คานา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ตามกรอบของแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยนาพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนบริหารราชการแผ่นดิน มาบูรณาการเพื่อให้คณะบริหารธุรกิจมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
สนับสนุนนโยบายตามแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของคณะฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะบริหารธุรกิจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสาหรับ
หน่วยงานในสังกัด คณะบริหารธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะฯ ต่อไป

ฝ่ายบริหาร งานนโยบายและแผน
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
- สถานภาพปัจจุบันของคณะบริหารธุรกิจ
บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ตัวชี้วัดผลผลิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
บทที่ ๓ ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ
- ความเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ ปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน แผนยุทธศาสตร์
คณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ
- ความเชื่อมโยงปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ผลผลิต ของคณะบริหารธุรกิจ
- ตารางแผนปฏิบัติราชการประจาปี
บทที่ ๔ การติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
- แบบจัดทาแผน / รายงานผลการดาเนินโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๕
- แบบจัดทาแผน / รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สิ้นไตรมาส ๔
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บทนา
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีการทบทวนภารกิจที่
เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินจากคาแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่ง ลักษณ์ ชิ นวัตร) ต่อรัฐสภาเมื่อ วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการของ
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่คานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึง
ภารกิจและดาเนินไปด้วยแนวทางที่กล่าวมา รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้ โดยแบ่งการ
ดาเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ ๔ ปีของรัฐบาล
เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สถานภาพปัจจุบันของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ภาควิชาการตลาดและการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

๒
คณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมบริหารธุรกิจ ตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตก าลังคนด้านบริหารธุรกิ จ ได้จัดการเรียนการสอน สองแห่ง คือ อาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิค
กรุงเทพ และอาคาร ๒ อาคาร ๔ และอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ ส่วนที่ตั้งของสานักงานคณบดี อยู่ที่ อาคาร ๗
พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ เลขที่ ๘๗๘ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๑ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

๓

บทที่ ๒
ยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิสัยทัศน์
ผู้นาทางด้านบริหารธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
๒. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์
๓. บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน
๔. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ
๕. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
๒. การพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
๓. การพัฒนางานวิชาการสู่เศรษฐกิจและสังคม
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๕. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๔
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่คณะบริหารธุรกิจต้องดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ตารางสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
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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)
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๕
ตารางสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
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. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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๘๐
๑
๘๐

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
โครงการ
ร้อยละ

๖
ตารางสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิต
ผล
เป้าหมาย
หน่วย
นับ
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๑,๐๓๒
๑,๑๐๐
คน
จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
๑,๐๑๒
๑,๑๕๐
คน
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
๒,๘๐๘
๓,๐๐๐
คน
ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตร
๙๔
๘๒
ร้อยละ
ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
๘๓
๘๐
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๙,๖๙๖,๘๐๐ ๗,๒๖๗,๗๖๐ บาท
จานวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๖
โครงการ
จานวนงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
๖
โครงการ
จานวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
๖
โครงการ
กาหนด
ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๔๐๘,๐๐๐ บาท
จานวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๕
๓
โครงการ
จานวนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เป็นไปตามาตรฐานที่กาหนด
๔
๓
โครงการ
จานวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
๑
๓
โครงการ
กาหนด
ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๗๙๔,๘๐๐ ๒๔๐,๐๐๐
บาท
จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
๗
๖
โครงการ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
๘๐
๘๐
ร้อยละ
ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
๙๐
๙๐
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๔๕๖,๒๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ บาท
จานวนโครงการ / กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารและพัฒนาบุคลากร
๒
๑
โครงการ
จานวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
๒
๒
โครงการ
ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
๙๐
๙๐
ร้อยละ
ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
๙๐
๙๐
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๒,๘๐๐ ๑,๑๑๑,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดผลผลิต

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

๗
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปี)

ความคิดริเริ่ม

๕๕

(วิธีการ/กลยุทธ์)

ด้านประสิทธิผล
๑.บัณฑิตสามารถทางานใน

-ร้อยละของการได้งานทาใน

ภูมิภาคอาเซียนได้

ภูมิภาคอาเซียน

๕๐

- พัฒนาทักษะภาษา วิชาชีพ และ IT
เพื่อการสื่อสาร

ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

๓.๕๑

ผู้ใช้บัณฑิต

- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต

ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
คุณวุฒิ

- จานวนหลักสูตรที่ได้รับการ

๗

รับรองมาตรฐานคุณวุฒิ

- พัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
- พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์การศึกษา

๒. มีกระบวนการเรียนการ

และกิจกรรมนักศึกษา

สอนที่ได้มาตรฐาน

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. สาขาวิชาชีพมีเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้า
๒. บุคลากรมีสมรรถนะสูง

- จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมและพัฒนา
สมรรถนะ

๕

- พัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยี
และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

๘
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ

กลยุทธ์/แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๕
(ล้านบาท)

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

แผน

ผล

แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิผล
๑. การพัฒนาทักษะภาษา วิชาชีพ

- โครงการแข่งขันสุดยอดนักขาย

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๓

๐.๐๓

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชากร

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๕

๐.๐๕

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการนิทรรศการวิชากรและสัมมนา

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๕

๐.๑๕

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

๑. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต

- โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ

๒. ประเมินการสอนของอาจารย์

- โครงการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละ

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๖

๐.๑๖

- โครงการพัฒนาอุปกรณ์การศึกษาให้ได้มาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

- โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไป

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

และ IT เพื่อการสื่อสาร

ด้านคุณภาพการบริการ

ในแต่ละภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา

ด้านประสิทธิภาพ
๑. การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
๒. การพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์
การศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

- โครงการพัมนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

ของนักศึกษา
งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ

ตามคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและพัฒนาด้าน
สมถรรนะ

- โครงการพัฒนาสมถรรนะของอาจารย์ด้านบริหาร ธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๖๐

๐.๖๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

๙
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑. เพื่อผลิตกาลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (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
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปี)

ความคิดริเริ่ม

๕๕

(วิธีการสร้างกลยุทธ์)

ด้านประสิทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิ่ม

- จานวนโครงการวิจัย ที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ

๓

- ส่งเสริมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญงานวิจัย

- จานวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตาม

๓

- จัดอบรมและสนับสนุนบุคลากรทาผลงานวิจัย

จากงานวิจัย

ด้านคุณภาพบริการ
๑. การสนับสนุนให้
บุคลากรสามารถทา

มาตรฐานที่กาหนด

ตามมาตรฐานที่กาหนด

ผลงานวิจัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด
ด้านประสิทธิภาพ
๑. การทาผลงานวิจัยให้
แล้วเสร็จตาม

- จานวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

๓

- พัฒนากระบวนการในการทาผลงานวิจัย

ภายในระยะเวลาที่กาหนด

กาหนดเวลา
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. งบประมาณ ผลงานวิจัย
ที่ได้รับอนุมัติ

- เงินงบประมาณงานวิจัยที่ได้รับ
จัดสรร

๐.๔๐

- สนับสนุนเงินงบประมาณในการทา
ผลงานวิจัย

๑๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
โครงการ

กลยุทธ์/แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณประจา ๒๕๕๕
(ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ

แผน

ผล

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๐

๐.๑๐

งบประมาณรายได้

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๘

๐.๐๘

งบประมาณรายได้

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๕

๐.๐๕

งบประมาณรายได้

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๕

๐.๐๕

งบประมาณรายได้

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๖

๐.๐๖

งบประมาณรายได้

ด้านประสิทธิผล
๑. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
งานวิจัย

๑. การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การรับรองโดยสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาด้วย QR Code
๒. การศึกษาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่จาเป็น
สาหรับบุคลากรประจาการในองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางและย่อมที่มีการติดต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ
๓. การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา มทร.กรุงเทพ
๔. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง วิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
๕. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา มทร.กรุงเทพ

๑๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
โครงการ

กลยุทธ์/แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณประจา ๒๕๕๕
(ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ

แผน

ผล

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๗

๐.๐๗

งบประมาณรายได้

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๗

๐.๐๗

งบประมาณรายได้

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๐

๐.๑๐

งบประมาณรายได้

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๗

๐.๐๗

งบประมาณรายได้

ด้านประสิทธิผล
๖. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ปริญญาตรีเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจ มทร.
กรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๗. ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการบริหาร
การเงินกับความสาเร็จองค์กรของธุรกิจ SMEs
ในเขตกรุงเทพมหานคร
๘. การศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังในเขตยานนาวา กทม.
๙. การวิเคราะห์ปริเฉทและการตีความวัจน
ปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
: กรณีศึกษาจดหมายร้องเรียนซึ่งเขียนโดยผู้ใช้
ภาษาไทย

๑๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
โครงการ

กลยุทธ์/แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณประจา ๒๕๕๕
(ล้านบาท)
แผน

ผล

-

-

แหล่งงบประมาณ

ด้านการบริการ
๑. จัดอบรมและสนับสนุนบุคลากรทา

๑. โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กาหนด

งบประมาณภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ

ด้านประสิทธิภาพ
๑. พัฒนากระบวนการในการทาผลงานวิจัย

๑. โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

งบประมาณภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. สนับสนุนเงินงบประมาณในการทา
ผลงานวิจัย

๑. โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ปี ๒๕๕๕

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๖๕

๐.๖๕

งบประมาณเงินรายได้

๑๔
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (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
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนางานวิชาการสู่เศรษฐกิจและสังคม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปี)

ความคิดริเริ่ม

๕๕

(วิธีการ/กลยุทธ์)

ด้านประสิทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ

- จานวนโครงการของงานบริการวิชาการ

๔

บริการวิชาการ

- สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
งานวิชาการสู่เศรษฐกิจและสังคม

๒. การเพิ่มพูนความรู้และ
คุณภาพชีวิต

ด้านคุณภาพการบริการ
๑.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ - ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๘๐

- สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

๕๐

- ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการ พัฒนา

ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการบริการวิชาการ - ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่นาความรู้
ที่ได้มาตรฐาน

ไปใช้ประโยชน์

ตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

การพัฒนาองค์การ
๑. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
และ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

- จานวนบุคคลากรของคณะฯ ที่เป็น
วิทยากรอบรมแก่บุคคลภายนอก

๔

- จัดอบรมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่

๑๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนางานวิชาการสู่เศรษฐกิจและสังคม
โครงการ

กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๕ (ล้านบาท)
แผน

ผล

แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิผล
๑. การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
งานวิชาการสู่เศรษฐกิจและสังคม

-โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคคลทั่วไป

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๕

๐.๑๕

งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการอบรมความรู้สู่วิชาชีพบัญชีประจาปี ๒๕๕๕

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๓

๐.๑๓

งบประมาณแผ่นดิน / รายได้

-โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการทาธุรกิจ SMEs สู่ตลาดนานาชาติ

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๐

๐.๑๐

งบประมาณเงินรายได้

-โครงการค่ายภาษาอังกฤษแก่เยาวชน

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๘

๐.๑๘

งบประมาณเงินรายได้

-โครงการความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจแก่ชุมชน

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๕

๐.๐๕

งบประมาณเงินรายได้

- โครงการสัมมนาด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๓

๐.๐๓

งบประมาณเงินรายได้

- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๔

๐.๐๔

งบประมาณเงินรายได้

จังหวัดพัทลุง

(ภงด. ๙๐ และ ภงด.๙๑)

๑๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนางานวิชาการสู่เศรษฐกิจและสังคม
โครงการ

กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๕ (ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ

แผน

ผล

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๓๐

๐.๓๐

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๓๘

๐.๓๘

งบประมาณเงินรายได้

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๓๐

๐.๓๐

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๓๘

๐.๓๘

งบประมาณเงินรายได้

-โครงการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานวิชาชีพบัญชี

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๔๐

๐.๔๐

งบประมาณเงิยรายได้

-โครงการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการบัญชีสู่สากล

ฝ่ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๔๐

๐.๔๐

งบประมาณแผ่นดิน

ด้านคุณภาพการบริการ
๑. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

-โครงการบริการวิชาการ

ด้านประสิทธิภาพ
๑.การส่งเสริมให้ผู้รับบริการพัฒนาตนเองและเพิ่ม

-โครงการบริการวิชาการ

ศักยภาพในการแข่งขัน

การพัฒนาองค์การ
๑. การจัดอบรมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่

๑๘
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์)
๑. ร้อยละผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
ผลผลิตที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑. ผลผลิตผลงานให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดผลผลิต
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
๓. ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
๔. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ
และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปี)

ความคิดริเริ่ม

๕๕

(วิธีการ/กลยุทธ์)

๒.๕

- พัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ

ด้านประสิทธิผล
๑. มีผลงานทางการบริหาร
เป็นที่ยอมรับ

- ระดับการประเมินผลตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

๒. มีระบบการประกันคุณภาพ

- ส่งเสริมการประกันคุณภาพ

ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

๗๐

ส่วนเสียต่อการบริหารงาน

-ติดตามและประเมินผลการ
การทางาน

ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการขั้นตอน

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน

การบริหารงานอย่างเป็น

ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

ระบบ

ราชการ

๒

- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
การทางาน

ด้านพัฒนาองค์กร
๑. ผู้บริหารมีสมรรถนะสูง

- ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการอบรม
หลักสูตรระดับผู้บริหาร

๕๐

- อบรมพัฒนาผู้บริหาร

๒๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ

กลยุทธ์/แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๕
(ล้านบาท)
แผน

ผล

แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิผล
๑. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ

-โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจ

ฝ่ายบริหาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๕

๐.๐๕

งบประมาณเงินรายได้

-โครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารสถาบันการเงิน

ฝ่ายบริหาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๔

๐.๐๔

งบประมาณเงินรายได้

ฝ่ายบริหาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๖

๐.๐๖

งบประมาณแผ่นดิน

-

-

ในโลกยุคปัจจุบัน
๒.การส่งเสริมการประกันคุณภาพ

-โครงการอบรมเรื่องสมถรรนะบุคลากรด้านการ
การประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านคุณภาพการบริการ
๑.การติดตามและประเมินผลการทางาน

-โครงการติดตามและประเมินผลการทางาน

กองบริหารงานบุคคล
มทร.กรุงเทพ

งบประมาณภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ

ด้านประสิทธิภาพ
๑. การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทางาน

-โครงการจัดทารายงานและวารสารของคณะฯ

ฝ่ายบริหาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๐

๐.๑๐

งบประมาณเงินรายได้

-โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทางการศึกษา

ฝ่ายบริหาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๑.๒๐

๑.๒๐

งบประมาณเงินรายได้

ด้านพัฒนาองค์การ
๑.การอบรมพัฒนาผู้บริหาร

๒๑
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑. เพือ่ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์)
๑. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนา
๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ผลผลิตที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑. ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดผลผลิต
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารและพัฒนาบุคลากร

๒๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปี)

ความคิดริเริ่ม

๕๕

(วิธีการ/กลยุทธ์)

ด้านประสิทธิผล
๑. บุคลากรในคณะฯ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา

- จานวนโครงการเผยแพร่ด้านทานุ

๑

- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๘๐

- พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

๒

-จัดกระบวนการดาเนินงาน

บารุงศิลปวัฒนธรรม

คุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของบุคลากร

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการดาเนินงาน

- จานวนโครงการเผยแพร่ด้าน

ตามโครงการเผยแพร่

ทานุบารุงศิลปรวัฒนธรรมที่บรรลุ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา

ตามวัตถุประสงค์บารุง

พัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต
ด้านพัฒนาองค์กร
๑. งบประมาณโครงการทานุ

- เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๐.๙

- สนับสนุนเงินงบประมาณ

บารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

อนุมัติ

๒๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ

กลยุทธ์/แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๕
(ล้านบาท)
แผน

ผล

๑.๑๐

๑.๑๐

แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิผล
๑. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- โครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา / สาขาที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณรายได้

วัฒนธรรมประชาคมอาเซียน
ด้านคุณภาพบริการ
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากร

- โครงการจัดการแยกขยะ

ฝ่ายบริหาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

- งบประมาณภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยฯ
- งบประมาณภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยฯ
- งบประมาณภายนอก

- โครงการติดตั้งกล้อง CCTV

ฝ่ายบริหาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

- โครงการธนาคารโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ/ สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

-โครงการศึกษาวัฒนธรรมของคณะฯ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๐

๑.๑๐

งบประมาณรายได้

-โครงการศึกษาวัฒนธรรมของคณะฯ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๐

๑.๑๐

งบประมาณรายได้

ด้านประสิทธิภาพ
๑. การจัดกระบวนการดาเนินงานเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. สนับสนุนงบประมาณด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

๒๔
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์) ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
๑. ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์)
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิตที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
๑. ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดผลผลิต
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
๒. ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
๓. ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
๔. ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บทที่ ๓

๒๕

ความเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑
ปรัชญา หรือ ปณิธาน และ พระราชบัญญัติสถาบัน แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ และแผนปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
- การสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม
- ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความ
มั่งคงอาหารและพลังงาน
- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ าร
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
- การสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม
- การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ าร
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

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

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
- พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้เป็นอาจารย์
- ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อย่างก้าวกระโดด

- เครือข่ายอุดมศึกษา
- การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันของประเทศ

- การเปลี่ยนระบบการนา
องค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม
- พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้อาจารย์

นโยบายของรัฐบาล

ปรัชญา/ปณิธานและ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

นโยบายที่ ๔ นโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้
นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ และ
ปฏิบัติงานได้จริง

๔.๑ นโยบายการศึกษา

- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

แผนยุทธศาสตร์บริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙/แผนปฏิบัติราชการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนานักศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน
- ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์บริหาร คณะฯ
พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙/
แผนปฏิบัติราชการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนานักศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน
- ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
สร้างงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ กระบวรการ และ
บริการ
- ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจ
และสังคม
- ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้

๒๖
- การสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม
- การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความ
มั่นคงของอาหารและพลังงาน
- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ าร
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
- การสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม
- การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- การสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม

- เครือข่ายอุดมศึกษา
- การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันของประเทศ

- พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้เป็นอาจารย์

๔.๑ นโยบายการศึกษา

- เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันวิชาชีพในระดับภูมิภาค

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
เพิ่มมูลค่างานวิชาการสู่
เศรษฐกิจและสังคม
- ผลผลิตผลงานการ
ให้บริการวิชาการ
- ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้

- ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการ
- การเงินอุดมศึกษา

- เปลี่ยนระบบการนา
องค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม
- ปฏิรูปการบริหารการเงิน
อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ

๔.๑ นโยบายการศึกษา

- การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
ให้นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ และ บริหารจัดการและการสร้าง
ปฏิบัติได้จริง
ภาพลักษณ์
- เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันวิชาชีพในระดับภูมิภาค

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพและพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

- การสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม
- การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

- ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการ
- การเงินอุดมศึกษา

- เปลียนระบบการนา
องค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม

๔.๑ นโยบายการศึกษา

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้
นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ และ
ปฏิบัติได้จริง
- เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันวิชาชีพในระดับภูมิภาค

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพและพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
ส่งเสริมระบบการประกัน
คุณภาพ

- ประเด็นยุทธสาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนางานวิชาการสู่เศรษฐกิจ
และสังคม
- ผลผลิตผลงานการให้บริการ
วิชาการ

๒๗
- การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน

- การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา

- ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อย่างก้าวกระโดด

นโยบายที่ ๔ นโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๔ นโยบายศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

- ส่งเสริมและบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
ธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลผลิตผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศาตร์ที่ ๕ การ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลผลิตผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

๒๘
ความเชื่อมโยงปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน
- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษา
คิดสร้างสรรค์ และปฏิบตั ิได้จริง

ประเด็นยุทธศาสตร์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนานักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
๑.บัณฑิตสามารถทางานในภูมิภาคอาเซียนได้
ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณวุฒิ
๒. มีกระบวนการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน
ด้านพัฒนาองค์กร
๑. สาขาวิชาชีพมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
๒. บุคลากรมีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
๑. ร้อยละของการได้งานทาในภูมิภาคอาเซียน
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของ ผูใ้ ช้บัณฑิต
ด้านประสิทธิภาพ
๑. จานวนหลักสูตรที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
ด้านพัฒนาองค์กร
๑. จานวนบุคลากรที่ได้รบั การอบรมและพัฒนาสมรรถนะ

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

๒๙
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานวิจัยสู่เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

ด้านประสิทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัย
ด้านคุณภาพบริการ
๑. การสนับสนุนให้บคุ ลากรสามารถทาผลงานวิจัยให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ด้านประสิทธิภาพ
๑. การทาผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. งบประมาณ ผลงานวิจัยที่ได้รบั อนุมัติ
ตัวชี้เป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
๑. จานวนโครงการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ด้านคุณภาพบริการ
๑. จานวนผลงานวิจัยทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ด้านประสิทธิภาพ
๑. จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. เงินงบประมาณงานวิจัยที่ได้รบั จัดสรร

- เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันวิชาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนางาน
ในระดับภูมิภาค
วิชาการสูเ่ ศรษฐกิจและสังคม

ด้านประสิทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการวิชาการ
๒. การเพิ่มพูนความรู้และคุณภาพชีวิต
ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ

๓๐
ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน
การพัฒนาองค์การ
๑. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
ตัวชี้เป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
๑. จานวนโครงการของงานบริการวิชาการ

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษา
คิดสร้างสรรค์ และปฏิบตั ิได้จริง
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
วิชาชีพในระดับภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การประกันคุณภาพและ
พัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ

ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านประสิทธิภาพ
๑. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
การพัฒนาองค์การ
๑. จานวนบุคคลากรของคณะฯ ทีเ่ ป็นวิทยากรอบรม
แก่บุคคลภายนอก
ด้านประสิทธิผล
๑. มีผลงานทางการบริหารเป็นทีย่ อมรับ
๒. มีระบบการประกันคุณภาพ
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการขั้นตอนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. ผู้บริหารมีสมรรถนะสูง

๓๑

- ส่งเสริมและบูรณาการศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๕ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้เป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
๑. ระดับการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การบริหารงาน
ด้านประสิทธิภาพ
๑. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิราชการ
ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการอบรมหลักสูตร
ระดับผู้บริหาร
ด้านประสิทธิผล
๑. บุคลากรในคณะฯ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการดาเนินงานตามโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. งบประมาณโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับอนุมัติ
ตัวชี้เป้าประสงค์

๓๒
ด้านประสิทธิผล
๑. จานวนโครงการเผยแพร่ด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านประสิทธิภาพ
๑. จานวนโครงการทีบ่ รรลุตามวัตถุประสงค์
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. เงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร

๓๓

เป้าหมายเชิงนโยบาย/
กลยุทธ์ – วิธีการ
รวมทั้งสิ้น

ตารางแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะบริหารธุรกิจ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าหมายการให้บริการ
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
แผนงบประมาณ
หน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ
หน่วย
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖
นับ
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
มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการมีงานทา
ระหว่างเรียน

เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๑(๒)
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กาลังคนระดับกลางและระดับสูง
มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๑ เพื่อผลิตกาลังคนด้าน
สังคมที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี >>
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชีว้ ัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๒.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
๓.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชีว้ ัด (เชิงคุณภาพ)
๑.ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชีว้ ัด (เชิงเวลา)
๑.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
ตัวชีว้ ัดเขิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)

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

ร้อยละ

๘๑

๙๔

๘๒

๘๔

ร้อยละ

๗๙

๘๓

๘๐

๘๒

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

พันบาท

๕,๕๖๐ ๓,๕๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๔
มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
กลยุทธ์ – วิธีการ : -สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชนทั้งในระบบและ
นอกระบบการศึกษาในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
ยืดหยุ่นและหลากหลายนาไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๑ (๕)
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับ
การเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาสังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
กลยุทธ์ – วิธีการ : -พัฒนาองค์ความรู้ / วิจยั

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ๑. ประชาชนได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๒ เพื่อบริการวิชาการแก่
หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์การบริการ>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศในเวลา ๑ ปี >>
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชีว้ ัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชีว้ ัด (เชิงคุณภาพ)
๑.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ตัวชีว้ ัด (เชิงเวลา)
๑.ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชีว้ ัดเชิงค่าใช้จ่าย (เขิงต้นทุน)
๑.ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)

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

พันบาท

๔๗๗

๔๗๗

๕๐๐

๕๐๐

โครงการ

๒

๒

๕

๕

คณะ
บริหารธุรกิจ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ๖ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๕ เพื่อวิจยั และพัฒนารวมทั้ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่นาไปใช้

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๕
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา ๑ ปี >>
ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑.จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑.จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ค่าใช้จ่ายการวิจยั ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชีว้ ัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการวิจัย
ตัวชีว้ ัด (เชิงคุณภาพ)
๑.จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชีว้ ัด (เชิงเวลา)
๑.จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชีว้ ัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ค่าใช้จ่ายการวิจยั ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)
เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๔ (๓)
ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศมากขึ้น
กลยุทธ์ – วิธีการ : -นาวิธีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ และนารายได้สู่ชุมชน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๔ ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา
และชุมชนในการอนุรักษ์ทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา ๑ ปี >>

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

บาท

-

-

-

-

โครงการ

๕

๒

๕

๕

โครงการ

๕

๒

๕

๕

โครงการ

๓

๒

๓

๔

พันบาท

๗๙๕

๗๙๕

๖๕๐

๖๕๐

โครงการ

-

-

-

-

ร้อยละ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๖
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัด (เชิงคุณภาพ)
๑.ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชีว้ ัด (เชิงเวลา)
๑.ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)

โครงการ

๒

๒

๒

๒

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

พันบาท

๑๙๒

๑๙๒

๑,๑๑๑

๑,๒๐๐

๓๗
บทที่ ๔
การติดตามประเมินผล
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ตั้งไว้คณะบริหารธุรกิจจึงได้กาหนด
แผนการติดตามและประเมินผลดังนี้
๑. คณะบริหารธุรกิจประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ
๒. คณะบริหารธุรกิจ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยใช้กรอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะฯ และ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๓. คณะบริห ารธุ ร กิ จติ ด ตามความก้ า วหน้า และประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาปี ในระยะครึ่ ง แผน
(๖ เดือน) และเมื่อสิ้นสุดแผน (๑๒ เดือน) โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
๔. เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
๕. คณะบริหารธุรกิจนาผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปี มาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์
แผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
๖. มีการนาผลการประเมินและการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป

ภาคผนวก

๓๙
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๔ ภาพรวม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะบริหารธุรกิจได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๙,๖๙๖,๘๐๐ บาท
ณ สิ้นไตรมาส ๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๘๒๕,๗๙๖.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๙ ต่ากว่าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่คณะฯ กาหนด ร้อยละ ๒๙.๖๑ ดังตารางที่ ๑ ต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายที่คณะฯ กาหนด
รายการ
แผนการใช้จ่าย (บาท)

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
๙,๖๙๖,๘๐๐บาท
ร้อยละ
ร้อยละ

สิ้นไตรมาส ๑

สิ้นไตรมาส ๒

สิ้นไตรมาส ๓

สิ้นไตรมาส ๔

๑,๙๓๙,๓๖๐- ๔,๖๕๔,๔๖๔๗,๗๕๗,๔๔๐๙,๖๙๖,๘๐๐๒๓๗,๐๔๘.๒๐ ๑,๐๔๕,๗๘๐.๒๔ ๕,๔๓๐,๒๓๑.๔๔ ๖,๘๒๕,๗๙๖.๖๓
การใช้จ่ายจริง
๒.๔๔
๑๐.๗๘
๕๖.๐๐
๗๐.๓๙
เป้าหมาย คณะฯ
๒๐.๐๐
๔๘.๐๐
๘๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
การใช้จ่ายจริง
-๑๗.๕๖
- ๓๗.๒๒
- ๒๔.๐๐
- ๒๙.๖๑
ร้อยละ
เปรียบเทียบ แผน คณะฯ
(ต่ากว่าแผน)* (ต่ากว่าแผน)*
(ต่ากว่าแผน)*
(ต่ากว่าแผน)*
* หมายเหตุ การใช้จ่ายเงินงบประมาณแต่ละไตรมาส เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน แต่ตัวเลขการใช้จ่ายจริงต่ากว่าแผน
เนื่องจาก การเบิกจ่ายจริงต่ากว่า งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๔ จาแนกตามงบรายจ่าย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๔ จาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบลงทุน มีการเบิกจ่ายมากที่สุด
ร้อยละ ๙๖.๗๙ รองลงมา ได้แก่ งบดาเนินงาน มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๒.๒๐ งบเงินอุดหนุนมีการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๒.๓๔
งบรายจ่ายที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ งบรายจ่ายอื่น มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๙.๖๙ ดังตารางที่ ๒

๔๐
ตารางที่ ๒ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๔ จาแนกงบรายจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส ๔
รายการ
๑. งบบุคลากร
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจา
๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว
๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๒. งบดาเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๓. งบลงทุน
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์
๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. งบเงินอุดหนุน
๔.๑ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
๔.๒ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
๔.๓ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
๔.๓.๑ โครงการอบรมความรู้สวู่ ิชาชีพบัญชี ประจาปี ๒๕๕๔
๔.๓.๒ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการทาธุรกิจ SMEs สู่ตลาดนานาชาติ
๔.๓.๓ โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ด้อยโอกาส
๔.๓.๔ โครงการการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม SPSS
๕. งบรายจ่ายอื่น
๕.๑ ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๕.๑.๑ โครงการอบรมเรื่องการจัดทาหนังสืออิเล็คทรอนิกส์
๕.๑.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจยั จากผู้มีประสบการณ์
๕.๑.๓ โครงการอบเรื่องการเขียนงานวิจยั เชิงคุณภาพ
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-

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

๔๑
ตารางที่ ๓ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจาปี ๒๕๕๔ จาแนกงบรายจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส ๔
รายการ
๑. งบบุคลากร
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจา
๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว
๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๒. งบดาเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๓. งบลงทุน
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์
๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. งบเงินอุดหนุน
๔.๑ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
๔.๒ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
๔.๓ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
๔.๓.๑ โครงการสัมมนาทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
๔.๓.๒ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย
๔.๓.๓ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานทางธุรกิจสาหรับบุคคลทั่วไป
๕. งบรายจ่ายอื่น
๕.๑ ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๕.๑.๑ โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในคณะบริหารธุรกิจ
๕.๑.๒ โครงการอบรมเรื่องการเพิม่ สมรรถนะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนการ
สอน
๕.๑.๓ โครงการจัดทารายงานประจาปี และวารสารของคณะ
๕.๑.๔ โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
๕.๑.๕ โครงการแข่งขันสุดยอดนักขาย
๕.๑.๖ โครงการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
๕.๑.๗ โครงการนิทรรศการวิชาการและสัมมนาทางบริหารธุรกิจ
๕.๑.๘ โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์
๕.๒ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
¤ ๕.๒.๑ โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย
๕.๒.๒ โครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
รวมเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้น

ร้อยละ

หมาย
เหตุ

งบประมาณ
ที่ได้รับ
๒,๑๒๙,๓๐๐๒,๑๒๙,๓๐๐๒,๐๙๐,๐๐๐๒,๐๙๐,๐๐๐๑๕๘,๘๐๐๓๑๐,๐๐๐

ผลการเบิกจ่าย

คงเหลือ

๒๓๔,๔๖๑.๒๔
๒๓๔,๔๖๑.๒๔
๒,๐๔๐,๑๒๔.๕๐๒,๐๔๐,๑๒๔.๕๐๑๕๗,๕๖๒.๑๐
๒๕๐,๐๐๐

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

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

-

๑๑.๐๑
๑๑.๐๑
๙๗.๖๑
๙๗.๖๑
๙๙.๒๒
๘๐๖๕ ยกเลิก ๑
โครงการ

-

๔๒
๓. สรุปผลการดาเนินงานเป้าหมายตามตัวชี้วัด : การให้บริการหน่วยงานและผลผลิต จานวน ๓๔ ตัวชี้วัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๑.๑เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จานวน ๑๑ ตัวชี้วัด
๑.๑.๑ ผลการดาเนินงานสูงกว่าแผน จานวน ๓ ตัวชี้วัด
๑.๑.๒ ผลการดาเนินงานต่ากว่าแผน จานวน ๑ ตัวชี้วัด
๑.๑.๓ ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายให้บริการที่อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล จานวน ๓ ตัวชี้วัด
(รอผลการตอบในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
๑.๑.๔ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผน จานวน ๔ ตัวชี้วดั
๑.๒ ผลการดาเนินงานเป้าหมายระดับผลผลิต จานวน ๒๓ ตัวชี้วัด
๑.๒.๑ ผลการดาเนินงานสูงกว่าแผน จานวน ๘ ตัวชีว้ ัด
๑.๒.๒ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผน จานวน ๕ ตัวชี้วดั
๑.๒.๓ ผลการดาเนินงานต่ากว่าแผน จานวน ๑๐ ตัวชี้วัด

๔๓
รายงานผลตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะบริหารธุรกิจ
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/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

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*

๔๔
รายงานผลตัวชี้วัดของงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
จาแนกตามผลผลิต / ตัวชี้วัด
คณะบริหารธุรกิจ
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

แผนงบประมาณ ผลผลิต / ตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ ๑ : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศักษาที่เข้าใหม่
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
เชิงคุณภาพ :
ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
เชิงเวลา :
ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลผลิตที่ ๒ : ผลงานการให้บริการวิชาการ
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
เชิงเวลา :
งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
ผลผลิตที่ ๓ : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๓. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ :
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงเวลา :
โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน

ผล

ร้อยละ

หมายเหตุ

คน
คน
คน

๑,๑๐๐
๙๔๐
๓,๐๐๐

๑,๐๓๒
๑,๐๑๒
๒,๘๐๘

**
**
**

ร้อยละ

๘๑

๙๔

**

ร้อยละ

๗๙

๘๓

**

บาท

๙,๖๙๖,๘๐๐

๙,๖๙๖,๘๐๐

โครงการ

๗

๗

ร้อยละ

๘๐

๘๕

ร้อยละ

๙๐

๙๐

บาท

๔๕๖,๒๐๐

๔๕๖,๒๐๐

โครงการ

๒

๒

ร้อยละ

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๔๕
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลผลิตที่ ๔ : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการวิจัย
เชิงคุณภาพ :
จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
เชิงเวลา :
จานวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลผลิตที่ ๕ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการวิจัย
เชิงคุณภาพ :
จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
เชิงเวลา :
จานวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
หมายเหตุ ที่มา
*
สถาบันวิจัยและพัฒนา
**

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บาท

๑๙๒,๐๐๐

๑๙๒,๐๐๐

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

บาท

-

-

-

-

โครงการ

๕

๔

*

โครงการ

๔

๔

*

โครงการ

๔

๑

*

บาท

๗๙๔,๘๐๐

๗๙๔,๘๐๐

