คํานํา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้จัดทํา แผนปฏิบัติราชการ
สี่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตามกรอบของแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยนํา
พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนบริหารราชการแผ่นดิน
มาบูรณาการเพื่อให้คณะบริหารธุรกิจมีส่วนร่วมในการดําเนินการสนับสนุนนโยบายตามแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานของคณะฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะบริ หารธุร กิจ หวั งเป็น อย่า งยิ่ งว่ า แผนปฏิ บัติ ร าชการประจํา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับ นี้
จะเป็นเครื่องมือสําหรับหน่วยงานในสังกัด คณะบริหารธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให้
บรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะฯ ต่อไป

ฝ่ายบริหาร งานนโยบายและแผน
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนํา
- สถานภาพปัจจุบันของคณะบริหารธุรกิจ
บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ตัวชี้วัดผลผลิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖
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
- ตารางแผนปฏิบัติราชการประจําปี
บทที่ ๔ การติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
- แบบจัดทําแผน / รายงานผลการดําเนินโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๕
- แบบจัดทําแผน / รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สิ้นไตรมาส ๔
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บทนํา
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มีการทบทวนภารกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินจากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ต่อรัฐสภา
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หลั กการของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล จะยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่คํานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่
มีผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึง
ภารกิจและดําเนินไปด้วยแนวทางที่กล่าวมา รัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
ไว้ โดยแบ่งการดําเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก และระยะการ
บริหารราชการ ๔ ปีของรัฐบาล เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สถานภาพปัจจุบันของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวัน ที่ ๑๔ พฤศจิ กายน ๒๕๔๙ โดยคณะบริห ารธุ ร กิ จ จั ด
การศึกษาสายสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
๒ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน และภาควิชาการตลาดและการจัดการ จํานวน ๗
สาขาวิชา ประกอบด้วย
ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

๒
ภาควิชาการตลาดและการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ จัดตั้ งขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมบริหารธุร กิจ
ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตกําลังคนด้านบริหารธุรกิจ ได้จัดการเรียนการสอน
สองแห่ง คือ อาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ และอาคาร ๒ อาคาร ๔ และอาคาร ๙ พื้นที่บพิตร
พิ มุ ข มหาเมฆ ส่ ว นที่ ตั้ ง ของสํ า นั ก งานคณบดี อยู่ ที่ อาคาร ๗ พื้ น ที่ บ พิ ต รพิ มุ ข มหาเมฆ
เลขที่ ๘๗๘ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๑ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

๓

บทที่ ๒
ยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิสัยทัศน์
บริหารธุรกิจ มุ่งมั่นสร้างสรรค์วิชาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เน้นสร้างสรรค์ วิชาชีพ และปฏิบัติได้จริง
๒. รับใช้สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมอาเซียน
๓. พัฒนาและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้บุคลากรในคณะบริหารธุรกิจมีความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๒. การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๓. การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
๔. การพัฒนาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจให้เข้มแข็ง และต่อเนื่อง
๕. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่คณะบริหารธุรกิจต้องดําเนินการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ตารางสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๕๕
๑.. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๘๐..
๒.. จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
๗..
๓.. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
๘๐..
๔.. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
๘๐..
๕.. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๘๐..
๖.. ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ในการศึกษาดูงาน
๘๐..
๗.. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการศึกษาดูงาน
๘๐..
๘.. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ชมนิทรรศการวิชาการ
๘๐..
๙.. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
๘๐..
๑๐.. จํานวนโครงการในการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๒..
๑๑.. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๘๐..
๑๒.. จํานวนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
๒..

ตารางสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผล
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ปี ๒๕๕๔
เชิงปริมาณ
ก๑. ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา
ก๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ก๓. ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ภายในระยะเวลา ๑ ปี
ก๔. ร้อยละผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ก๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์
จากการบริการ
ก๖. จํานวนโครงการ /กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ก๗. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ก๘. จํานวนโครงการ /กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในระยะเวลา ๑ ปี
ก๙. จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

แผน
ปี ๒๕๕๕

หน่วยนับ

NA
NA
NA

๗๙..
๘๑..
๘๔..

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๘๕..
๘๕..

๘๐..
๘๐..

ร้อยละ
ร้อยละ

๒..
๘๕..

๒..
๘๐..

โครงการ
ร้อยละ

๒..

๒..

โครงการ

๒..

๒..

โครงการ

ตารางสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิต
ตัวชี้วัดผลผลิต
๑.. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
๒.. จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
๓.. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
๔.. ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตร
๕.. ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
๖.. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๗.. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
๘.. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
๙.. ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
๑๐.. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
๑๒. ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
๑๓. ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
๑๔. ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
๑๕. จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑๖. จํานวนงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๑๗. จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
๑๘. ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๙. จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๒๐. จํานวนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๒๑. จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
๒๒. ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผล
เป้าหมาย
หน่วยนับ
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
.๑,๐๓๒
.๑,๑๐๐
คน
.๑,๐๑๒
.๑,๑๕๐
คน
.๒,๘๐๘
.๓,๐๐๐
คน
๙๔..
๘๒..
ร้อยละ
๘๓..
๘๐..
ร้อยละ
.๙,๖๙๖,๘๐๐ .๗,๒๖๗,๗๖๐ บาท
๗..
๖..
โครงการ
๘๐..
๘๐..
ร้อยละ
๙๐..
๙๐..
ร้อยละ
.๔๕๖,๒๐๐ .๖๒๘,๘๐๐ บาท
๒..
๒..
โครงการ
๙๐..
๙๐..
ร้อยละ
๙๐..
๙๐..
ร้อยละ
.๑๙๒,๐๐๐ .๑,๑๑๑,๐๐๐ บาท
....๕..
๔..
๑..
.๗๙๔,๘๐๐

๖..
๖..
๖..

โครงการ
โครงการ
โครงการ

.๔๐๘,๐๐๐ บาท
๓..
โครงการ
๒..
โครงการ
.โครงการ
.๒๔๐,๐๐๐

บาท

๗
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

เป้าหมาย (ปี)

ความคิดริเริ่ม

๕๕

(วิธีการ/กลยุทธ์)

ตัวชี้วัด

ด้านประสิทธิผล
๑. ผลการดําเนินงานทางด้าน
บริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ
๒. เชื่อมั่นในระบบการบริหาร

- ระดับผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
- ร้อยละของความเชื่อมั่นของการบริหาร

ไม่น้อยกว่า ๒.๕
จากคะแนนเต็ม ๔
๕๐

จัดการ

.- ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริหาร
.- การประเมินผลการดําเนินงาน
.-ส่งเสริมให้จัดหารายได้

ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

- ร้อยละของผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจ

๗๕

ต่อการบริหารงานไม่น้อยกว่า ๒.๕

.- ปรับปรุงการบริหารเพื่อให้ได้
การบริการที่ดี

จากคะแนนเต็ม ๔
ด้านประสิทธิภาพ
๑. กระบวนการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ

- จํานวนกระบวนการทํางานลดขั้นตอน

๒

ลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕
- ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ
ที่มีต่อกระบวนการบริหารงาน

.- ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อ
ลดขั้นตอนและความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่า ๒.๕

ของผู้รับบริการ

จากคะแนนเต็ม ๔

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. เทคโนโลยีทันสมัย

- จํานวนฐานข้อมูล

๒. บุคลากรมีสมรรถนะสูงขึ้น

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

๓
ไม่น้อยกว่า ๒.๕
จากคะแนนเต็ม ๔

- จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความพึงพอใจต่อบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาแล้ว

๕๐

.- ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
.- การพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ ปี ๒๕๕๕ (ล้านบาท)

โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์/แผนงาน
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

แหล่งงบประมาณ
แผน

ผล

ฝ่ายบริหาร

๐.๘๐

๑.๐๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

.-โครงการจัดทํา Road Map คณะบริหารธุรกิจ

ฝ่ายบริหาร

๐.๕๐

๐.๖๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

.-โครงการอบรมเรื่อง สมรรถนะบุคลากรด้านการ

ฝ่ายบริหาร

๐.๐๖

.-โครงการจัดทําบริษัทจําลอง

ฝ่ายวิชาการ

๒.๕๐

๒.๐๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

-โครงการอบรมการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริหาร

๐.๓๐

๐.๓๕

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

-โครงการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร

ฝ่ายบริหาร

๐.๒๐

๐.๒๕

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

-โครงการจัดทําวารสารและรายงานประจําปี

หัวหน้างานวิจัย

๐.๑๐

ด้านประสิทธิผล
๑. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริหารงาน

-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร
ด้านการบริหารงาน

งปม.แผ่นดิน

ประกันคุณภาพการศึกษา
๒.ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดหารายได้

ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ปรับปรุงการบริหารเพื่อให้ได้การ
บริการที่ดี

ด้านประสิทธิภาพ
๑. ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อ
ลดขั้นตอนและความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ

๘

งปม.รายได้

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ ปี ๒๕๕๕ (ล้านบาท)

โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์/แผนงาน
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

แหล่งงบประมาณ
แผน

ผล

สาขาระบบสารสนเทศ

๐.๓๕

๐.๓๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

-โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสําหรับผู้บริหาร

ฝ่ายบริหาร

๑.๐๐

๑.๒๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

-โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสําหรับ

ฝ่ายบริหาร

๐.๕๐

๐.๖๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

สาขาการเงิน

๐.๐๒

งปม.รายได้

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

๑.๐๐

งปม.รายได้

ฝ่ายบริหาร

๐.๖๐

งปม.รายได้

ฝ่ายบริหาร

๐.๐๕

งปม.รายได้

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน
ในงานบุคลากร

๒. การพัฒนาบุคลากร

ผู้บริหารระดับต้น
-โครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารสถาบันในโลก
ยุคปัจจุบัน
-โครงการพัฒนาพัฒนาสมถรรนะด้านภาษาของ
บุคลากรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความคิด
สร้างสรรค์
-โครงการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ด้านบริหาร
ธุรกิจ

.- โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะบริหารธุรกิจ

๙

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ ปี ๒๕๕๕ (ล้านบาท)

โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์/แผนงาน
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

แหล่งงบประมาณ
แผน

ผล

๑๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เป้าประสงค์

เป้าหมาย (ปี)

ความคิดริเริ่ม

๕๕

(วิธีการสร้างกลยุทธ์)

ตัวชี้วัด

ด้านประสิทธิผล
๑. คณะฯ เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม

- ร้อยละของการยอมรับทางสังคม

๕

- การเพิ่มขึ้นของการได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทั้งในประเทศและระดับชาติ

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ผลงานวิจัย)

- สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแข่งขัน
ทั้งในประเทศและระดับชาติ
ด้านคุณภาพบริการ
๑.ความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ร้อยละของผู้มาสอบคัดเลือกที่

๕

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- ร้อยละของข้อร้องเรียนใน

- จัด Road Show หลักสูตรทั่วประเทศ
- การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและสถานศึกษา

๕

การรับรู้ข่าวสารลดลง

- โครงสร้างการพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้น ระยะยาว

ตามความต้องการของชุมชน

ด้านประสิทธิภาพ
๑. การประชาสัมพันธ์
โดยใช้การสื่อสารการ

- จํานวนข่าวสารของคณะบริหาร

๒๐

ธุรกิจที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้

ตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing
Communication) IMC
๒. การเข้าถึงข้อมูลของ
คณะบริหารธุรกิจเพิ่ม

- จํานวนของสื่อที่ใช้ในการเผย

๑

- บริการวิชาการ สมาคมศิษย์เก่า

๑๐

- ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ

แพร่ของคณะบริหารธุรกิจ

มากขึ้น
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. การใช้ IMC อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. สมรรถนะของ
บุคลากรเพิ่มขึ้น

- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าถึงข้อมูล
ของคณะบริหารธุรกิจ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ

- จัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับการทําระบบ IMC
๑๐

- สร้างทีมประชาสัมพันธ์
-ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ ปี ๒๕๕๕ (ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ

แผน

ผล

๐.๒๐

๐.๒๐

งบประมาณแผ่นดิน

๐.๑๐

๐.๑๐

งบประมาณแผ่นดิน

๒.๐๐

๒.๐๐

งบประมาณแผ่นดิน

ด้านประสิทธิผล
๑. ผลักดันให้ระบบการประชาสัมพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพ

- โครงการความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ
กับชุมชน สังคม และสื่อมวลชน

รองคณบดีฝ่ายกิจการ /
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

เป็นที่ยอมรับและส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลต่อมหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
๒.สร้างภาพลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ
ให้เป็นที่ยอมรับกับกลุ่มเป้าหมาย และ
สังคมโดยทั่วไป รวมถึงกลุ่มของ
ประชาคมอาเซียนในอนาคต
ด้านการบริการ
๑. จัด Road Show หลักสูตร

-โครงการ Road Show โรงเรียนเครือข่าย

๒. การให้บริการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานหลักสูตร

ทั้งภายในและภายนอก

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ด้านประสิทธิภาพ
จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์คณะฯ

-โครงการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการ /

๑๑

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ ปี ๒๕๕๕ (ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ

แผน

ผล

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

๐.๑๐

๐.๑๐

งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพันธ์

๐.๑๐

๐.๑๐

งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการอบรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพันธ์

๐.๑๐

๐.๑๐

งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อส่งเสริมงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

๓.๐๐

๓.๐๐

งบประมาณแผ่นดิน

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศ

-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. ส่งบุคลากรอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ

๓. จัดหาอุปกรณ์ด้านระบบ IT อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประชาสัมพันธ์

๔.การจัดกิจกรรมเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนและสังคม

๑๒

๑๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์

เป้าหมาย (ปี)

ความคิดริเริ่ม

๕๕

(วิธีการ/กลยุทธ์)

ตัวชี้วัด

ด้านประสิทธิผล
๑.พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย
สู่เศรษฐกิจและสังคม
๒.นําผลงานวิชาการและ
งานวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจ

๑. จํานวนผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีการ

๒

บูรณาการไปใช้ในการเรียนการสอน
๒. จํานวนผลงานวิชาการและงานวิจัย

๑. เพิ่มศักยภาพการให้บริการงานวิชาการ
และวิจัยแก่บุคคลากร

๑

นําไปใช้ในภาคธุรกิจ

๒. สนับสนุนบุคคลากรให้สามารถทํา
งานวิชาการและวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจ

ด้านคุณภาพการบริการ
๑.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๑.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๘๐%

ทั้งภายในและภายนอก

๑.สร้างเครือข่ายงานวิชาการและวิจัยกับภายนอก
๒.การติดตามผลการให้บริการงานวิชาการและวิจัย

ด้านประสิทธิภาพ
๑.เกิดความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

๑.จํานวนผู้ประกอบการที่มารับบริการ

๒

งานวิชาการและงานวิจัย
๒. มีระบบการให้คําปรึกษาแก่
ภาคธุรกิจอย่างชัดเจน

๒.จํานวนระบบงานการให้บริการวิชาการ

๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้าน
งานวิชาการและงานวิจัยกับภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

๒

และวิจัยที่ชัดเจน

การพัฒนาองค์การ
๑. บุคคลากรมีความเชี่ยวชาญงานด้าน
วิชาการและวิจัยสามารถให้บริการ
กับภาคธุรกิจได้

๑.จํานวนบุคคลากรที่ให้บริการด้านวิชาการ

๕

และงานวิจัยกับภาคธุรกิจ
๒. จํานวนครั้งที่ให้บริการ

๑. ส่งเสริมบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้าน
งานบริการวิชาการและงานวิจัย

๕

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
งบประมาณ ปี ๒๕๕๕ (ล้านบาท)

โครงการ
กลยุทธ์/แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

แหล่งงบประมาณ
แผน

ผล

ด้านประสิทธิผล
๑.เพิ่มศักยภาพการให้บริการงานวิชาการและวิจัย
แก่บุคคลากร

๒. สนับสนุนบุคคลากรให้สามารถทํางานวิชาการ
และวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจ

-โครงการ จัดทํา Creative Business Review Journal

ฝ่ายวิชาการ /คณะ
บริหารธุรกิจ

๐.๓๐

งปม.รายได้

- โครงการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการบัญชีสู่สากล

ฝ่ายวิชาการ /สาขา

๐.๐๓

งปม.แผ่นดิน

- โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ

ฝ่ายวิชาการ /สาขา

๐.๐๕

งปม.รายได้

- โครงการนิทรรศการวิชาการและสัมมนา

ฝ่ายวิชาการ /สาขา

๐.๑๕

งปม.รายได้

.-โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทางการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

๑.๒๐

งปม.รายได้

.- โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้

ฝ่ายวิชาการ

๐.๑๖

งบประมาณแผ่นดิน

.- โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคคลทั่วไป

ฝ่ายวิชาการ

๐.๑๕

งบประมาณแผ่นดิน

.- โครงการอบรมความรู้สู่วิชาชีพบัญชี

ฝ่ายวิชาการ

๐.๑๓

งบประมาณแผ่นดิน

.- โครงภาษาอังกฤษเพื่อการทําธุรกิจ SMEs สู่ตลาด นานาชาติ

ฝ่ายวิชาการ

๐.๑๐

งบประมาณรายได้

.- โครงการค่ายภาษาอังกฤษแก่เยาวชน

ฝ่ายวิชาการ

๐.๑๘

งบประมาณรายได้

.- โครงการความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

ฝ่ายวิชาการ

๐.๐๕

งบประมาณรายได้

ด้านคุณภาพการบริการ
๑. สร้างความสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ

ของนักศึกษา

ประจําปี ๒๕๕๕
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แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
งบประมาณ ปี ๒๕๕๕ (ล้านบาท)

โครงการ
กลยุทธ์/แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

แหล่งงบประมาณ
แผน

ผล

บริหารจัดการธุรกิจแก่ชุมชน จังหวัดพัทลุง
.- โครงการสัมมนาด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน

ฝ่ายวิชาการ

๐.๐๓

งบประมาณรายได้

-โครงการ ส่งเสริมให้บุคคลากรได้เข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ

๐.๒๐

งบประมาณรายได้

-โครงการจัดทําระบบงานการให้คําปรึกษางานวิชาการและวิจัย

ฝ่ายวิชาการ

๐.๐๕

งบประมาณรายได้

-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ

๐.๓๐

งบประมาณรายได้

-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านงานวิจัยเชิงธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ

๐.๑๕

งบประมาณรายได้/
งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานวิชาการและงานวิจัยเชิงธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ

๐.๒๕

งบประมาณรายได้

.- โครงการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ

๐.๐๔

งบประมาณรายได้

ด้านประสิทธิภาพ
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านงาน
วิชาการและงานวิจัยกับภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาองค์การ
๑. ส่งเสริมบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านงาน
บริการวิชาการและงานวิจัย

วิชาชีพบัญชี

15

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจให้เข้มแข็ง และต่อเนื่อง
เป้าหมาย (ปี)
เป้าประสงค์

๑๖

ความคิดริเริ่ม

ตัวชี้วัด
๕๕

(วิธีการ/กลยุทธ์)

ด้านประสิทธิผล
๑. มีการขยายเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกเพิ่มขึ้น
๒. มีความร่วมมือระหว่างคณะฯ
กับเครือข่ายในด้านต่างๆ มากขึ้น

.- ร้อยละของเครือข่ายที่เพิ่ม

๑๐

.- ตั้งชมรมเครือข่ายของคณะฯ

๑๕

.- ตั้งชมรมเครือข่ายของคณะฯ

ปานกลาง

.- จัดทําฐานข้อมูลของคณะฯ

ขึ้นต่อปี
.- ร้อยละของความร่วมมือกับ
เครือข่ายในด้านต่างๆ

ด้านคุณภาพบริการ
๑. เครือข่ายมีทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ
๒. เครือข่ายมีความพอใจในคุณภาพ
การทํางานของคณะฯ

.- ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพของการทํางาน

.- จัดทําฐานข้อมูลของสมาชิก

ของคณะฯ

เครือข่าย
.- แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างคณะฯ กับสมาชิก
เครือข่าย

ด้านประสิทธิภาพ
๑. การติดต่อประสานงานสะดวก
ถูกต้องและรวดเร็ว
๒. มีระบบการประสานงานที่ชัดเจน

.- จํานวนขั้นตอนการ

๑๐

.- จัดตั้งฐานข้อมูลเครือข่ายคณะฯ

๑๐

.- การอบรมสัมมนากับหน่วยงาน

ประสานงาน
.- จํานวนครั้งในการติดต่อ
ประสานงานกับเครือข่าย

ภายนอก

ที่สําเร็จ
๓. ลดขั้นตอนในการทํางาน

.- จํานวนครั้งในการประเมิน

๒

การประสานงาน
๔. การประสานงานกับบุคคลภายนอก

.- จํานวนครั้งในการอบรม

๒

สัมมนาภายนอก

๑๗

๑๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจให้เข้มแข็ง และต่อเนื่อง
เป้าหมาย (ปี)
เป้าประสงค์

ความคิดริเริ่ม

ตัวชี้วัด
๕๕

(วิธีการ/กลยุทธ์)

๖๕

.- จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้

ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. อบรมให้ความรู้บุคลากรด้าน

.- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม

การประสานงานเครือข่าย

บุคลากรด้านการประสานงาน
เครือข่าย

๒. การจัดเตรียมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

.- สมรรถนะการทํางานของ

ปานกลาง

เทคโนโลยี
๓. การจัดทําฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

.- อายุการใช้งานของ

เทคโนโลยีให้กับบุคลากร
๕ ปี

เทคโนโลยี
.- ประสิทธิภาพของฐานข้อมูล

.- จัดทําโครงการอบรมด้าน

.- พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ

ปานกลาง

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจให้เข้มแข็ง และต่อเนื่อง
โครงการ

กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ ปี ๒๕๕๕(ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ

แผน

ผล

๐.๕๐

๐.๕๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

ด้านประสิทธิผล
๑. ตั้งศูนย์เครือข่ายคณะบริหารธุรกิจ

.- โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ด้อยโอกาส

คณะบริหารธุรกิจ/ ฝ่ายวิชาการ
สาขาภาษาอังกฤษธุรกจ

ด้านคุณภาพการบริการ

ด้านประสิทธิภาพ
๑. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครือข่าย

.- โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ/ สาขาวิชา

๐.๔๕

๐.๕๕

งปม.รายได้

- โครงการ CRM ระหว่างเครือข่าย

คณะบริหารธุรกิจ/ฝ่ายกิจการ

๐.๘๐

๐.๙๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

๐.๘๐

๐.๙๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

คณะบริหารธุรกิจ
๒. จัดทําโครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเครือข่าย
๓. จัดทําโครงการจัดหางาน

นักศึกษา
- โครงการจัดหางาน

คณะบริหารธุรกิจ/ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร

.- โครงการพัฒนาความรู้ด้านการประสานงานเครือข่าย

คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชา

๐.๘๐

๐.๙๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

.- โครงการอบรมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเครือข่าย

คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชา

๐.๘๐

๐.๙๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

.- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชา

๐.๘๐

๐.๙๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

ด้านการประสานงานเครือข่าย
๒. จัดทําโครงการอบรมเทคโนโลยีให้
กับบุคลากร
๓. จัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

๑๘

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจให้เข้มแข็ง และต่อเนื่อง
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ ปี ๒๕๕๕(ล้านบาท)
แผน

ผล

แหล่งงบประมาณ

๑๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

เป้าหมาย (ปี)

ความคิดริเริ่ม

๕๕

(วิธีการ/กลยุทธ์)

ตัวชี้วัด

ด้านประสิทธิผล
๑.นักศึกษาสามารถสอบผ่าน

-ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน

๐.๕๐

เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอม

- จัดตั้งศูนย์สอบทางด้าน IT
และด้านภาษา ที่เป็นที่ยอมรับ

รับทางด้าน IT และด้านภาษา
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของนักศึกษา

.- ระดับความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่า ๓.๐ จาก ๔.๐

ในการจัดการศึกษา

.- พัฒนาทักษะด้าน IT และด้านภาษา
ให้นักศึกษา
.- พัฒนาความรู้เรื่องอาเซียนศึกษา

ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการเรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐาน

.- ระดับคะแนนการประเมิน

๑.๐๐

คุณภาพภายนอก (๓ คะแนน)

.- พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน
.- พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. คณาจารย์มีความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีและภาษา

.- จํานวนของคณาจารย์ที่

๕

สอบผ่านตามมาตรฐานด้าน IT

.- พัฒนาบุคลากรในด้าน IT และภาษา
.- พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

และภาษา
๒. ส่งเสริมคณาจารย์ให้มี
ส่วนร่วมในการทํานุบํารุง

.- จํานวนโครงการในการส่งเสริม

๒

.- ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไม่น้อยว่า ๗

.- จัดทําหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
๓. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
คุณวุฒิ
๔. มีหลักสูตรระยะสั้นที่ได้
มาตรฐาน

.- จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
.- จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน

มาตรฐานคุณวุฒิ
ไม่น้อยกว่า ๒

.- จัดทําหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ

กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ ปี ๒๕๕๕(ล้านบาท)
แผน

ผล

๐.๕๐

๑.๐๐

แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิผล
๑. นักศึกษาสามารถสอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทาง

.- โครงการจัดตั้งศูนย์สอบทางด้าน IT และด้าน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

ด้าน IT และด้านภาษา
.- โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/

๐.๑๕

๐.๒๐

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
.- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในประชาคม
อาเซียน
.- โครงการอาสาพัฒนาในกลุ่มประชาคมอาเซียน

รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/

งปม.ภายนอก
๐.๑๕

๐.๒๐

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

๐.๑๕

๐.๒๐

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการจัดการศึกษา

.- โครงการฝึกอบรม IT ภาษาอังกฤษและภาษาใน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๔๐

๐.๕๐

ประชาคมอาเซียน
.- โครงการพัฒนาความรู้เรื่องอาเซียนศึกษา

งปม.ภายนอก
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/

๐.๔๐

๐.๕๐

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

๐.๔๐

๐.๕๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/

๒๐

.- โครงการพี่เล่าน้องฟัง

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณ ปี ๒๕๕๕(ล้านบาท)
แผน

ผล

๗.๐๐

๙.๐๐

แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการเรียนการสอนที่ได้

.- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐาน

รองคณบดี

มาตรฐาน

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

.- โครงการพัฒนาอุปกรณ์การศึกษาให้ได้มาตรฐาน

รองคณบดี

๖.๐๐

๘.๐๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

.- โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
- โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/

๐.๓๐

๐.๔๐

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

๐.๕๐

๐.๕๐

รองคณบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

สาขาวิชา
- โครงการช้างเผือก

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

๐.๒๐

๐.๒๐

รองคณบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

สาขาวิชา
- โครงการรณรงค์การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

๐.๑๐

๐.๑๐

.- โครงการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/

งปม.ภายนอก
๒.๐๐

๒.๕๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/

๒๑

รองคณบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป/สาขาวิชา

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ ปี ๒๕๕๕(ล้านบาท)
แผน

ผล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

แหล่งงบประมาณ
งปม.ภายนอก

.- โครงการแข่งขันสุดยอดนักขาย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

๐.๐๓

.- โครงการวัฒนธรรมสัญจร

รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/

๒.๐๐

งปม.รายได้

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีส่วนร่วม
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

๒.๕๐

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณวุฒิ

.- โครงการจัดประชุมเชิงวิชาการสร้างความรู้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๘๐

๑.๐๐

ความเข้าใจ ความตระหนักในสถานการณ์

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

"ประชาคมอาเซียน"
.- โครงการ จัดทําหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๑.๕๐

๒.๐๐

มาตรฐานคุณวุฒิ
๓. มีหลักสูตรระยะสั้นที่ได้มาตรฐาน

.- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๘๐

๑.๐๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

๒๒

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ ปี ๒๕๕๕(ล้านบาท)
แผน

ผล

แหล่งงบประมาณ

๒๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

เป้าหมาย (ปี)

ความคิดริเริ่ม

๕๕

(วิธีการ/กลยุทธ์)

ตัวชี้วัด

ด้านประสิทธิผล
๑. บุคลากรในคณะฯ มีความสุข

.- ระดับความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่า ๒.๕ จาก ๔

.- ส่งเสริมการอบรมและสัมมนา
บุคลากรเพื่อให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในคณะฯ

ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของบุคลากร

.- ระดับคุณภาพของกระบวนการ

ไม่น้อยกว่า ๒.๕ จาก ๔

.- พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการที่ชัดเจนใน

.- ระดับคุณภาพของกระบวนการ

๕

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

.- น้อมนําแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านพัฒนาองค์กร
๑. บุคลากรในคณะฯ มีความรู้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

.- ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่มีความรู้
.- ระดับความพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

๘๐
ไม่น้อยกว่า ๒.๕ จาก ๔

.- ให้ความรู้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ ปี ๒๕๕๕(ล้านบาท)

โครงการ
กลยุทธ์/แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

แหล่งงบประมาณ
แผน

ผล

ด้านประสิทธิผล
๑. จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

.- โครงการสานสายใยส่งเสริมจริยธรรมระบบ

หัวหน้าสาขาสาระสนเทศ

๐.๑๑

งบประมาณแผ่นดิน

รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/

๐.๕๐

งบประมาณรายได้

สารสนเทศ

ด้านคุณภาพบริการ
๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

.- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร ๕๐ ปี
อาคาร ๗ และ อาคาร ๙

หัวหน้าอาคารสถานที่

.- โครงการห้องเรียนสีเขียว (ประหยัดพลังงาน)

หัวหน้าสาขาการตลาด

๐.๐๕

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

.- โครงการจัดการแยกขยะ

รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/

๐.๑๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

หัวหน้าสาขาการตลาด
.- โครงการติดตั้งกล้อง CCTV

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

๐.๘๐

งบประมาณรายได้

-โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด /

๐.๑๐

งบประมาณรายได้

๐.๑๐

งบประมาณรายได้

ด้านประสิทธิภาพ
๑. น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ

หัวหน้าสาขาการจัดการ
-โครงการค้นหาบุคคลตัวอย่าง ร่วมกับชุมชน

หัวหน้าสาขาการจัดการ

๒๔

ใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด /

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ ปี ๒๕๕๕(ล้านบาท)

โครงการ
กลยุทธ์/แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

แหล่งงบประมาณ
แผน

ผล

ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. ให้ความรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-โครงการพัฒนาความรู้สู่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

รองคณบดี

๐.๑๐

งบประมาณรายได้

-โครงการศึกษาดูงานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รองคณบดี

๐.๓๐

งบประมาณรายได้

-โครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และ

ฝ่ายกิจการทั่วไป

๑.๑๐

งบประมาณรายได้

วัฒนธรรมประชาคมอาเซียน

๒๕

บทที่ ๓
ความเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑
ปรัชญา หรือ ปณิธาน และ พระราชบัญญัติสถาบัน แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ และแผนปฏิบัติราชการ
นโยบายของรัฐบาล

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)

แผนพัฒนาการศึกษา

ปรัชญา/ปณิธานและ

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์คณะ ฯ

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แผนปฏิบัติราชการ

นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา

- รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น

- มุ่งปฏิรูปการศึกษาทุกด้าน

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

- ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษา

- การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน

เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย

นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ และ
ปฏิบัติงานได้จริง

การพัฒนานักศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน

ด้านสังคมศาสตร์

- เพิ่มขีดความสามารถการ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

- ผลงานการให้บริการ

- มุ่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
ไทยเพื่อผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพและมีสมรรถนะสากล
สามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตใน
สังคมและปรับตัวสําหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา
- เครือข่ายอุดมศึกษา

- มุ่งแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

- การพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันของประเทศ

ของประเทศโดยมีส่วนช่วยเหลือ แข่งขันวิชาชีพในระดับภูมิภาค
บรรเทาความเดือดร้อนจาก

การพัฒนาเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและ

การพัฒนาเครือข่ายของคณะ
บริหารธุรกิจให้เข้มแข็งและ

วิชาการ
- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์

วิกฤตด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ

ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง

ความรู้

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การเพิ่มมูลค่าทางวิชาการและ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนางานวิชาการและ

เรื่องการว่างงาน

- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ งานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม

งานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

- ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๑

ประเด็นยุทธศาตร์ที่ ๑

- การเงินอุดมศึกษา

นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ และ

การบริหารจัดการที่เข็มแข็ง

การพัฒนาระบบการบริหาร

- การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา

ปฏิบัติได้จริง

จัดการและพัฒนาบุคลากรให้มี

- เพิ่มขีดความสามารถในการ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๒ การ

ประสิทธิภาพ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๒

แข่งขันวิชาชีพในระดับภูมิภาค

พัฒนาการสื่อสารและการ

การพัฒนาการสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

- มุ่งพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา

- ส่งเสริมและบูรณาการ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๖

- ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุง

ไทยในการสร้างความรู้และ

ศิลปวัฒนธรรม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

ศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการ
แข่งขันในระดับสากล รวมทั้ง
เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นบน
พื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการและเอกภาพเชิงระบบ
โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล
เครือข่ายอุดมศึกษาทัง้ ประเทศ

ความเชื่อมโยงปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปรัชญาหรือปณิธาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

และพระราชบัญญัติสถาบัน

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษา

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

เป้าประสงค์

คิดสร้างสรรค์ และปฏิบตั ิได้จริง

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคม

ด้านประสิทธิผล

อาเซียน

๑. นักศึกษาสามารสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับทางด้าน IT และด้านภาษา
ด้านคุณภาพการบริการ
๑.ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการศึกษา
ด้านประสิทธิภาพ
๑.มีกระบวนการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน
ด้านพัฒนาองค์กร
๑. คณาจารย์มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและภาษา
๒. ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณวุฒิ
๔. มีหลักสูตรระยะสั้นที่ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ด้านประสิทธิผล
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

ด้านคุณภาพบริการ
๑. ระดับความพึงพอใจ
ด้านประสิทธิภาพ
๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอก (๓
คะแนน)
ด้านพัฒนาองค์กร
๑. จํานวนของอาจารย์ที่สอบผ่านตามมาตรฐานด้าน
IT และภาษา
๒. จํานวนโครงการในการส่งเสริม ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๓. จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณวุฒิ
๔. จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
- เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันวิชาชีพ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา

ด้านประสิทธิผล

ในระดับภูมิภาค

เครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจให้

๑. มีการขยายเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น

เข้มแข็งและต่อเนื่อง

๒. มีความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับเครือข่ายในด้าน
ต่างๆ มากขึ้น
ด้านคุณภาพบริการ
๑.เครือข่ายมีทัศนคติที่ดีตอ่ คณะฯ
๒. เครือข่ายมีความพอใจในคุณภาพการทํางานของ
คณะฯ

ด้านประสิทธิภาพ
๑. การติดต่อประสานงานสะดวกถูกต้องและรวดเร็ว
๒. มีระบบการประสานงานที่ชัดเจน
๓. ลดขั้นตอนในการทํางาน
๔. การประสานงานกับบุคคลภายนอก
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. อบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการประสานงาน
เครือข่าย
๒. การจัดเตรียมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓. การจัดทําฐานข้อมูลที่มปี ระสิทธิภาพ
๔. พัฒนาฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้เป้าประสงค์

ด้านประสิทธิผล
๑. ร้อยละของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นต่อปี
๒. ร้อยละของความร่วมมือกับเครือข่ายในด้านต่างๆ
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพของการทํางานของ
คณะฯ
ด้านประสิทธิภาพ
๑. จํานวนขั้นตอนการประสานงาน
๒. จํานวนครั้งในการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายที่สําเร็จ
๓. จํานวนครั้งในการประเมินการประสานงาน
๔. จํานวนครั้งในการอบรมสัมมนาภายนอก

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. ร้อยละของผู้ผา่ นการอบรม
๒.สมรรถนะการทํางานของเทคโนโลยี
๓. อายุการใช้งานของเทคโนโลยี
๔. ประสิทธิภาพของฐานข้อมูล
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนางาน

ด้านประสิทธิผล

นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

วิชาการและงานวิจัยสู่เศรษฐกิจและ

๑.พัฒนางานวิชาการและงานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ

สังคม

๒. นําผลงานวิชาการและงานวิจัยไปสูภ่ าคธุรกิจ
ด้านคุณภาพการบริการ
๑.ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอก
ด้านประสิทธิภาพ
๑.เกิดความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
๒.มีระบบการให้คําปรึกษาแก่ภาคธุรกิจอย่างชัดเจน
การพัฒนาองค์การ
๑. บุคคลากรมีความเชี่ยวชาญงานด้านวิชาการและ
วิจัยสามารถให้บริการกับภาคธุรกิจได้
ตัวชี้เป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
๑. จํานวนผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีการบูรณาการไป
ใช้ในการเรียนการสอน
๒. จํานวนผลงานวิชาการและงานวิจัยนําไปใช้ในภาคธุรกิจ

ด้านคุณภาพการบริการ
๑.ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
ด้านประสิทธิภาพ
๑.จํานวนผู้ประกอบการที่มารับบริการงานวิชาการและ
งานวิจัย
๒.จํานวนระบบงานการให้บริการวิชาการและวิจัยที่
ชัดเจน
การพัฒนาองค์การ
๑.จํานวนบุคคลากรที่ให้บริการด้านวิชาการและ
งานวิจัยกับภาคธุรกิจ
๒. จํานวนครั้งที่ให้บริการ
- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบ

ด้านประสิทธิผล

คิดสร้างสรรค์ และปฏิบตั ิได้จริง

การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้

๑. ผลการดําเนินงานทางด้านบริหารจัดการเป็นที่

มีประสิทธิภาพ

ยอมรับ
๒. เชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการ
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสีย
ด้านประสิทธิภาพ
๑. กระบวนการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. เทคโนโลยีทันสมัย
๒. บุคลากรมีสมรรถนะสูงขึ้น

ตัวชี้เป้าประสงค์

ด้านประสิทธิผล
๑. ระดับผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
๒. ร้อยละของความเชือ่ มั่นของการบริหาร
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ร้อยละของผู้มาใช้บริหารมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานไม่น้อยกว่า ๒.๕ จากคะแนนเต็ม ๔
ด้านประสิทธิภาพ
๑. จํานวนกระบวนการทํางานลดขั้นตอนลงไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๒๕
๒. ระดับความพึงพอใจของผูไ้ ด้รบั บริการที่มีต่อ
กระบวนการบริหารงาน
ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. จํานวนฐานข้อมูล
๒. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
๓. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความพึงพอใจต่อ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการ

เป้าประสงค์

วิชาชีพในระดับภูมิภาค

สื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ด้านประสิทธิผล
๑. คณะฯ เป็นที่ยอมรับของสังคม
ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสีย

ด้านประสิทธิภาพ
๑. การประชาสัมพันธ์โดยใช้การสือ่ สารการตลาดแบบ
บูรณาการ (Integrated Marketing
Communication) IMC
๒. การเข้าถึงข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
ด้านพัฒนาองค์กร
๑. การใช้ IMC อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สมรรถนะของบุคลากรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้เป้าประสงค์

ด้านประสิทธิผล
๑. ร้อยละของการยอมรับทางสังคมเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา (ผลงานวิจัย)
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ร้อยละของผู้มาสอบคัดเลือกทีเ่ พิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา
๒. ร้อยละของข้อร้องเรียนในการรับรู้ข่าวสารลดลง
ด้านประสิทธิภาพ
๑. จํานวนข่าวสารของคณะบริหารธุรกิจที่เผยแพร่สู่
สาธารณะ
๒. จํานวนของสือ่ ที่ใช้ในการเผยแพร่ของคณะ
บริหารธุรกิจ

ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าถึงข้อมูลของคณะ
บริหารธุรกิจ
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
- ส่งเสริมและบูรณาการศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๖
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา

ด้านประสิทธิผล
๑. บุคลากรในคณะฯ มีความสุข

เศรษฐกิจพอเพียง

ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. บุคลากรในคณะฯ มีความรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้เป้าประสงค์

ด้านประสิทธิผล
๑.ระดับความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ระดับคุณภาพของกระบวนการ

ด้านประสิทธิภาพ
๑. ระดับคุณภาพของกระบวนการ
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่มคี วามรู้
๒. ระดับความพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

ตารางแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะบริหารธุรกิจ
เป้าหมายเชิงนโยบาย/
กลยุทธ์ – วิธีการ
รวมทั้งสิน้

แผนบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ

เป้าหมายเชิงนโยบาย:๔.๑(๑)พัฒนา๕
ศักยภาพของพื้นที่ใน ๕ กลุ่มอาชีพ
ใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ ใน ๕
ภูมิภาคหลักของโลก
กลยุทธ์ – วิธีการ :
- ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎีควบคู่กับการขยายการศึกษาระบบ
ทวิภาคี สหกิจศึกษาและการฝึกงานให้
มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการมีงานทําระหว่าง
เรียน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กําลังคนระดับกลางและระดับสูง
มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๑ เพื่อผลิตกําลังคนด้าน
สังคมที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี >>
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
๒.จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
๓.จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่

หน่วยนับ

แผนปฏิบัติราชการการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
แผนงบประมาณ
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖
แผน
ผล
แผน
แผน
แผน
ผล
แผน
แผน

ร้อยละ

๗๐

NA

๗๙

๘๑

ร้อยละ

๗๙

NA

๘๑

๘๒

ร้อยละ

๗๐

NA

๘๔

๘๖

๑,๑๐๐
๑,๑๕๐
๓,๐๐๐

๑,๑๐๐
๑,๑๕๐
๓,๐๐๐

คน
คน
คน

๑,๑๐๐ ๑,๐๓๒
๙๔๐ ๑,๐๑๒
๓,๐๐๐ ๒,๘๐๘

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

คณะ
บริหารธุรกิจ

ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑.ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑.ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดเขิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(งบดําเนินการ)
เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๑(๒)
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
กลยุทธ์ – วิธีการ : -สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชนทั้งในระบบและ
นอกระบบการศึกษาในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
ยืดหยุ่นและหลากหลายนําไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ๑. ประชาชนได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๒ เพื่อบริการวิชาการแก่
หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์การบริการ>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศในเวลา ๑ ปี >>
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑.ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ

๘๑

๙๔

๘๒

๘๔

ร้อยละ

๗๙

๘๓

๘๐

๘๒

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

พันบาท

๕,๕๖๐ ๓,๕๐๐

ร้อยละ

๘๐

๘๕

๘๕

๘๕

ร้อยละ

๘๐

๘๕

๘๕

๘๕

ร้อยละ

-

-

-

-

โครงการ

๗

๗

๗

๗

ร้อยละ

๘๐

๘๕

๘๕

๘๕

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

คณะ
บริหารธุรกิจ

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เขิงต้นทุน)
๑.ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร (งบดําเนินการ)
เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๑ (๕)
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับ
การเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาสังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
กลยุทธ์ – วิธีการ : -พัฒนาองค์ความรู้ / วิจัย

พันบาท

๔๗๗

๔๗๗

๕๐๐

๕๐๐

โครงการ

๒

๒

๕

๕

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

บาท

-

-

-

-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ๖ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๕ เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นําไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่นําไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จํานวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่นําไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา ๑ ปี >>
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑.จํานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑.จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑.จํานวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดําเนินการ)

คณะ
บริหารธุรกิจ

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วดั (เชิงปริมาณ)
๑.จํานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑.จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑.จํานวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดําเนินการ)
เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๔ (๓)
ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศมากขึ้น
กลยุทธ์ – วิธีการ : -นําวิธีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ และนํารายได้สู่ชุมชน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๔ ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา
และชุมชนในการอนุรักษ์ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา ๑ ปี >>

โครงการ

๕

๒

๕

๕

โครงการ

๕

๒

๕

๕

โครงการ

๓

๒

๓

๔

พันบาท

๗๙๕

๗๙๕

๖๕๐

๖๕๐

โครงการ

-

-

-

-

ร้อยละ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

คณะ
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คณะ
บริหารธุรกิจ

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑.จํานวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑.ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑.ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดําเนินการ)

โครงการ

๒

๒

๒

๒

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

พันบาท

๑๙๒

๑๙๒

๑,๑๑๑

๑,๒๐๐

บทที่ ๔
การติดตามประเมินผล
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ตั้งไว้คณะบริหารธุรกิจจึง
ได้กําหนดแผนการติดตามและประเมินผลดังนี้
๑. คณะบริหารธุรกิจประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้กําหนด
เป้าหมายการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้ โดยผ่า นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ
๒. คณะบริหารธุรกิจ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยใช้กรอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
คณะฯ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
๓. คณะบริหารธุรกิจติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปี ในระยะครึ่ง
แผน (๖ เดือน) และเมื่อสิ้นสุดแผน (๑๒ เดือน) โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
๔. เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
๕. คณะบริหารธุรกิจนําผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจําปี มาวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้าประสงค์กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
๖. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ ภาพรวม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะบริหารธุรกิจได้รับงบประมาณรายจ่ายประจํา ปี ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น
๙,๖๙๖,๘๐๐ บาท ณ สิ้นไตรมาส ๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๘๒๕,๗๙๖.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ
๗๐.๓๙ ต่ํากว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่คณะฯ กําหนด ร้อยละ ๒๙.๖๑ ดังตารางที่ ๑ ต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายที่คณะฯ กําหนด
รายการ
แผนการใช้จา่ ย (บาท)
การใช้จ่ายจริง
เป้าหมาย คณะฯ
การใช้จ่ายจริง
เปรียบเทียบ แผน คณะฯ

งบประมาณ
สิ้นไตรมาส ๑ สิ้นไตรมาส ๒
สิ้นไตรมาส ๓
สิ้นไตรมาส ๔
ที่ได้รบั จัดสรร
๙,๖๙๖,๘๐๐- ๑,๙๓๙,๓๖๐- ๔,๖๕๔,๔๖๔๗,๗๕๗,๔๔๐๙,๖๙๖,๘๐๐บาท
๒๓๗,๐๔๘.๒๐ ๑,๐๔๕,๗๘๐.๒๔ ๕,๔๓๐,๒๓๑.๔๔ ๖,๘๒๕,๗๙๖.๖๓
ร้อยละ
๒.๔๔
๑๐.๗๘
๕๖.๐๐
๗๐.๓๙
ร้อยละ
๒๐.๐๐
๔๘.๐๐
๘๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
-๑๗.๕๖
- ๓๗.๒๒
- ๒๔.๐๐
- ๒๙.๖๑
ร้อยละ
(ต่ํากว่าแผน) (ต่ํากว่าแผน)
(ต่ํากว่าแผน)
(ต่ํากว่าแผน)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ จําแนกตามงบรายจ่าย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่า ยประจําปี ๒๕๕๔ จําแนกตามงบรายจ่า ย พบว่า งบลงทุน มีการ
เบิกจ่ายมากที่สุดร้อยละ ๙๖.๗๙ รองลงมา ได้แก่ งบดําเนินงาน มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๒.๒๐ งบเงินอุดหนุน
มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๒.๓๔ งบรายจ่ายที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ งบรายจ่ายอื่น มีการเบิกจ่ายร้อยละ
๒๙.๖๙ ดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ จําแนกงบรายจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส ๔
รายการ
๑. งบบุคลากร
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว
๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๒. งบดําเนินงาน
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 โครงการอบรมความรู้สู่วิชาชีพบัญชี ประจําปี ๒๕๕๔
๔.๓.๒ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการทําธุรกิจ SMEs สู่ตลาดนานาชาติ
๔.๓.๓ โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ด้อยโอกาส
๔.๓.๔ โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม SPSS
๕. งบรายจ่ายอื่น
๕.๑ ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๕.๑.๑ โครงการอบรมเรื่องการจัดทําหนังสืออิเล็คทรอนิกส์
๕.๑.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยจากผู้มีประสบการณ์
๕.๑.๓ โครงการอบเรื่องการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
รวมเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้น

ร้อยละ

หมาย
เหตุ

๒,๑๐๑,๓๑๐.๖๗
๒,๑๐๑,๓๑๐.๖๗
๙๗,๔๓๖๙๗,๔๓๖๔๖๒,๕๔๕.๑๕
๑๒๙,๒๔๐-

๖๒.๒๐
๖๒.๒๐
๙๖.๗๙
๙๖.๗๙
๔๒.๓๔
๑๓.๓๓

-

๖๓,๖๒๖.๔๕
๖๕,๐๐๐๑๑๗,๐๐๐๒๙,๔๐๘.๔๐
๘๗,๖๘๘.๔๕

๓๐,๗๗๓.๕๕
๑๑,๐๐๐
๕๙๑.๖๐
๒๐๙,๗๑๑.๕๕

๖๗.๔๐
๑๐๐
๙๑.๔๑
๙๘.๐๓
๒๙.๔๙

-

๓๑,๗๘๓.๔๕
๕๕,๙๐๕๖,๘๒๕,๗๙๖.๖๓

๑๑๓,๐๑๖.๕๕
๕๕,๐๐๐๔๑,๖๙๕๒,๘๗๑,๐๐๓.๓๗

๒๑.๙๕
๕๗.๒๘
๗๐.๓๙

ยกเลิก
-

งบประมาณ
ที่ได้รับ
๕,๕๕๙,๒๐๐๕,๕๕๙,๒๐๐๓,๐๓๘,๐๐๐๓,๐๓๘,๐๐๐๘๐๒,๒๐๐๔๘๔,๘๐๐-

ผลการเบิกจ่าย

คงเหลือ

๓,๔๕๗,๘๘๙.๓๓
๓,๔๕๗,๘๘๙.๓๓
๒,๙๔๐,๕๖๔๒,๙๔๐,๕๖๔๓๓๙,๖๕๔.๘๕
๖๔,๖๒๐-

๙๔,๔๐๐๖๕,๐๐๐๑๒๘,๐๐๐๓๐,๐๐๐๒๙๗,๔๐๐๑๔๔,๘๐๐๕๕,๐๐๐๙๗,๖๐๐๙,๖๙๖,๘๐๐-

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจําปี ๒๕๕๔ ภาพรวม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะบริหารธุรกิจได้รับงบประมาณเงินรายได้ประจําปี ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น
๕,๔๕๘,๖๐๐ บาท ณ สิ้นไตรมาส ๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๓๖๕,๙๗๕.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ
๖๑.๖๖ ดังตารางที่ ๓ ต่อไปนี้

ตารางที่ ๓ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจําปี ๒๕๕๔ จําแนกงบรายจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส ๔
รายการ
๑. งบบุคลากร
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว
๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๒. งบดําเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๓. งบลงทุน
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์
๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. งบเงินอุดหนุน
๔.๑ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๔.๒ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ที่ได้รับ
๒,๑๒๙,๓๐๐- ๒๓๔,๔๖๑.๒๔
๒,๑๒๙,๓๐๐- ๒๓๔,๔๖๑.๒๔
๒,๐๙๐,๐๐๐- ๒,๐๔๐,๑๒๔.๕๐๒,๐๙๐,๐๐๐- ๒,๐๔๐,๑๒๔.๕๐๑๕๘,๘๐๐๑๕๗,๕๖๒.๑๐
๓๑๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

ร้อยละ
คงเหลือ
๑,๘๙๔,๘๓๘.๗๖
๑,๘๙๔,๘๓๘.๗๖
๔๙,๘๗๕.๕๐๔๙,๘๗๕.๕๐๑,๒๓๗.๙๐
๖๐,๐๐๐

หมาย
เหตุ

๑๑.๐๑
๑๑.๐๑
๙๗.๖๑
๙๗.๖๑
๙๙.๒๒
ยกเลิ
ก๑
๘๐๖๕
โครงการ

๔.๓ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
๔.๓.๑ โครงการสัมมนาทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
๔.๓.๒ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย
๔.๓.๓ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานทางธุรกิจสําหรับบุคคลทั่วไป
๕. งบรายจ่ายอื่น
๕.๑ ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๕.๑.๑ โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในคณะบริหารธุรกิจ
๕.๑.๒ โครงการอบรมเรื่องการเพิ่มสมรรถนะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนการ
สอน
๕.๑.๓ โครงการจัดทํารายงานประจําปี และวารสารของคณะ
๕.๑.๔ โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
๕.๑.๕ โครงการแข่งขันสุดยอดนักขาย
๕.๑.๖ โครงการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
๕.๑.๗ โครงการนิทรรศการวิชาการและสัมมนาทางบริหารธุรกิจ
๕.๑.๘ โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์
๕.๒ ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๕.๒.๑ โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย
๕.๒.๒ โครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
รวมเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้น

๒๑,๓๐๐๘๕,๐๐๐๕๒,๕๐๐๘๘๘,๕๐๐-

๒๐,๐๖๒.๑๐
๘๕,๐๐๐๕๒,๕๐๐๗๔๒,๖๒๗.๔๒

๑,๒๓๗.๙๐
๑๔๕,๘๗๒.๕๘

๙๔.๑๙
๑๐๐
๑๐๐
๘๓.๕๘

-

๔๑๐,๐๐๐๗๐,๐๐๐-

๓๙๕,๕๐๐๕๔,๙๔๘.๕๐-

๑๔,๕๐๐
๑๕,๐๕๑.๕๐

๙๖.๔๖
๗๘.๕๐

-

๑๐๐,๐๐๐๗๐,๐๐๐๑๙,๒๕๐๑๙,๒๕๐๑๕๐,๐๐๐๕๐,๐๐๐
๑๙๒,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐๔๒,๐๐๐๕,๔๕๘,๖๐๐-

๙๘,๐๐๙.๖๐
๒,๒๔๐๑๘,๘๓๘.๖๒
๑๗,๖๘๔.๗๔
๑๐๖,๔๐๕.๙๖
๔๙,๐๐๐
๑๙๑,๒๐๐
๑๕๐,๐๐๐๔๑,๒๐๐๓,๓๖๕,๙๗๕.๒๖

๑,๙๙๐.๔๐
๖๗,๗๖๐๔๑๑.๓๘
๑,๕๖๕.๒๖
๔๓,๕๙๔.๐๔
๑,๐๐๐๘๐๐
๘๐๐๒,๐๙๒,๖๒๔.๗๔

๙๘.๐๑
๓.๒๐
๙๗.๘๖
๙๑.๘๗
๗๐.๙๔
๙๘.๐๐
๙๙.๕๘
๑๐๐
๙๘.๑๐
๖๑.๖๖

-

๓. สรุปผลการดําเนินงานเป้าหมายตามตัวชี้วัด : การให้บริการหน่วยงานและผลผลิต จํานวน ๑๗ ตัวชี้วัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๑.๑เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จํานวน ๙ ตัวชี้วัด
๑.๑.๑ ผลการดําเนินงานสูงกว่าแผน จํานวน ๓ ตัวชี้วัด
๑.๑.๒ ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายให้บริการที่อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล จํานวน ๓ ตัวชี้วัด
(รอผลการตอบในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
๑.๑.๓ ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผน จํานวน ๓ ตัวชีว้ ดั
๑.๒ ผลการดําเนินงานเป้าหมายระดับผลผลิต จํานวน ๑๘ ตัวชี้วัด
๑.๒.๑ ผลการดําเนินงานสูงกว่าแผน จํานวน ๔ ตัวชีว้ ัด
๑.๒.๒ ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผน จํานวน ๙ ตัวชีว้ ดั
๑.๒.๓ ผลการดําเนินงานต่ํากว่าแผน จํานวน ๕ ตัวชี้วัด

รายงานผลตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะบริหารธุรกิจ
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชีว้ ดั
๑.

๒.

๓.

๔.

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกําลังคนด้านสังคมศาสตร์
ที่มคี ุณภาพตามความต้องการของประเทศ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน
ในชุมชนและสังคมให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ผู้เข้ารับบริการนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการ
อนุรักษ์ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ระยะเวลา ๑ ปี
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
และสร้างนวัตกรรมที่นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
- ตัวชี้วัดเขิงปริมาณ :
จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
ผล

ร้อยละ

๗๐

NA

ร้อยละ

๗๙

NA

ร้อยละ

๗๐

NA

ร้อยละ

๘๐

๘๕

ร้อยละ

๘๐

๘๕

โครงการ

๒

๒

ร้อยละ

๘๐

๘๕

โครงการ

๒

๒

โครงการ

๒

๒

หมายเหตุ

รอผลจากการ
ตอบในวันเข้า
รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร*

รายงานผลตัวชี้วัดของงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
จําแนกตามผลผลิต / ตัวชี้วัด
คณะบริหารธุรกิจ
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
แผนงบประมาณ ผลผลิต / ตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ ๑ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
๑. แผนการปฏิบัตงิ าน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวนนักศักษาที่เข้าใหม่
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
เชิงคุณภาพ :
ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
เชิงเวลา :
ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
ผลผลิตที่ ๒ : ผลงานการให้บริการวิชาการ
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
เชิงเวลา :
งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณทีไ่ ด้รับ
จัดสรร
ผลผลิตที่ ๓ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๓. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

หมายเหตุ
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ร้อยละ
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**

ร้อยละ

๗๙

๘๓

**

บาท

๙,๖๙๖,๘๐๐

๙,๖๙๖,๘๐๐

โครงการ

๗

๗

ร้อยละ

๘๐

๘๕

ร้อยละ

๙๐

๙๐

บาท

๔๕๖,๒๐๐

๔๕๖,๒๐๐

เชิงปริมาณ :
จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ :
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงเวลา :
โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
ผลผลิตที่ ๔ : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จํานวนโครงการวิจัย
เชิงคุณภาพ :
จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
เชิงเวลา :
จํานวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลผลิตที่ ๕ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จํานวนโครงการวิจัย
เชิงคุณภาพ :
จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
เชิงเวลา :
จํานวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ ทีม่ า

โครงการ

๒

๒

ร้อยละ

๙๐
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บาท
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๑๙๒,๐๐๐

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

บาท

-

-

-

-

โครงการ

๕

๔

*

โครงการ

๔

๔

*

โครงการ

๔

๑

*

บาท

๗๙๔,๘๐๐

๗๙๔,๘๐๐

*

สถาบันวิจัยและพัฒนา

**

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

