารางที่ ๓
ต่อไปนี้

๔๒

ตำรำงที่ ๓ แสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยได้ประจำปี ๒๕๕๗ จำแนกงบรำยจ่ำย
ณ สิ้นไตรมาส ๔
รายการ
๑. งบบุคลำกร
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจา
๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว
๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๒. งบดำเนินงำน
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
๔.๓.๑ โครงการนาความรู้สู่ชุมชนให้สร้างตนด้วยการตลาดใหม่
๔.๓.๒ โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมบน
มือถือเบื้องต้น
๔.๓.๓ โครงการจัดฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
๔.๓.๔ โครงการบริหารการเงินบุคคล
๔.๓.๕ โครงการเปิดบ้านวิชาการ
๕. งบรำยจ่ำยอื่น
๕.๑ ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๕.๑.๑ โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
๕.๑.๒ โครงการอบรมการทาวิจัยการเรียนการสอน
๕.๑.๓ โครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการความรู้ขา้ มศาสตร์
๕.๑.๔ โครงการนิทรรศการวิชาการและสัมมนา
๕,๑.๕ โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรวิชาการ
๕.๑.๖ โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการและแข่งขัน
๕.๑.๗ โครงการสุดยอดนักขาย
๕.๒ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕.๒.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ยั่งยืน
รวมเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้น

งบประมำณ
ที่ได้รับ
๑,๔๑๕,๖๐๐
๑,๒๖๕,๑๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๖,๗๙๓,๕๐๐
๑๙๗,๘๐๐
๔,๘๑๕,๕๐๐
๖๘๕,๔๐๐
๕๓๐,๐๐๐
๑๕๕,๔๐๐
๒๗,๕๐๐
๓๕,๖๐๐
๑๕,๘๐๐
๑๕,๘๐๐
๖๐,๗๐๐
๘๐๑,๗๐๐
๕๔๒,๒๐๐
๓๘,๕๐๐
๖๖,๒๐๐
๗๖,๑๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๙๔,๗๐๐
๕๖,๗๐๐
๒๕๙,๕๐๐
๒๕๙,๕๐๐
๙,๖๙๖,๒๐๐

ร้อยละ

ผลกำรเบิกจ่ำย

คงเหลือ

๕๗๒,๖๒๘.๒๔
๕๗๒,๖๒๘.๒๔
๐
๖๔๔,๑๒๖
๖๔๔,๑๒๖
๖๕๔,๙๕๗.๐๒
๕๓๐,๐๐๐
๑๒๔,๙๕๗.๐๒
๓๔,๗๐๘

๘๔๒,๙๗๑.๗๖
๖๙๒,๔๗๑.๗๖
๑๕๐,๐๐๐
๖,๑๔๙,๓๗๔
๑,๓๓๓,๘๗๔
๔,๘๑๕,๕๐๐
๓๐,๔๔๒.๙๘
๓๐,๔๔๒.๙๘
๒๗,๕๐๐
๘๙๒

๔๐.๔๕
๔๕.๒๖
๙.๔๘
๓๒.๕๖
๙๕.๕๖
๑๐๐
๘๐.๔๑
๙๗.๔๙

๑๕,๖๙๑.๕๘
๑๕,๖๖๒.๔๐
๕๘,๘๙๕.๐๔
๕๗๑,๒๒๙.๕๖
๓๑๘,๕๓๙.๕๖
๓๘,๔๙๘.๔๕
๖๓,๖๙๒.๓๙
๗๒,๔๘๑.๐๕
๘๗,๖๖๓
๕๖,๒๐๔.๖๗
๒๕๒,๖๙๐
๒๕๒,๖๙๐
๒,๔๔๒,๙๔๐.๘๒

๑๐๘.๔๒
๑๓๗.๖๐
๑,๘๐๔.๙๖
๒๓๐,๔๗๐.๔๔
๒๒๓,๖๖๐.๔๔
๑.๕๕
๒,๕๐๗.๖๑
๓,๖๑๘.๙๕
๗,๐๓๗
๔๙๕.๓๓
๖,๘๑๐
๖,๘๑๐
๗,๒๕๓,๒๕๙.๑๘

๙๙.๓๑
๙๙.๑๓
๙๗.๐๓
๗๑.๒๕
๕๘.๗๕
๙๙.๙๙
๙๖.๒๑
๙๕.๒๔
๙๒.๕๗
๙๙.๑๓
๙๗.๓๘
๙๗.๓๘
๒๕.๑๙

หมาย
เหตุ
ยกเลิก

ยกเลิก
ยกเลิก
-

๔๓

๓. สรุปผลกำรดำเนินงำนเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด : กำรให้บริกำรหน่วยงำนและผลผลิต จำนวน ๓๔ ตัวชี้วัด ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 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 ๙ ตัวชีว้ ัด
๑.๒.๒ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผน จานวน ๗ ตัวชี้วดั
๑.๒.๓ ผลการดาเนินงานต่ากว่าแผน จานวน ๗ ตัวชี้วัด

๔๔

รำยงำนผลตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะบริหำรธุรกิจ
ณ สิ้นไตรมำสที่ ๔ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗)
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด
๑.

๒.

๓.

๔.

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกาลังคนด้านสังคมศาสตร์
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน
ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการ
อนุรักษ์ทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ระยะเวลา ๑ ปี
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
- ตัวชี้วัดเขิงปริมาณ :
จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

หน่วยนับ

เป้ำหมำย
แผน
ผล

ร้อยละ

๗๐

NA

ร้อยละ

๗๙

NA

ร้อยละ

๗๐

NA

ร้อยละ

๘๐

๘๕

ร้อยละ

๘๐

๘๕

โครงการ

๑

๓

ร้อยละ

๘๐

๘๕

โครงการ

๑

๓

โครงการ

๑

NA

หมำยเหตุ

รอผลจากการ
ตอบในวันเข้า
รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร*

๔๕
รำยงำนผลตัวชี้วัดของงบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗
จำแนกตำมผลผลิต / ตัวชี้วัด
คณะบริหำรธุรกิจ
ณ สิ้นไตรมำสที่ ๔ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗)
รวมทั้งสิ้น
แผนงบประมำณ ผลผลิต / ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
ผล
ผลผลิตที่ ๑ : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑ ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
คน
๘๐๐
๑,๐๐๐
จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
คน
๑,๑๐๐
๑,๒๐๔
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
คน
๓,๐๐๐
๒,๘๙๙
เชิงคุณภาพ :
ผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ร้อยละ
๘๑
๙๐
เชิงเวลา :
ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ร้อยละ
๗๙
๘๓
กาหนด
เชิงต้นทุน :
๑๙,๐๘๔,๙๐๐ ๑๙,๐๘๔,๙๐๐
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
บาท
ผลผลิตที่ ๒ : ผลงานการให้บริการวิชาการ
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ
โครงการ
๗
๑๕
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ร้อยละ
๘๐
๘๕
เชิงเวลา :
งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ
๙๐
๙๐
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
บาท
๖๓๘,๐๐๐
๖๓๘,๐๐๐
ได้รับจัดสรร
ผลผลิตที่ ๓ : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๓. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการ
๒
๓
เชิงคุณภาพ :
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละ
๙๐
๙๐
เชิงเวลา :
โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ
๙๐
๙๐

ร้อยละ

หมำยเหตุ

**
**
**
**
**

๔๖
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

หมายเหตุ ที่มา

บาท

๓๕๕,๐๐๐

๔๑๔,๕๐๐

โครงการ

๔

๔

โครงการ

๔

๔

โครงการ

๔

๔

บาท

๕๓๐,๐๐๐

๕๓๐,๐๐๐

โครงการ

๓

-

โครงการ

๓

-

โครงการ

๓

-

บาท

๓๐๐,๐๐๐

-

* สถาบันวิจัยและพัฒนา
** สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

