คํานํา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไดจัดทํา แผนปฏิบัติราชการ
สี่ป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตามกรอบของแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยนํา
พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนบริหารราชการแผนดิน
มาบูรณาการเพื่อใหคณะบริหารธุรกิจมีสวนรวมในการดําเนินการสนับสนุนนโยบายตามแผนบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม จากนั้นไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานของคณะฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะบริ หารธุร กิจ หวั งเปน อยา งยิ่ งว า แผนปฏิ บัติ ราชการประจํา ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับ นี้
จะเปนเครื่องมือสําหรับหนวยงานในสังกัด คณะบริหารธุรกิจใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให
บรรลุพันธกิจและเปาประสงคของคณะฯ ตอไป

ฝายบริหาร งานนโยบายและแผน
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนํา
- สถานภาพปจจุบันของคณะบริหารธุรกิจ
บทที่ ๒ ยุทธศาสตรคณะบริหารธุรกิจ
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
- ตัวชี้วัดผลลัพธ
- ตัวชี้วัดผลผลิต
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕
บทที่ ๓ ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ
- ความเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ ปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน แผนยุทธศาสตร
คณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ
- ความเชื่อมโยงปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
ผลผลิต ของคณะบริหารธุรกิจ
- ตารางแผนปฏิบัติราชการประจําป
บทที่ ๔ การติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
- แบบจัดทําแผน / รายงานผลการดําเนินโครงการ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๖
- แบบจัดทําแผน / รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ทีไ่ ดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
- รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาส ๔
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๒๗
๓๒
๓๗
๓๘
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๔๒
๔๖

๑

บทนา
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีการทบทวนภารกิจที่
เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินจากคาแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ) ต่อรัฐสภาเมื่อ วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการของนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่คานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจและ
ดาเนินไปด้วยแนวทางที่กล่าวมา รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้ โดยแบ่งการดาเนินการเป็น
๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ ๔ ปีของรัฐบาล เพื่อให้มีการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สถานภาพปัจจุบันของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดตั้งส่วนราชการใ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกระทรวงศึกษาธิการ พ
.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยคณะบริหารธุรกิจจัดการศึกษาสายสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๒ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน และภาควิชาการตลาดและการจัดการ จานวน
๗ สาขาวิชา ประกอบด้วย
ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

๒
ภาควิชาการตลาดและการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมบริหารธุรกิจ ตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตกาลังคนด้านบริหารธุรกิจ ได้จัดการเรียนการสอนสองแห่ง คือ อาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ
และอาคาร ๒ อาคาร ๔ และอาคา ร ๙ พื้นที่ บพิตรพิมุขมหาเมฆ ส่วนที่ตั้งของสานักงานคณบดี อยู่ที่ อาคาร ๗ พื้นที่
บพิตรพิมุข มหาเมฆ เลขที่ ๘๗๘ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๑ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

๓

บทที่ ๒
ยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิสัยทัศน์
ผูน้ าทางด้านบริ หารธุ รกิจเชิงสร้างสรรค์
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความสร้างสรรค์ มีทกั ษะการปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม
๒. มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์
๓. บริ การวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่ อาเซี ยน
๔. การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ
๕. ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน
๒. การพัฒนางานวิจยั สู่ เศรษฐกิจและสังคม
๓. การพัฒนางานวิชาการสู่ เศรษฐกิจและสังคม
๔. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ การประกันคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ
๕. การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี

๔
ตัวชี้วดั และเป้าหมายทีค่ ณะบริหารธุรกิจต้ องดาเนินการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ตารางสรุ ปตัวชี้วดั และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์
๑..
๒..
๓..
๔..
๕..
๖..
๗..
๘..
๙..
๑๐..
๑๑..
๑๒..
๑๓..
๑๔..
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ร้อยละของการได้งานทาในภูมิภาคอาเซียน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
จานวนหลักสู ตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
จานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนาสมรรถนะ
จานวนโครงการวิจยั ที่ได้รับอนุมตั ิงบประมาณ
จานวนผลงานวิจยั ที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
จานวนโครงการวิจยั ที่แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
เงินงบประมาณงานวิจยั ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย : ล้านบาท)
จานวนโครงการของงานบริ การวิชาการ
ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ร้อยละของผูเ้ ข้ารับบริ การที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
จานวนบุคคลากรของคณะฯ ที่เป็ นวิทยากรอบรมแก่บุคคลภายนอก
ระดับการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
ร้อยละความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการบริ หารงาน
ระดับความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิราชการ
ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่ได้รับการอบรมหลักสู ตรระดับผูบ้ ริ หาร
จานวนโครงการเผยแพร่ ดา้ นทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
จานวนโครงการเผยแพร่ ดา้ นทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หน่วย : ล้านบาท)

เป้าหมาย
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๕

ตารางสรุ ปตัวชี้วดั และเป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ าเร็ จการศึกษา
๓. ร้อยละผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ หรื อประกอบอาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี
๔. จานวนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
๕. จานวนงานวิจยั หรื อนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์หรื อเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน
๖. ร้อยละผูเ้ ข้ารับบริ การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๗. ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับบริ การและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริ การ
๘. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนา
๙. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๑๐. จานวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ดา้ นทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
๑๑. ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
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ร้อยละ
โครงการ
โครงการ

๘๕
๘๕
๗๐
๘๐
๑
๘๕

๗๐
๘๐
๗๐
๘๐
๑
๘๐

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
โครงการ
ร้อยละ

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

จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ร้อยละผูส้ าเร็ จการศึกษาที่จบตามหลักสูตร
ร้อยละผูส้ าเร็ จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวนโครงการวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
จานวนงานวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
จานวนโครงการวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ค่าใช้จ่ายการวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวนโครงการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
จานวนงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
จานวนโครงการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ที่แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ค่าใช้จ่ายการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวนโครงการ / กิจกรรมบริ การวิชาการแก่สงั คม
ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในกระบวนการให้บริ การ
ร้อยละงานบริ การวิชาการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายของการให้บริ การวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวนโครงการ / กิจกรรมพัฒนาผูบ้ ริ หารและพัฒนาบุคลากร
จานวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผล
ปี ๒๕๕๖
๗๑๖
๙๔๔
๒,๙๒๓
๙๐
๘๓
๑๙,๓๑๖,๘๙๘
๒
๒
๒

เป้ าหมาย
ปี ๒๕๕๗
๘๐๐
๑,๑๐๐
๓,๐๐๐
๘๐
๘๐
๑๙,๐๘๔,๔๐๐
๔
๔
๔

หน่ วย
นับ
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท
โครงการ
โครงการ
โครงการ

๓๓๙,๒๗๗
๒
๒
-

๕๓๐,๐๐๐
๓
๓
๓

บาท
โครงการ
โครงการ
โครงการ

๑๑๐,๐๐๐
๔
๘๐
๙๐
๓๗๒,๐๐๐
๖
๑
๙๐
๙๐
๙๙๖,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
๗
๘๐
๙๐
๖๓๘,๐๐๐
๖
๒
๙๐
๙๐
๓๕๕,๐๐๐

บาท
โครงการ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท
โครงการ
โครงการ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท

๗
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี )

ความคิดริเริ่ม

๕๗

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

ด้านประสิทธิผล
๑.บัณฑิตสามารถทางานใน

-ร้อยละของการได้งานทาใน

ภูมิภาคอาเซียนได้

ภูมิภาคอาเซียน

๕๐

- พัฒนาทักษะภาษา วิชาชีพ และ IT
เพื่อการสื่ อสาร

ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

๓.๕๑

ผูใ้ ช้บณั ฑิต

- ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
บัณฑิต

ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
คุณวุฒิ

- จานวนหลักสูตรที่ได้รับการ

๗

รับรองมาตรฐานคุณวุฒิ

- พัฒนาหลักสูตรเป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

๒. มีกระบวนการเรี ยนการ

- พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์การศึกษา

สอนที่ได้มาตรฐาน

และกิจกรรมนักศึกษา

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. สาขาวิชาชีพมีเทคโนโลยี
ที่กา้ วหน้า
๒. บุคลากรมีสมรรถนะสูง

- จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมและพัฒนา
สมรรถนะ

๑๕

- พัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยี
และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน
โครงการ
กลยุทธ์ /แผนงาน

หน่ วยงานรับผิดชอบ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๗
(ล้ านบาท)
แผน

ผล

๘
แหล่ งงบประมาณ

ด้ านประสิ ทธิผล
๑. การพัฒนาทักษะภาษา วิชาชีพ
และ IT เพื่อการสื่ อสาร

- โครงการแข่งขันสุ ดยอดนักขาย

ฝ่ ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๖

๐.๐๖

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชากร

ฝ่ ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๖

๐.๐๖

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการนิทรรศการวิชากรและสัมมนา

ฝ่ ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๕

๐.๑๕

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการ

ฝ่ ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๐

๐.๑๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบัณฑิต

ฝ่ ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

งบประมาณส่วนกลางของ

ด้ านคุณภาพการบริการ
๑. การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของบัณฑิต
๒. ประเมินการสอนของอาจารย์
ในแต่ละภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ
- โครงการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละ

ฝ่ ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

ภาคการศึกษา

งบประมาณส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ

ด้ านประสิ ทธิภาพ
๑. การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

- โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะการเรี ยนรู ้

ฝ่ ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๖

๐.๑๖

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

ฝ่ ายวิชาการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๘

๐.๐๘

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

ของนักศึกษา

ด้ านพัฒนาองค์ การ
๑. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
และพัฒนาด้านสมถรรนะ

- โครงการฝึ กอบรมการบูรณาการความรู ้ขา้ มศาสตร์

๙
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์ ) ทีส่ อดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑
๑. เพื่อผลิตกาลังคนด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ตัวชี้วดั เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (ผลลัพธ์ )
๑. ร้อยละผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่ มีต่อผูส้ าเร็ จการศึกษา
๓. ร้อยละผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ หรื อประกอบอาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี
ผลผลิตทีส่ อดคล้องกับประเด็นที่ ๑
๑. ผลผลิตผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วดั ผลผลิต
๑. จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
๒. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
๓. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
๔. ร้อยละผูส้ าเร็ จการศึกษาที่จบตามหลักสู ตร
๕. ร้อยละผูส้ าเร็ จการศึกษาที่จบตามหลักสู ตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
๖. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยสู่ เศรษฐกิจและสั งคม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี )

ความคิดริเริ่ม

๕๗

(วิธีการสร้ างกลยุทธ์ )

ด้านประสิทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากงานวิจยั

- จานวนโครงการวิจยั ที่ได้รับ
อนุมตั ิงบประมาณ

๗

- ส่งเสริ มบุคลากรให้มีความเชี่ ยวชาญงานวิจยั

- จานวนผลงานวิจยั ที่เป็ นไปตาม

๗

- จัดอบรมและสนับสนุนบุคลากรทาผลงานวิจยั

ด้านคุณภาพบริ การ
๑. การสนับสนุนให้
บุคลากรสามารถทา

มาตรฐานที่กาหนด

ตามมาตรฐานที่กาหนด

ผลงานวิจยั ให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด
ด้านประสิทธิภาพ
๑. การทาผลงานวิจยั ให้
แล้วเสร็ จตาม

- จานวนผลงานวิจยั ที่แล้วเสร็ จ

๗

- พัฒนากระบวนการในการทาผลงานวิจยั

ภายในระยะเวลาที่กาหนด

กาหนดเวลา
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. งบประมาณ ผลงานวิจยั
ที่ได้รับอนุมตั ิ

- เงินงบประมาณงานวิจยั ที่ได้รับ
จัดสรร

๐.๘๐

- สนับสนุนเงินงบประมาณในการทา
ผลงานวิจยั

๑๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยสู่ เศรษฐกิจและสั งคม
กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๗
(ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ

แผน

ผล

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๘

๐.๐๘

งบประมาณรายได้

๒. เว็บโมเดลเพื่อการอนุรักษ์ สื บสาน และถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้า

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๐

๐.๑๐

งบประมาณรายได้

๓. การวิเคราะห์เครื อข่ายการตลาดทางธุรกิจเพื่อการส่ งออก
: กรณี ศึกษากลุ่มผูป้ ระกอบการอัญมณี จ.จันทบุรี

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๒๐

๐.๒๐

งบประมาณรายได้

๔. การศึกษาโอกาสทางการค้าของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์
เพื่อสุ ขภาพและความงาม สู่ ประเทศอาเซี ยน : กรณี ศึกษา
ประเทศสิ งคโปร์

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๕

๐.๑๕

งบประมาณรายได้

ด้านประสิทธิผล
๑. ส่งเสริ มบุคลากรให้มีความเชี่ ยวชาญ

๑. การประยุกต์ใช้บญั ชีบริ หารของนักบัญชี ธุรกิจ SMEs
ประเภทการผลิตสิ นค้า ในเขตกรุ งเทพมหานคร

งานวิจยั

๑๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนางานวิจัยสู่ เศรษฐกิจและสั งคม
โครงการ

กลยุทธ์ /แผนงาน

หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณประจา ๒๕๕๗
(ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ

แผน

ผล

๐.๐๗

๐.๐๗

งบประมาณแผ่นดิน/งปม.
รายได้

-

-

งบประมาณภาพรวมของ

ด้านการบริการ
๑. จัดอบรมและสนับสนุนบุคลากรทาผลงานวิจยั
ตามมาตรฐานที่กาหนด

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง โครงการอบรมการทาวิ จยั
การเรี ยนการสอนและการสอนแบบ Project baded learning และ
Active learning

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๑. โครงการของสถาบันวิจยั และพัฒนา

สถาบันวิจยั และพัฒนา

ด้านประสิทธิภาพ
๑. พัฒนากระบวนการในการทาผลงานวิจยั

มหาวิทยาลัยฯ
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. สนับสนุนเงินงบประมาณในการทา
ผลงานวิจยั

๑. โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ปี ๒๕๕๗

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๕

๐.๐๕

งบประมาณเงินรายได้

๑๓
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์ ) ทีส่ อดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒
๑. เพื่อวิจยั และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู ้และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและประเทศ
ตัวชี้วดั เป้าหมายการให้ บริ การหน่ วยงาน (ผลลัพธ์ )
๑. จานวนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
๒. จานวนผลงานวิจยั นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์หรื อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
ผลผลิตทีส่ อดคล้องกับประเด็นที่ ๒
๑. ผลผลิตผลงานวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยี
๒. ผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วดั ผลผลิต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

จานวนโครงการวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
จานวนงานวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
จานวนโครงการวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายการวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวนโครงการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
จานวนงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้เป็ นไปตามาตรฐานที่กาหนด
จานวนโครงการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ที่แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนางานวิชาการสู่ เศรษฐกิจและสั งคม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี )

ความคิดริเริ่ม

๕๗

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

ด้านประสิทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ

- จานวนโครงการของงานบริ การวิชาการ

๗

- สนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนา
งานวิชาการสู่ เศรษฐกิจและสังคม

บริ การวิชาการ
๒. การเพิ่มพูนความรู ้และ
คุณภาพชีวิต

ด้านคุณภาพการบริการ
๑.ความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ

- ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ

๘๐

- สร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การ

๗๐

- ส่งเสริ มให้ผเู ้ ข้ารับบริ การ พัฒนา

ด้านประสิทธิภาพ
๑.มีกระบวนการบริ การวิชาการ - ร้อยละของผูเ้ ข้ารับบริ การที่นาความรู้
ที่ได้มาตรฐาน

ไปใช้ประโยชน์

ตนเองและเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน

การพัฒนาองค์การ
๑. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
และมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย

- จานวนบุคคลากรของคณะฯ ที่เป็ น
วิทยากรอบรมแก่บุคคลภายนอก

๕

- จัดอบรมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่

๑๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนางานวิชาการสู่ เศรษฐกิจและสั งคม
โครงการ

กลยุทธ์ /แผนงาน

หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๗
(ล้านบาท)
แผน

ผล

แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิผล
๑. การสนับสนุนและส่งเสริ มการพัฒนา
งานวิชาการสู่เศรษฐกิจและสังคม

-โครงการอบรมความรู้ดา้ นการบัญชีเพื่อชุมชนประจาปี ๒๕๕๗

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๖

๐.๐๖

งบประมาณแผ่นดิน / รายได้

- โครงการบริ หารการเงินบุคคล

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๒

๐.๐๒

งบประมาณแผ่นดิน

- โครงการเสริ มสร้างผูป้ ระกอบการใหม่

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๓

๐.๐๓

งบประมาณแผ่นดิน

- โครงการเปิ ดบ้านวิชาการ

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๖

๐.๐๖

งบประมาณเงินรายได้

- โครงการอบรมความรู้ดา้ นการบริ หารการเงินบุคคล

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๒

๐.๐๒

งบประมาณเงินรายได้

-โครงการอบรมความรู้ดา้ นการประเมินราคาทรัพย์สิน

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๒

๐.๐๒

งบประมาณเงินแผ่นดิน

- โครงการติวเข้มภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ GAT

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๗

๐.๐๗

งบประมาณเงินแผ่นดิน

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC หลักสู ตรเร่ งรัด

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๖

๐.๐๖

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ด้านคุณภาพการบริการ
๑. การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การ

๑๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนางานวิชาการสู่ เศรษฐกิจและสั งคม
กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๗
(ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิภาพ
๑.การส่งเสริ มให้ผรู ้ ับบริ การพัฒนาตนเองและเพิม่
ศักยภาพในการแข่งขัน

- โครงการจัดฝึ กอบรมการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่ องทางวิชาชี พบัญชี

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๒

๐.๐๒

งบประมาณเงินแผ่นดิน

- โครงการสัมมนาเรื่ องการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้กบั ธุรกิจ SMEs
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพและความงามของไทยให้พร้อมแข่งขันใน
ตลาดอาเซียน
- โครงการอบรมการประเมินศักยภาพและเตรี ยมความพร้อมกิจการเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
- โครงการการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการทางานของ
องค์กรระดับ SMEs เพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ (Cross-Cultural
Management)

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๔

๐.๐๔

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๕

๐.๐๕

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๓

๐.๐๓

งบประมาณเงินแผ่นดิน

- โครงการนาความรู ้สู่ชุมชนให้สร้างตนด้วยการตลาดสมัยใหม่

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๓

๐.๐๓

- โครงการบริ การวิชาการ การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมบนมือถือ
เบื้องต้น
- โครงการนักบัญชีมืออาชีพด้วยเทคโนโลยี

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๔

๐.๐๔

ฝ่ ายวิชาการ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๑๑

๐.๑๑

งบประมาณแผ่นดิน/งปม.
รายได้
งบประมาณแผ่นดิน/งปม.
รายได้
งบประมาณแผ่นดิน/งปม.
รายได้

การพัฒนาองค์การ
๑. การจัดอบรมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่

๑๗
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์ ) ทีส่ อดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓
๑. เพื่อบริ การวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วดั เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (ผลลัพธ์ )
๑. ร้อยละผูเ้ ข้ารับบริ การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับบริ การและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริ การ
ผลผลิตที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓
๑. ผลผลิตผลงานให้บริ การวิชาการ
ตัวชี้วดั ผลผลิต
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรมบริ การวิชาการแก่สังคม
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในกระบวนการให้บริ การ
๓. ร้อยละงานบริ การวิชาการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
๔. ค่าใช้จ่ายของการให้บริ การวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ
และพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิ ทธิภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี )

ความคิดริเริ่ม

๕๗

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

๓.๕

- พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารทุกระดับ

ด้านประสิทธิผล
๑. มีผลงานทางการบริ หาร
เป็ นที่ยอมรับ
๒. มีระบบการประกันคุณภาพ

- ระดับการประเมินผลตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
- ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับ

- ส่งเสริ มการประกันคุณภาพ

บริ การ
ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ย

- ร้อยละความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้

๗๕

ส่ วนเสี ยต่อการบริ หารงาน

-ติดตามและประเมินผลการ
การทางาน

ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการขั้นตอน

- ระดับความสาเร็ จของการดาเนินงาน

การบริ หารงานอย่างเป็ น

ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิ

ระบบ

ราชการ

๓

- พัฒนาปรับปรุ งกระบวนการ
การทางาน

ด้านพัฒนาองค์กร
๑. ผูบ้ ริ หารมีสมรรถนะสูง

- ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่ได้รับการอบรม
หลักสูตรระดับผูบ้ ริ หาร

๗๐

- อบรมพัฒนาผูบ้ ริ หาร

๑๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๗
(ล้านบาท)
แผน

ผล

แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิผล
๑. การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารทุกระดับ

๒.การส่งเสริ มการประกันคุณภาพ

-โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริ หารธุรกิจ

ฝ่ ายบริ หาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๕

๐.๐๕

งบประมาณเงินรายได้

-โครงการพัฒนาทักษะการบริ หารจัดการเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้
(Business Skill Development with Southern community)

ฝ่ ายบริ หาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๕๘

๐.๕๘

งบประมาณเงินรายได้

- โครงการสร้างเครื อข่ายและการให้ความรู ้ดา้ นประกันคุณภาพ

ฝ่ ายกิจการนักศึกษา

๐.๐๒

๐.๐๒

งบประมาณสโมสรนักศึกษา

กองบริ หารงานบุคคล

-

-

แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย
ด้านคุณภาพการบริการ
๑.การติดตามและประเมินผลการทางาน

-โครงการติดตามและประเมินผลการทางาน

มทร.กรุ งเทพ

งบประมาณภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ

ด้านประสิทธิภาพ
๑. การพัฒนา ปรับปรุ งกระบวนการทางาน

-โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบตั ิงาน

ฝ่ ายบริ หาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๔

๐.๐๔

งบประมาณเงินรายได้

-โครงการจัดทาผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องและไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์

ฝ่ ายบริ หาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๓๗

๐.๓๗

งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการฝึ กอบรมบุคลากรเพื่อบริ หารโครงการด้วยนวัตกรรมใหม่

ฝ่ ายบริ หาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๗

๐.๐๗

งบประมาณเงินรายได้

ด้านพัฒนาองค์การ
๑.การอบรมพัฒนาผูบ้ ริ หาร

๒๐
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์ ) ทีส่ อดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔
๑. เพื่อพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการ การประกันคุณภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวชี้วดั เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (ผลลัพธ์ )
๑. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนา
๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ผลผลิตทีส่ อดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔
๑. ผลผลิตผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วดั ผลผลิต
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรมพัฒนาผูบ้ ริ หารและพัฒนาบุคลากร

๒๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชี วติ ทีด่ ี

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
(ปี )

ความคิดริเริ่ม

๕๗

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

ด้านประสิทธิผล
๑. บุคลากรในคณะฯ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา

- จานวนโครงการเผยแพร่ ดา้ นทานุ

๑

- ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม

๘๐

- พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

๑

-จัดกระบวนการดาเนินงาน

บารุ งศิลปวัฒนธรรม

คุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของบุคลากร

- ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการดาเนินงาน

- จานวนโครงการเผยแพร่ ดา้ นทานุ

ตามโครงการเผยแพร่

บารุ งศิลปวัฒนธรรมตามที่บรรลุ

เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและ

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา

วัตถุประสงค์

พัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต
ด้านพัฒนาองค์ กร
๑. งบประมาณโครงการทานุ

- เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๐.๐๔

- สนับสนุนเงินงบประมาณ

บารุ งศิลปวัฒนธรรมและ

ด้านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

อนุมตั ิ

๒๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชี วติ ทีด่ ี
โครงการ

กลยุทธ์ /แผนงาน

หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณประจาปี ๒๕๕๗
(ล้านบาท)
แผน

ผล

๐.๑๐

๐.๑๐

แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิผล
๑. การส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณแผ่นดิน/
งปม.รายได้

- โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ

ฝ่ ายกิจการนักศึกษา / สาขาที่เกี่ยวข้อง

- โครงการจัดการแยกขยะ

ฝ่ ายบริ หาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

- โครงการติดตั้งกล้อง CCTV

ฝ่ ายบริ หาร / สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

- โครงการธนาคารโรงเรี ยน

ฝ่ ายวิชาการ/ สาขาที่เกี่ยวข้อง

-

-

-โครงการปลูกจิตสาธารณะปลูกป่ าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ ายกิจการนักศึกษา / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๐.๐๖

๐.๐๖

งบประมาณแผ่นดิน/
งปม.รายได้

-โครงการศึกษาวัฒนธรรมของคณะฯ

ฝ่ ายกิจการนักศึกษา / สาขาที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๐

๑.๑๐

งบประมาณรายได้

ด้านคุณภาพบริการ
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากร

- งบประมาณภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยฯ
- งบประมาณภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยฯ
- งบประมาณภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยฯ

ด้านประสิทธิภาพ
๑. การจัดกระบวนการดาเนินงานเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. สนับสนุนงบประมาณด้านทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

๒๓
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (เป้าหมายระดับผลลัพธ์ ) ทีส่ อดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕
๑. ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ
ตัวชี้วดั เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน (ผลลัพธ์ )
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ดา้ นทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิตทีส่ อดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕
๑. ผลผลิตผลงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ผลผลิต
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
๒. ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
๓. ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
๔. ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บทที่ ๓
ความเชื่ อมโยงนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑
ปรัชญา หรือ ปณิธาน และ พระราชบัญญัติสถาบัน แผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และแผนปฏิบัติร าชการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
- การสร้างความเป็ นธรรมใน
สังคม
- ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความ
มัง่ คงอาหารและพลังงาน
- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
- สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
- การสร้างความเป็ นธรรมใน
สังคม
- การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่ งการ
เรี ยนรู้ตลอดชี วิตอย่างยัง่ ยืน
- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน

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

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑
นโยบายของรัฐบาล
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
- พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมือ
นโยบายที่ ๔ นโยบาย
อาชีพและพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญ สังคมและคุณภาพชีวิต
มืออาชีพให้เป็ นอาจารย์
๔.๑ นโยบายการศึกษา
- ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อย่างก้าวกระโดด

- เครื อข่ายอุดมศึกษา
- การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันของประเทศ

- การเปลี่ยนระบบการนา
๔.๑ นโยบายการศึกษา
องค์กรให้ขบั เคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม
- พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมือ
อาชีพและพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้อาจารย์

ปรัชญา/ปณิธานและ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้
นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ และ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง

- สร้างงานวิจยั สิ่ งประดิษฐ์
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

๒๔

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

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

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

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

๒๕
- การสร้างความเป็ นธรรมใน
สังคม
- การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่ งการ
เรี ยนรู้ตลอดชี วิตอย่างยัง่ ยืน
- ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความ
มัน่ คงของอาหารและพลังงาน
- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
- สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
- การสร้างความเป็ นธรรมใน
สังคม
- การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่ งการ
เรี ยนรู้ตลอดชี วิตอย่างยัง่ ยืน
- การสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจและสังคม

- เครื อข่ายอุดมศึกษา
- การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันของประเทศ

- พัฒนาอาจารย์ให้เป็ นมือ
๔.๑ นโยบายการศึกษา
อาชีพและพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้เป็ นอาจารย์

- เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันวิชาชี พในระดับภูมิภาค

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
เพิ่มมูลค่างานวิชาการสู่
เศรษฐกิจและสังคม
- ผลผลิตผลงานการ
ให้บริ การวิชาการ

- ธรรมาภิบาลและการบริ หาร
จัดการ
- การเงินอุดมศึกษา

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

๔.๑ นโยบายการศึกษา

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

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
การประกันคุณภาพและพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ

- การสร้างความเป็ นธรรมใน
สังคม
- การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่ งการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต

- ธรรมาภิบาลและการบริ หาร
จัดการ
- การเงินอุดมศึกษา

- เปลียนระบบการนา
องค์กรให้ขบั เคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม

๔.๑ นโยบายการศึกษา

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้
นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ และ
ปฏิบตั ิได้จริ ง
- เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันวิชาชี พในระดับภูมิภาค

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
การประกันคุณภาพและพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
ส่ งเสริ มระบบการประกัน
คุณภาพ

- ประเด็นยุทธสาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนางานวิชาการสู่ เศรษฐกิจ
และสังคม
- ผลผลิตผลงานการให้บริ การ
วิชาการ

๒๖
- การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่ งการ
เรี ยนรู้ตลอดชี วิตอย่างยัง่ ยืน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

- การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา

- ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อย่างก้าวกระโดด

นโยบายที่ ๔ นโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๔ นโยบายศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

- ส่งเสริ มและบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
ธารงไว้ซ่ ึงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลผลิตผลงานทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศาตร์ที่ ๕ การ
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลผลิตผลงานทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

๒๗
ความเชื่อมโยงปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญั ติสถาบัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
ปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน
- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้นกั ศึกษา
คิดสร้างสรรค์ และปฏิบตั ิได้จริ ง

ประเด็นยุทธศาสตร์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑
การพัฒนานักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วดั
เป้ าประสงค์
ด้านประสิ ทธิผล
๑.บัณฑิตสามารถทางานในภูมิภาคอาเซียนได้
ด้านคุณภาพการบริ การ
๑. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ด้านประสิ ทธิภาพ
๑. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณวุฒิ
๒. มีกระบวนการเรี ยนการสอนที่ได้มาตรฐาน
ด้านพัฒนาองค์กร
๑. สาขาวิชาชีพมีเทคโนโลยีที่กา้ วหน้า
๒. บุคลากรมีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์
ด้านประสิ ทธิผล
๑. ร้อยละของการได้งานทาในภูมิภาคอาเซียน
ด้านคุณภาพบริ การ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ด้านประสิ ทธิภาพ
๑. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ

ผลผลิต / ตัวชี้วดั

๒๘

- สร้างงานวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ และ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานวิจยั สู่ เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

- เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันวิชาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนางาน
ในระดับภูมิภาค
วิชาการสู่ เศรษฐกิจและสังคม

ด้านพัฒนาองค์กร
๑. จานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนา
สมรรถนะ
ด้านประสิ ทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจยั
ด้านคุณภาพบริ การ
๑. การสนับสนุนให้บุคลากรสามารถทาผลงานวิจยั ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ด้านประสิ ทธิภาพ
๑. การทาผลงานวิจยั ให้แล้วเสร็ จตามกาหนดเวลา
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. งบประมาณ ผลงานวิจยั ที่ได้รับอนุมตั ิ
ตัวชี้เป้ าประสงค์
ด้านประสิ ทธิผล
๑. จานวนโครงการวิจยั ที่ได้รับอนุมตั ิงบประมาณ
ด้านคุณภาพบริ การ
๑. จานวนผลงานวิจยั ที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ด้านประสิ ทธิภาพ
๑. จานวนโครงการวิจยั ที่แล้วเสร็ จ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. เงินงบประมาณงานวิจยั ที่ได้รับจัดสรร
ด้านประสิ ทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริ การวิชาการ
๒. การเพิ่มพูนความรู ้และคุณภาพชีวติ

๒๙
ด้านคุณภาพการบริ การ
๑. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ด้านประสิ ทธิภาพ
๑. มีกระบวนการบริ การวิชาการที่ได้มาตรฐาน
การพัฒนาองค์การ
๑. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ตัวชี้เป้ าประสงค์
ด้านประสิ ทธิผล
๑. จานวนโครงการของงานบริ การวิชาการ

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้นกั ศึกษา
คิดสร้างสรรค์ และปฏิบตั ิได้จริ ง
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
วิชาชีพในระดับภูมิภาค

ด้านคุณภาพการบริ การ
๑. ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ด้านประสิ ทธิภาพ
๑. ร้อยละของผูเ้ ข้ารับบริ การที่นาความรู ้ไปใช้
ประโยชน์
การพัฒนาองค์การ
๑. จานวนบุคคลากรของคณะฯ ที่เป็ นวิทยากรอบรม
แก่บุคคลภายนอก
ประเด็นยุทธศาตร์ ที่ ๔ การพัฒนาระบบการ ด้านประสิ ทธิผล
๑. มีผลงานทางการบริ หารเป็ นที่ยอมรับ
บริหารจัดการ การประกันคุณภาพและ
๒. มีระบบการประกันคุณภาพ
พัฒนาบุคลากรให้ มปี ระสิทธิภาพ
ด้านคุณภาพบริ การ
๑. ความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ด้านประสิ ทธิภาพ
๑. มีกระบวนการขั้นตอนการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ

๓๐

- ส่งเสริ มและบูรณาการศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๕ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. ผูบ้ ริ หารมีสมรรถนะสูง
ตัวชี้เป้ าประสงค์
ด้านประสิ ทธิผล
๑. ระดับการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริ หาร
ด้านคุณภาพบริ การ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อ
การบริ หารงาน
ด้านประสิ ทธิภาพ
๑. ระดับความสาเร็ จของการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิราชการ
ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. ร้อยละของผูบ้ ริ หารที่ได้รับการอบรมหลักสูตร
ระดับผูบ้ ริ หาร
ด้านประสิ ทธิผล
๑. บุคลากรในคณะฯ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี
ด้านคุณภาพบริ การ
๑. ความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านประสิ ทธิภาพ
๑. มีกระบวนการดาเนินงานตามโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ

๓๑
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. งบประมาณโครงการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ได้รับอนุมตั ิ
ตัวชี้เป้ าประสงค์
ด้านประสิ ทธิผล
๑. จานวนโครงการเผยแพร่ ดา้ นทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรม
ด้านคุณภาพบริ การ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ด้านประสิ ทธิภาพ
๑. จานวนโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓๒

เป้าหมายเชิงนโยบาย/
กลยุทธ์ – วิธีการ
รวมทั้งสิ้น

ตารางแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะบริหารธุรกิจ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าหมายการ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
แผนงบประมาณ
ให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ
หน่วยนับ
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘
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
ทฤษฎีควบคู่กับการขยายการศึกษาระบบ
ทวิภาคี สหกิจศึกษาและการฝึกงานให้
มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการมีงานทาระหว่าง
เรียน

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

ร้อยละ

๗๐

NA

๗๙

๘๑

ร้อยละ

๗๙

NA

๘๑

๘๒

ร้อยละ

๗๐

NA

๘๔

๘๖

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๓๓
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๒.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
๓.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

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

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

คน
คน
คน

๖๕๐
๗๑๖
๑,๑๕๐ ๙๔๔
๓,๐๐๐ ๒,๙๒๓

๘๐๐
๑,๑๐๐
๓,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๑๐๐
๓,๐๐๐

ร้อยละ

๘๑

๙๐

๘๐

๘๔

ร้อยละ

๗๙

๘๓

๘๐

๘๒

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

พันบาท

ร้อยละ

๕,๕๖๐ ๕,๕๕๙

๘๐

๘๐

๗๐

๘๕

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๔
ประโยชน์>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์การบริการ>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา ๑ ปี >>
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑.ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เขิงต้นทุน)
๑.ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)
เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๑ (๕)
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับ
การเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาสังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
กลยุทธ์ – วิธีการ : -พัฒนาองค์ความรู้ / วิจัย

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ๖ มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๕ เพื่อวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๕

ร้อยละ

-

-

-

-

โครงการ

๗

๔

๗

๗

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๕

ร้อยละ

๙๐

๘๐

๘๐

๙๐

ร้อยละ

๙๐

๘๐

๘๐

๙๐

พันบาท

๕๑๖

๓๗๒

๕๓๐

๖๐๐

๓๕
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา ๑ ปี >>
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑.จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑.จานวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑.จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑.จานวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)

โครงการ

๑

๑

๑

๑

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

๖

๖

๔

๔

โครงการ

๖

๖

๔

๔

โครงการ

๖

๖

๔

๔

บาท

๔๐๘

๓๓๙

๓๐๐

๓๐๐

โครงการ

๓

๒

๓

๓

โครงการ

๒

๒

๓

๓

โครงการ

๒

๒

๓

๓

พันบาท

๒๔๐

๑๑๐

๓๐๐

๓๐๐

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๖
เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๔ (๓)
ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศมากขึ้น
กลยุทธ์ – วิธีการ : -นาวิธีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ และนารายได้สู่ชุมชน

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

โครงการ

-

-

-

-

ร้อยละ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

๒

๑

๑

๑

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๓๕๕

๑,๒๐๐

พันบาท

๑,๑๑๑ ๐,๙๙๖

คณะ
บริหารธุรกิจ

๓๗
บทที่ ๔
การติดตามประเมินผล
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ประจาปี
จึงได้กาหนดแผนการติดตามและประเมินผลดังนี้

พ.ศ. ๒๕๕ ๗ ที่ตั้ง ไว้คณะบริหารธุรกิจ

๑. คณะบริหารธุรกิจประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ
๒. คณะบริหารธุรกิจ จัด ทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยใช้กรอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะฯ และ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๓. คณะบริหารธุรกิจติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปี ในระยะครึ่งแผน (๖ เดือน)
และเมื่อสิ้นสุดแผน (๑๒ เดือน) โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
๔. เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
๕. คณะบริหารธุรกิจนาผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปี มาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์
แผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
๖. มีการนาผลการประเมินและการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป

๓๘

ภาคผนวก

๓๙
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๖ ภาพรวม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะบริหารธุรกิจได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๘,๙๒๖,๓๐๐ บาท
ณ สิ้นไตรมาส ๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๑๗๗,๓๒๓.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๐๒ สูงกว่าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่คณะฯ กาหนด ร้อยละ ๑๔.๐๒ ดังตารางที่ ๑ ต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายที่คณะฯ กาหนด
รายการ
แผนการใช้จ่าย (บาท)
การใช้จ่ายจริง
เป้าหมาย คณะฯ
การใช้จ่ายจริง
เปรียบเทียบ แผน คณะฯ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
๘,๙๒๖,๓๐๐บาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

สิ้นไตรมาส ๑

สิ้นไตรมาส ๒

๑,๗๘๕,๒๖๐
๑,๘๓๙,๖๕๗.๕๗
๒๐.๖๑
๒๐.๐๐
๐.๖๑
(สูงกว่าแผน)

๔,๒๘๔,๖๒๔
๓,๐๗๙,๑๘๗.๘๔
๓๔.๕๐
๔๘.๐๐
- ๑๓.๕๐
(ต่ากว่าแผน)*

สิ้นไตรมาส ๓

สิ้นไตรมาส ๔

๗,๑๔๑,๐๔๐
๘,๙๒๖,๓๐๐
๔,๗๗๗,๔๙๘.๙๐ ๑๐,๑๗๗,๓๒๓.๗๐
๕๓.๕๒
๑๑๔.๐๒
๘๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
- ๒๖.๔๘
๑๔.๐๒
(ต่ากว่าแผน)*
(สูงกว่าแผน)

* หมายเหตุ การใช้จ่ายเงินงบประมาณแต่ละไตรมาส เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน แต่ตัวเลขการใช้จ่ายจริงต่ากว่าแผน
เนื่องจาก การเบิกจ่ายจริงต่ากว่า งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๖ จาแนกตามงบรายจ่าย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๖ จาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบ ดาเนินงาน มีการเบิกจ่ายมาก
ที่สุดร้อยละ ๑๒๖.๕๕ รองลงมา ได้แก่ งบลงทุน มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๙.๑๘ งบรายจ่ายอื่น มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๐.๔๘
งบรายจ่ายที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ งบเงินอุดหนุน มีการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๔.๗๗ ดังตารางที่ ๒

๔๐
ตารางที่ ๒ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๖ จาแนกงบรายจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส ๔
รายการ
๑. งบบุคลากร
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจา
๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว
๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๒. งบดาเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๓. งบลงทุน
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์
๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. งบเงินอุดหนุน
๔.๑ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๔.๒ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๔.๓ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
๔.๓.๑ โครงการอบรมความรู้สู่วิขาชีพประจาปี ๒๕๕๖
๔.๓.๒ โครงการติวเข้มภาษาอังกฤษ O-Net
๔.๓.๓ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
๕. งบรายจ่ายอื่น
๕.๑ ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๕.๑.๑ โครงการเสริมสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
๕.๑.๒ โครงการติดตามมาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน (TFRS)
รวมเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้น

ร้อยละ

หมาย
เหตุ

งบประมาณ
ที่ได้รับ
๕,๕๕๙,๒๐๐๕,๕๕๙,๒๐๐๒,๓๙๙,๓๐๐
๒,๓๙๙,๓๐๐
๒๘๕,๘๐๐
๒๘๕,๘๐๐
๑๓๐,๘๐๐
๙๘,๓๐๐
๕๖,๗๐๐
๖๘๒,๐๐๐

ผลการเบิกจ่าย

คงเหลือ

๗,๐๓๕,๐๗๘.๓๕
๗,๐๓๕,๐๗๘.๓๕
๒,๓๗๙,๖๘๐
๒,๓๗๙,๖๘๐
๒๑๓,๖๙๙.๗๐
๒๑๓,๖๙๙.๗๐
๘๐,๕๔๙.๗
๙๓,๕๐๐
๓๙,๖๕๐
๕๔๘,๘๖๕.๖๕

-๑,๔๗๕,๘๗๘.๓๕
-๑,๔๗๕,๘๗๘.๓๕
๑๙,๖๒๐
๑๙,๖๒๐
๗๒,๑๐๐.๓๐
๗๒,๑๐๐.๓๐
๕๐,๒๕๐.๓๐
๔,๘๐๐
๑๗,๐๕๐
๑๓๓,๑๓๔.๓๕

๑๒๖.๕๕
๑๒๖.๕๕
๙๙.๑๘
๙๙.๑๘
๗๔.๗๗
๗๔.๗๗
๖๑๕๘
๙๕๑๑
๖๙๙๓
๘๐.๔๘

-

๕๙๕,๐๐๐
๘๗,๐๐๐

๔๗๓,๐๑๘.๙๐
๗๕,๘๔๖.๗๕

๑๒๑,๙๘๑.๑๐
๑๑,๑๕๓.๒๕

๗๙.๕๐
๘๗๑๘

๘,๙๒๖,๓๐๐

๑๐,๑๗๗,๓๒๓.๗๐

-๑,๒๕๑,๐๒๓.๗๐

๑๑๔.๐๒

-

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปี ๒๕๕๖ ภาพรวม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะบริหารธุรกิจได้รั บงบประมาณเงิ นรายได้ประจาปี ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๓๙๐,๕๙๘
บาท ณ สิ้นไตรมาส ๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๑๖๕,๗๗๘.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๔ ดังตารางที่ ๓
ต่อไปนี้

-

๔๑
ตารางที่ ๓ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจาปี ๒๕๕๖ จาแนกงบรายจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส ๔
รายการ
๑. งบบุคลากร
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจา
๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว
๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๒. งบดาเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๓. งบลงทุน
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์
๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. งบเงินอุดหนุน
๔.๑ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๔.๒ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๔.๓ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
๔.๓.๑ โครงการเปิดบ้านวิชาการ
๕. งบรายจ่ายอื่น
๕.๑ ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๕.๑.๑ โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบระบบ ISO 9001
๕.๑.๒ โครงการจัดทารายงานประจาปีและวารสาร
๕.๑.๓ โครงการแข่งขันสุดยอดนักขาย
๕.๑.๔ โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ
๕,๑.๕ โครงการนิทรรศการวิชาการและสัมมนา
๕.๑.๖ โครงการแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม
๕.๑.๗ โครงการสัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕.๑.๘ โครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารสถาบันการเงินในโลกยุคปัจจุบัน
๕.๑.๙ โครงการพัฒนาสมถรรนะด้านภาษาของบุคลากรสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งความคิดสร้างสรรค์
๕.๒ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕.๒.๑ โครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นประชาคมอาเซียน
รวมเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได้รับ
๒,๕๑๒,๐๕๙
๒,๒๖๒,๐๕๙
๒๕๐,๐๐๐
๓,๖๕๔,๐๐๐
๓,๓๕๔,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๕๓๕,๔๗๗
๓๓๙,๒๗๗
๑๑๐,๐๐๐

ร้อยละ

หมาย
เหตุ

ผลการเบิกจ่าย

คงเหลือ

๑๕๓,๐๗๑,๔๗
๑๔๓,๒๕๗.๓๕
๙,๘๑๔.๑๒
๓,๒๖๒,๖๔๔
๓,๒๖๒,๖๔๔
๖๑,๓๔๒.๒๕
-

๒,๓๕๘,๙๗๘.๕๓
๒,๑๑๘,๘๐๑.๖๕
๒๔๐,๑๘๕.๘๘
๓๙๑,๓๕๖
๙๑,๓๕๖
๓๐๐,๐๐๐
๔๗๔,๑๓๔.๗๕
๓๓๙,๒๗๗
๑๑๐,๐๐๐

๖.๐๙
๖.๓๓
๓.๙๓
๘๙.๒๙
๙๗.๒๘
๐
๑๑.๔๖
-

-

๘๖,๒๐๐
๓,๖๘๙,๐๖๒
๒,๖๙๓,๐๖๒
๑๑๘,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๕,๒๗๐
๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๔,๕๔๗
๘๗๕,๒๐๐
๑๙,๕๐๐
๑,๓๓๐,๕๔๕

๖๑,๓๔๒.๒๕
๒,๖๘๘,๗๒๐.๕๗
๑,๗๘๖,๖๔๐.๕๗
๙๗,๘๖๑
๒๔,๕๙๓.๘๐
๕๐,๐๐๐
๑๔๗,๗๔๓.๕๐
๒๓,๖๔๒.๑๑
๑๑๐,๙๖๓.๓๓
๑๙,๔๙๖.๔๐
๑,๓๑๒,๓๔๐.๔๓

๒๔,๘๕๗.๗๕
๑,๐๐๐,๓๔๑.๔๓
๙๐๖,๔๒๑.๔๓
๑๑๘,๐๐๐
๒,๑๓๙
๖๗๖.๒๐
๒,๒๕๖.๕๐
๙๐๔.๘๙
๗๖๔,๒๓๖.๖๗
๓.๖๐
๑๘,๒๐๔.๕๗

๗๑.๑๖
๗๒.๘๘
๖๖.๓๔
๙๗.๘๖
๙๗.๓๒
๑๐๐
๙๘.๕๐
๙๓.๓๑
๑๒.๖๘
๙๙.๙๘
๙๘.๖๓

ยกเลิก
-

๙๙๖,๐๐๐
๙๙๖,๐๐๐

๙๐๒,๐๘๐
๙๐๒,๐๘๐
๖,๑๖๕,๗๗๘.๒๙

๙๓,๙๒๐
๙๓,๙๒๐
๔,๒๒๔,๘๑๙.๗๑

๙๐.๕๗
๙๐.๕๗
๕๙.๓๔

-

๑๐,๓๙๐,๕๙๘

๔๒
๓. สรุปผลการดาเนินงานเป้าหมายตามตัวชี้วัด : การให้บริการหน่วยงานและผลผลิต จานวน ๓๔ ตัวชี้วัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑.๑เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จานวน ๑๑ ตัวชี้วัด
๑.๑.๑ ผลการดาเนินงานสูงกว่าแผน จานวน ๓ ตัวชี้วัด
๑.๑.๒ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผน จานวน ๓ ตัวชี้วัด
๑.๑.๓ ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายให้บริการที่อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล จานวน ๕ ตัวชี้วัด
(รอผลการตอบในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผลการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย)
๑.๒ ผลการดาเนินงานเป้าหมายระดับผลผลิต จานวน ๒๓ ตัวชี้วัด
๑.๒.๑ ผลการดาเนินงานสูงกว่าแผน จานวน ๔ ตัวชี้วัด
๑.๒.๒ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผน จานวน ๕ ตัวชี้วัด
๑.๒.๓ ผลการดาเนินงานต่ากว่าแผน จานวน ๑๔ ตัวชี้วัด

๔๓
รายงานผลตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะบริหารธุรกิจ
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

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

๑

ร้อยละ

๘๐

๘๕

โครงการ

๒

๑

โครงการ

๑

NA

หมายเหตุ

รอผลจากการ
ตอบในวันเข้า
รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร*

๔๔
รายงานผลตัวชี้วัดของงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
จาแนกตามผลผลิต / ตัวชี้วัด
คณะบริหารธุรกิจ
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
รวมทั้งสิ้น
แผนงบประมาณ ผลผลิต / ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
ผล
ผลผลิตที่ ๑ : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑ ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
คน
๖๕๐
๗๑๖
จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
คน
๑,๑๐๐
๙๔๔
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
คน
๓,๐๐๐
๒,๙๒๓
เชิงคุณภาพ :
ผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ร้อยละ
๘๑
๙๐
เชิงเวลา :
ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ร้อยละ
๗๙
๘๓
กาหนด
เชิงต้นทุน :
๑๘,๑๙๙,๘๔๐ ๑๙,๓๑๖,๘๙๘
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
บาท
ผลผลิตที่ ๒ : ผลงานการให้บริการวิชาการ
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ
โครงการ
๗
๔
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ร้อยละ
๘๐
๘๕
เชิงเวลา :
งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ
๙๐
๙๐
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
บาท
๖๖๒,๘๐๐
๓๗๒,๐๐๐
ได้รับจัดสรร
ผลผลิตที่ ๓ : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๓. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
โครงการ
๑
๑
เชิงคุณภาพ :
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละ
๙๐
๙๐
เชิงเวลา :
โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ
๙๐
๙๐

ร้อยละ

หมายเหตุ

**
**
**
**
**

๔๕
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
ผลผลิตที่ ๔: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการวิจัย
เชิงคุณภาพ :
จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
เชิงเวลา :
จานวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลผลิตที่ ๕ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๑. แผนการปฏิบัติงาน
๑. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนโครงการวิจัย
เชิงคุณภาพ :
จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
เชิงเวลา :
จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลากาหนด
เชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บาท

๙๙๖,๐๐๐

๙๙๖,๐๐๐

โครงการ

๖

๖

โครงการ

๖

๖

โครงการ

๖

๖

บาท

๓๓๙,๒๗๗

๓๓๙,๒๗๗

โครงการ

๖

๒

โครงการ

๖

๒

โครงการ

๖

๖

บาท

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ ที่มา * สถาบันวิจยั และพัฒนา
** สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

