คานา
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการสี่ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตามกรอบของแผนบริ หารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยนาพันธกิจของคณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และแผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น มาบู ร ณาการเพื่ อ ให้ ค ณะ
บริหารธุรกิจมีส่วนร่วมในการดาเนินการสนับสนุนนโยบายตามแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการสี่ปีฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสาหรับหน่วยงานในสังกัด
คณะบริหารธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะฯ ต่อไป

ฝ่ายบริหาร งานนโยบายและแผน
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
- สถานภาพปัจจุบันของคณะบริหารธุรกิจ
บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ตัวชี้วัดผลผลิต
บทที่ ๓ ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน
- ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง ผลผลิต และโครงการ
- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี คณะบริหารธุรกิจ
- ความเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ ปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน แผนยุทธศาสตร์
คณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ
- ความเชื่อมโยงปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ผลผลิต ของคณะบริหารธุรกิจ
บทที่ ๔ การติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
- ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต
- แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม
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บทนา
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีการทบทวนภารกิจ
ที่เกี่ย วข้องภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ของกระทรวง รวมทั้งความสอดคล้ องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินจากคาแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 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
มหาวิทยาลัยในการผลิตกาลังคนด้านบริหารธุรกิจได้จัดการเรียนการสอนสองแห่ง คือ อาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ
และอาคาร ๒ อาคาร ๔ และอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ ส่วนที่ตั้งของสานักงานคณบดี อยู่ที่ อาคาร ๗ พื้นที่
บพิตรพิมุข 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 – พ.ศ. ๒๕๕๘
ตารางสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
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ร้อยละของการได้งานทาในภูมิภาคอาเซียน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
จานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนาสมรรถนะ
จานวนโครงการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
จานวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
เงินงบประมาณงานวิจัยที่ได้รับจัดสรร
จานวนโครงการของงานบริการวิชาการ
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
จานวนบุคคลากรของคณะฯ ที่เป็นวิทยากรอบรมแก่บุคคลภายนอก
ระดับการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงาน
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการอบรมหลักสูตรระดับผู้บริหาร
จานวนโครงการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวนโครงการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๕
ตารางสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
๓. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี
๔. จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
๕. จานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
๖. ร้อยละผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๗. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
๘. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนา
๙. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๑๐. จานวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๑. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๖
ตารางสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิต
ตัวชี้วัดผลผลิต
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตร
ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
จานวนงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
จานวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
จานวนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เป็นไปตามาตรฐานที่กาหนด
จานวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวนโครงการ / กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารและพัฒนาบุคลากร
จานวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๗
บทที่ ๓ ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ผลผลิต และโครงการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ (รัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร)
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน /
กลยุทธ์ / วิธีดาเนินการ
นโยบาย / เป้าหมายเชิงนโยบายและ
ตัวชี้วัด
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต

๔.๑ นโยบายการศึกษา
กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ : นโยบาย ๔ จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพโดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียน
อย่างเหมาะสมและสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและ
สนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาได้ทันทีโดยความร่วมมือ
ระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรม
อาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถ
เรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบัน
อาชีวศึกษาดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพรวมทั้งจัด
ให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจาชุมชน เพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้าง
ทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้จะดาเนินการร่วมกับ
ภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษา
ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
ยุทธศาสตร์การจัดสรร/
นโยบายการจัดสรร
แผนงาน / เป้าหมายเชิง
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
๔. ยุทธศาสตร์การศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ
ชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
๔.๒ การขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
- คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด
- จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากรเพิ่มสูงขึ้นจากปี
๒๕๕๔

เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการ
ยุทธศาสตร์กระทรวง /
กระทรวง / ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจ
(ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม)

๘
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :
๑. พัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นที่ใน ๕
กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้
ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด :
- ร้อยละของผู้สาเร็จการอาชีวศึกษา
และการอุดมศึกษาที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน มีสมรรถนะเป็นที่พึง
พอใจของผู้ใช้ และมีงานภายใน ๑ ปี
รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ / วิธีการ :
- ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูงที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี
ควบคู่กับการขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการ
ฝึกงานให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทาระหว่างเรียน

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :
๔. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาส
ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด :
- จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย

กลยุทธ์ / วิธีการ :
- สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั้ง
ในระบบและนอกระบบการศึกษาในการเข้าถึงบริการการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายนาไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นโยบายการจัดสรรฯ :
๔.๒.๖ ส่งเสริมการผลิต
และพัฒนากาลังคนให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
สอดคล้องตามความ
ต้องการของตลาดและเพื่อ
รองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน

นโยบายการจัดสรรฯ :
๔.๒.๒ สร้างวัฒนธรรม
และสังคมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตสร้างโอกาสการเรียนรู้
ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
ทุกประเภทและในระดับ
พื้นที่รวมทั้งส่งเสริมการรัก
การอ่านการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและภาษา
ถิ่น

เป้าหมาย : กาลังคน
ระดับกลางและระดับสูงมี
คุณภาพมาตรฐานสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การอุดมศึกษา)
- สัดส่วนผู้เรียนสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อสายสังคมศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาประเภท
จากัดรับ ระดับอนุปริญญา
ถึงปริญญาตรี (๔๐ : ๖๐)
เป้าหมาย : ประชาชนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มมี าตรฐาน
คุณภาพ
ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การอุดมศึกษา)
- จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของคนไทยสูงขึ้น (๑๕๕๙) (จานวนปี)
- ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ (ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์กระทรวง :
การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: การพัฒนานักศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ
บริหารธุรกิจ : การพัฒนา
นักศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตร์กระทรวง :
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
:
การเพิ่มมูลค่างานวิชาการสู่
เศรษฐกิจและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ
บริหารธุรกิจ : การพัฒนา
งานวิชาการสู่เศรษฐกิจและ
สังคม

๑) ผลผลิต : ผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรม : จัดการเรียนการ
สอนด้านสังคมศาสตร์

๑) ผลผลิต : ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ
กิจกรรม : จักอบรมและ
สัมมนาเชิงวิชาการหรือ
ปฏิบัติการ

๙
นโยบายที่ ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :
๓. ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศมากขึ้น
เป้าหมาย / ตัวชีว้ ัด :
- ร้อยละของผลงานทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ / วิธีดาเนินการ : นโยบาย ๕ นาทุน ทางวัฒนธรรมของ
ประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดย
นาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็น
วัฒนธรรมสร้างสรรคก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนามาซึ่ง
รายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม
วัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศ

กลยุทธ์ / วิธีการ :
- นาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
และนารายได้สู่ชุมชน

๔.๕ การอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม
แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
- สังคมและคนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม จิตสานึก ค่านิยมทีด่ ี
งาม และรักษามรดกวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด :
- จานวนเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และ
ทากิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่ม
สูงขึ้น
นโยบายการจัดสรรฯ :
๔.๕.๒ ส่งเสริมการนาทุน
ทางวัฒนธรรมมาสร้าง
คุณค่าทางสังคม และเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ

เป้าหมาย : ประชาชนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ มีความ
ตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
ตัวชี้วดั (เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การอุดมศึกษา)
- นักเรียนนักศึกษาได้รับ
การปลูกฝังในด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์กระทรวง :
การปลูกจิตสานักและกระตุ้นให้
เกิดการทานุบารุงศิลปวัมนธรรม
ไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
:
การธารงค์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ ี

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ
บริหารธุรกิจ : การทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
๑) ผลผลิต : ผลงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม : ส่งเสริมและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๑๐
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวติ
๔.๑ นโยบายการศึกษา

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :
๕. ผลงานวิจยั และนวัตกรรมมี
คุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม
ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด :
- จานวนผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่
เผยแพร่ในวารสาร หรือนาไปใช้
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือนาไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจยั และนวัตกรรม
๖.๒ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย
แผนงานที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย
กลยุทธ์ / วิธีดาเนินการ : นโยบาย ๖ สนับสนุน การวิจัยและพัฒนา เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
เพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติพัฒนามหาวิทยาลัยให้มงุ่ สู่การเป็น
- ผลงานวิจัยทุกระดับถูกนาไป
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกาลังเพื่อพัฒนาระบบ
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ และ
เครือขายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม
การยกระดับคุณภาพชีวิต
ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อ
ตัวชี้วัด
นาไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้ง - จานวนผลงานวิจยั ที่สามารถ
ศูนย์เป็นเลิศเพื่อการวิจัยสาหรับสาขาวิชาที่จาเป็น พัฒนา
นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
โครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่าง เพิ่มสูงขึ้น
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับ
สถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ์ / วิธีการ :
- พัฒนาองค์ความรู้ / วิจัย

นโยบายการจัดสรรฯ :
๖.๒.๑ สร้างความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจยั และ
สถาบันวิจัยทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับ
ภูมิภาคพัฒนากลไก สิ่ง
อานวยความสะดวก
บุคลากร เพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนด้านวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสร้างองค์
ความรู้

เป้าหมาย : มีผลงานวิจยั
และนวัตกรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การอุดมศึกษา)
- จานวนผลงานวิจัยทีม่ ีการ
เผยแพร่ (เรื่อง)

ยุทธศาสตร์กระทรวง :
การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
:
การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการและ
บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ
บริหารธุรกิจ : การพัฒนา
งานวิจัยสู่เศรษฐกิจและ
สังคม
๑) ผลผลิต : ผลงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้
กิจกรรม : ดาเนินการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้
๒) ผลผลิต : ผลงานวิจัย
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรม : ดาเนินการวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เป้าหมายเชิงนโยบาย/
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าหมายการ
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์ – วิธีการ
ให้บริการ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปีงบประมาณ หน่วยงาน
หน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ รับผิดชอบ
หน่วย
ปี
ปี
ปี
ปี
นับ
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๑(๑)พัฒนา ๕
ศักยภาพของพื้นที่ใน ๕ กลุ่มอาชีพ
ใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ ใน ๕
ภูมิภาคหลักของโลก
กลยุทธ์ – วิธีการ :
- ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลาง
และระดับสูงที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นการ
ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีควบคู่กับการขยาย
การศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา
และการฝึกงานให้มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริม
การมีงานทาระหว่างเรียน

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

ร้อยละ

๗๙

๘๑

๘๓

๘๕

ร้อยละ

๘๑

๘๑.๘

๘๒

๘๒.๕

ร้อยละ

๘๔

๘๖

๘๘

๙๐

๑๑

๑๒
๑๔
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วดั (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๒.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
๓.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วดั (เชิงคุณภาพ)
๑.ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร
ตัวชี้วดั (เชิงเวลา)
๑.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วดั เชิงค่าใช้จา่ ย (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 เพื่อบริการวิชาการ
แก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์การบริการ>>

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วดั (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วดั (เชิงคุณภาพ)
๑.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ

ล้านบาท
คน
คน
คน

๗.๓

๙.๐

๙.๐

๑,๑๐๐ ๖๕๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
๑,๑๕๐ ๑,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๑,๑๐๐
๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐

ร้อยละ

๘๒

๘๔

๘๕

๘๕

ร้อยละ

๘๐

๘๒

๘๕

๘๕

พันบาท

๙.๐

คณะ
บริหารธุรกิจ

๕,๕๖๐ ๕,๕๖๐ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐

ร้อยละ

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ล้านบาท

คณะ
บริหารธุรกิจ

๐.๖๖

โครงการ

๗

๗

๗

๗

ร้อยละ

๘๐

๘๕

๘๕

๘๕

๐.๔๐

๐.๔๐

๐.๔๐

๑๓
ให้บริการ
ตัวชี้วดั (เชิงเวลา)
๑.ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วดั เชิงค่าใช้จา่ ย (เขิงต้นทุน)
๑.ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๑ (๕)
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ
ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์เพือ่
การพัฒนาสังคม ประเทศ หรือต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ – วิธีการ : -พัฒนาองค์ความรู้ / วิจยั
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ๖ มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์ หรือต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ๕ เพื่อวิจยั และพัฒนา
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ>>
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา ๑ ปี >>
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วดั (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วดั (เชิงคุณภาพ)
๑.จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชี้วดั (เชิงเวลา)
๑.จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วดั เชิงค่าใช้จา่ ย (เชิงต้นทุน)
๑.ค่าใช้จ่ายการวิจยั ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

พันบาท

๖๖๒.๘

๓๗๒

๔๐๐

๔๐๐

โครงการ

๒

๒

๒

๒

โครงการ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

ล้านบาท

คณะ
บริหารธุรกิจ

๐.๕๓

โครงการ

๖

๒

๓

๓

โครงการ

๖

๒

๓

๓

โครงการ

๖

๒

๓

๓

พันบาท

๕๓๐

๔๐๐

๔๐๐

๔๐๐

๐.๔๐

๐.๔๐

๐.๔๐

๑๔
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑.จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑.จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑.ค่าใช้จ่ายการวิจยั ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป้าหมายเชิงนโยบาย : ๔.๔ (๓)
ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศมากขึ้น
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 : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม>>
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา ๑ ปี >>
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑.จานวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑.ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑.ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด

ล้านบาท

๐.๒๔

โครงการ

๕

๒

๓

๓

โครงการ

๕

๒

๓

๓

โครงการ

๕

๒

๓

๓

พันบาท

๒๔๐

๑๑๐

๒๐๐

๒๐๐

โครงการ

-

-

-

-

ร้อยละ

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

ล้านบาท
๒

๑

๑

๑

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๐.๒๐

๐.๒๐
คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
บริหารธุรกิจ

๑.๑

โครงการ

๐.๑๑

๐.๙

๐.๙

๐.๙

๑๕
ตัวชี้วดั เชิงค่าใช้จา่ ย (เชิงต้นทุน)
๑.ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

พันบาท

๑,๑๑๑

๙๙๖

๙๐๐

๙๐๐

๑๖

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
นโยบายของรัฐบาล
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
- พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ นโยบายที่ ๔ นโยบาย
อาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ สังคมและคุณภาพชีวิต
มืออาชีพให้เป็นอาจารย์
๔.๑ นโยบายการศึกษา
- ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อย่างก้าวกระโดด

- เครือข่ายอุดมศึกษา
- การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันของประเทศ

- การเปลี่ยนระบบการนา
๔.๑ นโยบายการศึกษา
องค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม
- พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้อาจารย์

ปรัชญา/ปณิธานและ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้
นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ และ
ปฏิบัติงานได้จริง

- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

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

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

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

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจ
และสังคม
- ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้

- 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 ๔.๑ นโยบายการศึกษา
อาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
มืออาชีพให้เป็นอาจารย์

- เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันวิชาชีพในระดับภูมิภาค

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
เพิ่มมูลค่างานวิชาการสู่
เศรษฐกิจและสังคม
- ผลผลิตผลงานการ
ให้บริการวิชาการ

- 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

๑๗

๑๘
- 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

๑๙

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

ประเด็นยุทธศาสตร์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนานักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

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

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
๑.บัณฑิตสามารถทางานในภูมิภาคอาเซียนได้
ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณวุฒิ
๒. มีกระบวนการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน
ด้านพัฒนาองค์กร
๑. สาขาวิชาชีพมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
๒. บุคลากรมีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์
ด้านประสิทธิผล
-ร้อยละของการได้งานทาในภูมิภาคอาเซียน
ด้านคุณภาพการบริการ
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านประสิทธิภาพ
- จานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ด้านพัฒนาองค์กร
- จานวนบุคลากรที่ได้รบั การอบรมและพัฒนา
สมรรถนะ

ด้านประสิทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัย
ด้านคุณภาพบริการ
๑. การสนับสนุนให้บคุ ลากรสามารถทาผลงานวิจัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ด้านประสิทธิภาพ
๑. การทาผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา

ด้านประสิทธิผล
๑. จานวนโครงการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ด้านคุณภาพบริการ
๑. จานวนผลงานวิจัยทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด
ด้านประสิทธิภาพ
๑. จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

๒๐

- เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันวิชาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนางาน
ในระดับภูมิภาค
วิชาการสูเ่ ศรษฐกิจและสังคม

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. งบประมาณ ผลงานวิจัยที่ได้รบั อนุมัติ
ด้านประสิทธิผล
๑. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการวิชาการ
๒. การเพิ่มพูนความรู้และคุณภาพชีวิต
ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน
การพัฒนาองค์การ
๑. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษา
คิดสร้างสรรค์ และปฏิบตั ิได้จริง
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
วิชาชีพในระดับภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การประกันคุณภาพและ
พัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ

ด้านประสิทธิผล
๑. มีผลงานทางการบริหารเป็นทีย่ อมรับ
๒. มีระบบการประกันคุณภาพ
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการขั้นตอนการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ
ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. ผู้บริหารมีสมรรถนะสูง

ด้านพัฒนาองค์การ
๑. เงินงบประมาณงานวิจัยที่ได้รบั จัดสรร
ด้านประสิทธิผล
๑. จานวนโครงการของงานบริการวิชาการ

ด้านคุณภาพการบริการ
๑. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านประสิทธิภาพ
๑. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
การพัฒนาองค์การ
๑. จานวนบุคคลากรของคณะฯ ทีเ่ ป็นวิทยากรอบรม
แก่บุคคลภายนอก
ด้านประสิทธิผล
๑. ระดับการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การบริหารงาน
ด้านประสิทธิภาพ
๑. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิราชการ
ด้านการพัฒนาองค์กร
๑. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการอบรมหลักสูตร
ระดับผู้บริหาร

๒๑
- ส่งเสริมและบูรณาการศิลปวัฒนธรรม

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๕ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านประสิทธิผล
๑. บุคลากรในคณะฯ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านประสิทธิภาพ
๑. มีกระบวนการดาเนินงานตามโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. งบประมาณโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับอนุมัติ

ด้านประสิทธิผล
๑. จานวนโครงการเผยแพร่ด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านคุณภาพบริการ
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านประสิทธิภาพ
๑. จานวนโครงการเผยแพร่ด้านทานุบารง
ศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ด้านพัฒนาองค์การ
๑. เงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร

๒๒

บทที่ ๔
การติดตามประเมินผล
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ที่ตั้งไว้ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงได้กาหนดแผนการติดตามและประเมินผลดังนี้
๑. คณะบริหารธุรกิ จประกาศใช้ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ซึ่งได้
ก าหนดเป้ า หมายการด าเนิ น งานและตั ว ชี้ วั ด ในแต่ ล ะปี ง บประมาณโดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ
๒. คณะบริหารธุรกิจแปลงแผนปฏิบัติราชการสี่ปีไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๓. คณะบริหารธุรกิจ จัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยใช้ก รอบแผนปฏิบัติ
ราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย
๔. คณะบริหารธุรกิจติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการทุก ๒ ปี
๕. เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาคณะฯ
๖. คณะบริหารธุรกิจนาผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปี มาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
๗. มีการนาผลการประเมินและการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

ภาคผนวก

๒๔
ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (๑ ชุด : ๑ ผลผลิต)
ชื่อผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
๗.๒๖๗๗ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
(๑) วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณธรรมนาความรู้ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และส่งเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจของประเทศ ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและสังคมแห่งการ
เรียนรู้
(๒) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๒.๑) กลุ่มเป้าหมาย : บัณฑิต
(๒.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) : ผู้ประกอบการ
อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต : ศักยภาพของผู้เรียน, หลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้สอน
สิ่งอานวยความสะดวกกับการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผลตอบแทน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ความโปร่งใส
ยุติธรรม
(๓) แนวทางการประเมินผล
(๓.๑) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ประเมินตนเอง
 ผู้ประเมินอิสระ
(๓.๒) แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน (Post Evaluation)
 ประเมินผลกระทบของการดาเนินงาน (Impact Evaluation)
(๔) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
๑. ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
๒. การประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย
๓. หลักสูตรบางหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
๔. โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลง จานวนนักศึกษาลดลง แต่มหาวิทยาลัยเพิ่มและขยาย ทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค
(๕) แนวทางแก้ไข
๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารชื่อเสียงองค์กร (Branding)
๒. จัดทาโครงการเปิดบ้านวิชาการ และสร้างเครือข่ายตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดวิชาการที่หน่วยงาน
ภายนอกจัด
๓. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการของตลาดไม่ใช่ตามความต้องการของผู้สอน

๒๕
(๖) เป้าหมายผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
หน่วย
นับ

ปี
๒๕๕๓
แผน(ผล)

ปี
๒๕๕๔
แผน(ผล)

ปี
๒๕๕๕
แผน(ผล)

ปี
๒๕๕๖
แผน

ปี
๒๕๕๗
แผน

ปี
๒๕๕๘
แผน

คน

๑,๐๐๐(๑,๐๓๒)

๑,๐๐๐(๑,๐๓๒)

๑,๑๐๐(๖๑๕)

๖๕๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

-

๑,๑๐๐(๑,๐๑๒)

๑,๑๕๐(๑,๑๐๗)

๑.๑๐๐

๑,๑๐๐

๑,๑๐๐

๓.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

คน

-

๓,๐๐๐(๒,๘๐๘) ๓,๐๐๐(๒,๙๒๒)

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

ร้อยละ

๘๐(๘๒.๕๖)

๘๑(๘๒.๕๖)

๘๒(๙๔)

๘๔

๘๕

๘๕

ร้อยละ

๗๗(๙๕.๑๔)

๗๙(๘๐)

๘๐(๘๓)

๘๒

๘๕

๘๕

พันบาท

๕,๕๐๐

๕,๕๖๐

๕,๕๖๐(๕,๑๖๓)

๕,๕๖๐

๕,๕๖๐

๕,๕๖๐

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑. ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(งบการดาเนินการ)

๒๖
๗) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๒ ตาแหน่ง)
จ่ายจริง*
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
แหล่งเงิน
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘
๙.๗๑
๗.๓๑
๘.๙๗
๘.๙๗
๘.๙๗
รวมทั้งสิ้น
๙.๗๑
๗.๓๑
๘.๙๗
๘.๙๗
๘.๙๗
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินการ
๕.๖๐
๕.๖๐
๕.๖๐
๕.๖๐
๕.๖๐
- งบลงทุน
๓.๐๑
๐.๙๕
๒.๔๐
๒.๔๐
๒.๔๐
- งบเงินอุดหนุน
๐.๘๐
๐.๔๐
๐.๒๙
๐.๒๙
๐.๒๙
- งบรายจ่ายอื่น
๐.๓๐
๐.๓๖
๐.๖๘
๐.๖๘
๐.๖๘
เงินนอกงบประมาณ
- เงินกู้ในประเทศ
- เงินกู้ต่างประเทศ
- เงินรายได้
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ
- นวัตกรรมทางการเงิน
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ
-

๒๗
ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (๑ ชุด : ๑ ผลผลิต)
ชื่อผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๐.๒๔๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
(๑) วัตถุประสงค์ผลผลิต : ดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา SMEs และสถานประกอบการ
(๒) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๒.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักวิจัย
(๒.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) : ประชาชน ผู้ประกอบการ SMEs และสถานประกอบการ
อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต : ระยะเวลา ภาระการสอนของอาจารย์ ศักยภาพของผู้วิจัยมืออาชีพ
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิจัย แรงจูงใจการทาวิจัย นโยบายการ
บริหารการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย
(๓) แนวทางการประเมินผล
(๓.๑) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ประเมินตนเอง
 ผู้ประเมินอิสระ
(๓.๒) แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน (Post Evaluation)
 ประเมินผลกระทบของการดาเนินงาน (Impact Evaluation)
(๔) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ........(ระบุปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด ที่มีต่อการนาส่งผลผลิต).......
๑. การวิจัยตอบสนองความต้องการของนักวิจัย ไม่ใช่ชุมชน (ไม่มีการศึกษาความต้องการ Need)
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยแต่ละโครงการค่อนข้างสูง แต่ผลการวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ได้น้อยหรือ SMEs ได้
น้อย
๓. ผลงานวิจัย นาไปใช้ในการพัฒนา SMEs หรือสถานประกอบการ ได้น้อย
(๕) แนวทางแก้ไข : .......(ระบุแนวทางการแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ).....
๑. สารวจความต้องการ (Need)
๒. จัดสรรงบวิจัยให้กับโครงการที่เป็น Priority แรกๆ จาก Need
๓. ระดมทรัพยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอก ที่มีตามความสามารถเฉพาะทาง ในการจัดทาวิจัย
ร่วมกัน

๒๘
(๖) เป้าหมายผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑. จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑. จานวนผลงานวิจัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชีว้ ัด (เชิงเวลา)
๑. จานวนของโครงการวิจัยที่
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(งบการดาเนินการ)

ปี ๒๕๕๓
หน่วยนับ แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๔
แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๕
แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๖
แผน

ปี ๒๕๕๗
แผน

ปี ๒๕๕๘
แผน

โครงการ

-

๕(๔)

๓(๒)

๒

๒

๒

โครงการ

-

๔(๔)

๓(๒)

๒

๒

๒

โครงการ

-

๔(๑)

๓(-)

๒

๒

๒

พันบาท

-

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๗๙๔(๗๙๔) ๒๔๐(๑๕๓)

ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (๑ ชุด : ๑ ผลผลิต)
ชื่อผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๐.๔๐๘๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
(๑) วัตถุประสงค์ผลผลิต : ดาเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นาไปสู่การพัฒนาสังคมและ
ท้องถิ่นของประเทศ
(๒) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๒.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักวิจัย
(๒.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) : ภาคเอกชน ประชาชน ผู้ประกอบการ SMEs และสถานประกอบการ
อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต : ระยะเวลา ภาระการสอนของอาจารย์ ศักยภาพของผู้วิจัยมืออาชีพ
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แรงจูงใจการทาวิจัย นโยบาย
การบริหาร การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย
(๓) แนวทางการประเมินผล
(๓.๑) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ประเมินตนเอง
 ผู้ประเมินอิสระ
(๓.๒) แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน (Post Evaluation)
 ประเมินผลกระทบของการดาเนินงาน (Impact Evaluation)
(๔) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ........(ระบุปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด ที่มีต่อการนาส่งผลผลิต).......
๑. ผลงานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาธุรกิจ SMEs หรือสถานประกอบการได้น้อย
๒. ผลงานวิจัยตอบสนองความต้องการของนักวิจัยไม่ใช่ผู้ประกอบการ
๓. ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย ของโครงการวิจัยแต่ละโครงการสูงแต่ผลการวิจัยไม่สามารถนาไปใช้เชิงพาณิชย์ได้
คุ้มค่า
(๕) แนวทางแก้ไข : .......(ระบุแนวทางการแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ).....
๑. สารวจความต้องการ
๒. จัดทาแผนเพื่อกาหนดเป้าหมายในการทาวิจัยให้ตรงความต้องการของชุมชน / สถานประกอบการ
๓. จัดทาความร่วมมือรัฐร่วมกับเอกชนในการวิจัย
๔. จัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในที่มีความสามารถเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
การทาวิจัย

๒๙

๓๐
(๖) เป้าหมายผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑. จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑. จานวนผลงานวิจัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑. จานวนของโครงการวิจัยที่
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปี ๒๕๕๓
หน่วยนับ แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๔
แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๕
แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๖
แผน

ปี ๒๕๕๗
แผน

ปี ๒๕๕๘
แผน

โครงการ

-

-

๖(๕)

๒

๒

๒

โครงการ

-

-

๖(๕)

๒

๒

๒

โครงการ

-

-

๖(๑)

๒

๒

๒

พันบาท

-

-

๔๐๘
(๒๔๔)

๔๐๘

๔๐๘

๔๐๘

๓๑
ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (๑ ชุด : ๑ ผลผลิต)
ชื่อผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
๐.๖๖๒๘ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
(๑) วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาชีพให้ประชาชน เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๒.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชน ประชาชน
(๒.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) : อาจารย์
อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต : งบประมาณ องค์ความรู้ที่บริการวิชาการ การให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
ภายหลังรับบริการวิชาการ ด้านการเงิน การตลาด การผลิตเชิงพาณิชย์
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ระเบียบการเบิกจ่าย กรอบนโยบายการบริหาร จัดการด้านการ
บริการวิชาการ แบบครบวงจร (PDCA)
(๓) แนวทางการประเมินผล
(๓.๑) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ประเมินตนเอง
o ผู้ประเมินอิสระ
(๓.๒) แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน (Post Evaluation)
o ประเมินผลกระทบของการดาเนินงาน (Impact Evaluation)
(๔) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ........(ระบุปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด ที่มีต่อการนาส่งผลผลิต).......
๑. บุคลากรไม่เข้าใจการนาส่งผลผลิตใช้คนนอกเป็นวิทยากร หรือเป็นวิทยากรร่วม
๒. ให้บริการวิชาการตามความสามารถของอาจารย์ไม่ใช่ความต้องการของลูกค้า หรือบริการวิชาการแบบให้
เปล่า
๑๐๐% ทาให้ผู้เข้ารับบริการไม่เห็นคุณค่า
(๕) แนวทางแก้ไข : .......(ระบุแนวทางการแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ).....
๑. ทาความเข้าใจที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดการให้บริการวิชาการ
๒. สารวจความต้องการการให้บริการวิชาการของ ชุมชนที่แท้จริง

๓๒
(๖) เป้าหมายผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑. ร้อยละงานบริการวิชาการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑. ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการ
วิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

ปี ๒๕๕๓
หน่วยนับ แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๔
แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๕
แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๖
แผน

ปี ๒๕๕๗
แผน

ปี ๒๕๕๘
แผน

โครงการ

-

๗(๗)

๖(๕)

๔

๔

๔

โครงการ

-

๘๐ (๘๕)

๘๐ (๘๕)

๘๐

๘๐

๘๐

โครงการ

-

๙๐ (๙๐)

๙๐ (๙๐)

๙๐

๙๐

๙๐

พันบาท

-

๔๕๖(๔๕๖)

๖๖๓(๕๑๖)

๖๖๓

๖๖๓

๖๓๓

๓๓
ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (๑ ชุด : ๑ ผลผลิต)
ชื่อผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๑๑๑๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
(๑) วัตถุประสงค์ผลผลิต : ส่งเสริมและสนนับสนุนกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และนาไปเผยแพร่
(๒) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๒.๑) กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร เจ้าหน้าที่
(๒.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) : นักศึกษา
อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต : เงินงบประมาณ การตระหนักในความสาคัญทางศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผู้กาหนดประเด็นที่จะใช้
เป็น
สื่อในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(๓) แนวทางการประเมินผล
(๓.๑) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ประเมินตนเอง
 ผู้ประเมินอิสระ
(๓.๒) แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน (Post Evaluation)
o ประเมินผลกระทบของการดาเนินงาน (Impact Evaluation)
(๔) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ........(ระบุปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด ที่มีต่อการนาส่งผลผลิต).......
๑. ความร่วมมือของบุคลากร (เป็นเฉพาะกลุ่ม / หน้าเดิมๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม)
๒. กิจกรรมที่จัดไม่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักหรือนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตให้ดีขึ้น
๓. นโยบายตลอดจนการดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการประสานงานหรือการให้ความ
ร่วมมือของอาจารย์และหน่วยงาน
(๕) แนวทางแก้ไข : .......(ระบุแนวทางการแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ).....
๑. กาหนดนโยบาย แผนงานการจัดการให้ชัดเจนทุกประการ
๒. ศึกษาความต้องการในการจัดกิจกรรมเพื่อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๓. การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ และเน้นความสาคัญ

๓๔
(๖) เป้าหมายผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
๑. จานวนโครงการ / กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
๑. ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
๑. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรม
ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
๑. ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปี ๒๕๕๓
หน่วยนับ แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๔
แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๕
แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๖
แผน

ปี ๒๕๕๗
แผน

ปี ๒๕๕๘
แผน

โครงการ

-

๒(๒)

๒(๒)

๑

๑

๑

ร้อยละ

-

๙๐(๙๐)

๙๐(๙๐)

๙๐

๙๐

๙๐

ร้อยละ

-

๙๐(๙๐)

๙๐(๙๐)

๙๐

๙๐

๙๐

พันบาท

-

๑๙๒

๑,๑๑๑

๙๙๖

๙๙๖

๙๙๖

๓๕
แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
กิจกรรมที่ ๑ จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
๗.๒๖๗๗ ล้านบาท (ทศนิยม ๔
ตาแหน่ง)
(๑) ประเภทกิจกรรม
 กิจกรรมหลัก
O กิจกรรมรอง
O กิจกรรมสนับสนุน
o กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)
(๒) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ
 ภารกิจพื้นฐาน
O ภารกิจยุทธศาสตร์
o นโยบายสาคัญของรัฐบาล (ในกรณีที่ไม่ได้จัดทาเป็นโครงการให้จัดทา
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโดยปรับใช้แบบระดับโครงการในข้อ ๑๑
o นโยบายอื่น
(๓) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย
o นโยบายต่อเนื่อง
O นโยบายใหม่
(๔) ความเชื่อมโยงกับ
ผลผลิต / โครงการ : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ : ……………………………………………………
- กลยุทธ์หน่วยงาน :…………………………………………………………………..
- เป็นกิจกรรมย่อยที่ดาเนินการตามแผนพัฒนา
O จังหวัด
O กลุ่มจังหวัด
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด : ............(ระบุชื่อจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)..................................
(๕) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย
๑. ชื่อ .........................................
ตาแหน่ง ........................................
๒.ชื่อ ........................................
ตาแหน่ง ........................................
(๖) เป้าหมายกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
ตรงสาขา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้
สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี

หน่วยนับ

ปี ๒๕๕๔
แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๕
แผน

ปี ๒๕๕๖
แผน

ปี ๒๕๕๗
แผน

ปี ๒๕๕๘
แผน

ร้อยละ

๗๗

๗๙

๘๑

๘๓

๘๕

ร้อยละ

๘๐.๕

๘๑

๘๑.๕

๘๒

๘๒.๕

ร้อยละ

๘๒

๘๔

๘๖

๘๘

๙๐

๓๖

(๗) การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
กิจกรรม
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินการ
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
- เงินกู้ในประเทศ
- เงินกู้ต่างประเทศ
- เงินรายได้
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ
- นวัตกรรมทางการเงิน
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕
๙.๗๑
๗.๓๑
๕.๖๐
๕.๖๐
๓.๐๑
๐.๙๕
๐.๘๐
๐.๔๐
๐.๓๐
๐.๓๖
-

-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๒ ตาแหน่ง)
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘
๘.๙๗
๘.๙๗
๘.๙๗
๕.๖๐
๕.๖๐
๕.๖๐
๒.๔๐
๒.๔๐
๒.๔๐
๐.๒๙
๐.๒๙
๐.๒๙
๐.๖๘
๐.๖๘
๐.๖๘
-

-

-

๓๗
แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
กิจกรรมที่ ๑ ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๐.๒๔๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔
ตาแหน่ง)
(๑) ประเภทกิจกรรม
 กิจกรรมหลัก
O กิจกรรมรอง
O กิจกรรมสนับสนุน
o กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)
(๒) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ
 ภารกิจพื้นฐาน
O ภารกิจยุทธศาสตร์
o นโยบายสาคัญของรัฐบาล (ในกรณีที่ไม่ได้จัดทาเป็นโครงการให้จัดทา
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโดยปรับใช้แบบระดับโครงการในข้อ ๑๑
o นโยบายอื่น
(๓) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย
o นโยบายต่อเนื่อง
O นโยบายใหม่
(๔) ความเชื่อมโยงกับ
ผลผลิต / โครงการ : ...................................................................................................
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ : ……………………………………………………
- กลยุทธ์หน่วยงาน :…………………………………………………………………..
- เป็นกิจกรรมย่อยที่ดาเนินการตามแผนพัฒนา
O จังหวัด
O กลุ่มจังหวัด
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด : ............(ระบุชื่อจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)..................................
(ให้ระบุเฉพาะกรณีเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
(๕) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย
๑. ชื่อ .........................................
ตาแหน่ง ........................................
๒.ชื่อ ........................................
ตาแหน่ง ........................................
(๖) เป้าหมายกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนผลงาน
วิจัย/นวัตกรรม ที่นาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนผลงาน
วิจัย / นวัตกรรม ที่นาไปใช้ประโยชน์
ระยะเวลา ๑ ปี

หน่วยนับ

ปี ๒๕๕๔
แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๕
แผน

ปี ๒๕๕๖
แผน

ปี ๒๕๕๗
แผน

ปี ๒๕๕๘
แผน

โครงการ

๒

๒

๒

๒

๒

โครงการ

-

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

-

๓๘
แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
กิจกรรมที่ ๑ ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๐.๔๐๘๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
(๑) ประเภทกิจกรรม
 กิจกรรมหลัก
O กิจกรรมรอง
O กิจกรรมสนับสนุน
o กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)
(๒) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ
 ภารกิจพื้นฐาน
O ภารกิจยุทธศาสตร์
o นโยบายสาคัญของรัฐบาล (ในกรณีที่ไม่ได้จัดทาเป็นโครงการให้จัดทา
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโดยปรับใช้แบบระดับโครงการในข้อ ๑๑
o นโยบายอื่น
(๓) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย
o นโยบายต่อเนื่อง
O นโยบายใหม่
(๔) ความเชื่อมโยงกับ
ผลผลิต / โครงการ : ...................................................................................................
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ : ……………………………………………………
- กลยุทธ์หน่วยงาน :…………………………………………………………………..
- เป็นกิจกรรมย่อยที่ดาเนินการตามแผนพัฒนา
O จังหวัด
O กลุ่มจังหวัด
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด : ............(ระบุชื่อจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)..................................
(ให้ระบุเฉพาะกรณีเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
(๕) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย
๑. ชื่อ .........................................
ตาแหน่ง ........................................
๒.ชื่อ ........................................
ตาแหน่ง ........................................
(๖) เป้าหมายกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนงาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนผลงาน
วิจัย/นวัตกรรม ที่นาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนผลงาน
วิจัย / นวัตกรรม ที่นาไปใช้ประโยชน์
ระยะเวลา ๑ ปี

หน่วยนับ

ปี ๒๕๕๔
แผน(ผล)

ปี ๒๕๕๕
แผน

ปี ๒๕๕๖
แผน

ปี ๒๕๕๗
แผน

ปี ๒๕๕๘
แผน

โครงการ

๒

๒

๒

๒

๒

โครงการ

-

-

-

-

-

โครงการ

-

-

-

-

-

๓๙
แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
กิจกรรมที่ ๑ ผลงานการให้บริการวิชาการ
๐.๖๖๒๘ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
(๑) ประเภทกิจกรรม
 กิจกรรมหลัก
O กิจกรรมรอง
O กิจกรรมสนับสนุน
o กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)
(๒) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ
 ภารกิจพื้นฐาน
O ภารกิจยุทธศาสตร์
o นโยบายสาคัญของรัฐบาล (ในกรณีที่ไม่ได้จัดทาเป็นโครงการให้จัดทา
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโดยปรับใช้แบบระดับโครงการในข้อ ๑๑
o นโยบายอื่น
(๓) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย
o นโยบายต่อเนื่อง
O นโยบายใหม่
(๔) ความเชื่อมโยงกับ
ผลผลิต / โครงการ : ...................................................................................................
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ : ……………………………………………………
- กลยุทธ์หน่วยงาน :…………………………………………………………………..
- เป็นกิจกรรมย่อยที่ดาเนินการตามแผนพัฒนา
O จังหวัด
O กลุ่มจังหวัด
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด : ............(ระบุชื่อจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)..................................
(ให้ระบุเฉพาะกรณีเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
(๕) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย
๑. ชื่อ .........................................
ตาแหน่ง ........................................
๒.ชื่อ ........................................
ตาแหน่ง ........................................
(๖) เป้าหมายกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้
รับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รบั บริการวิชาการ
และวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศในเวลา ๑ ปี

หน่วยนับ
ร้อยละ

ปี ๒๕๕๔
แผน(ผล)
๘๔

ปี ๒๕๕๕
แผน
๘๖

ปี ๒๕๕๖
แผน
๘๘

ปี ๒๕๕๗
แผน
๙๐

ปี ๒๕๕๘
แผน
๙๐

ร้อยละ

๗๘

๘๐

๘๒

๘๔

๘๔

ร้อยละ

-

-

-

-

-

๔๐
แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
กิจกรรมที่ ๑ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๑๑๑๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
(๑) ประเภทกิจกรรม
 กิจกรรมหลัก
O กิจกรรมรอง
O กิจกรรมสนับสนุน
o กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)
(๒) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ
 ภารกิจพื้นฐาน
O ภารกิจยุทธศาสตร์
o นโยบายสาคัญของรัฐบาล (ในกรณีที่ไม่ได้จัดทาเป็นโครงการให้จัดทา
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโดยปรับใช้แบบระดับโครงการในข้อ ๑๑
o นโยบายอื่น
(๓) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย
o นโยบายต่อเนื่อง
O นโยบายใหม่
(๔) ความเชื่อมโยงกับ
ผลผลิต / โครงการ : ...................................................................................................
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ : ……………………………………………………
- กลยุทธ์หน่วยงาน :…………………………………………………………………..
- เป็นกิจกรรมย่อยที่ดาเนินการตามแผนพัฒนา
O จังหวัด
O กลุ่มจังหวัด
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด : ............(ระบุชื่อจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)..................................
(ให้ระบุเฉพาะกรณีเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
(๕) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย
๑. ชื่อ .........................................
ตาแหน่ง ........................................
๒.ชื่อ ........................................
ตาแหน่ง ........................................
(๖) เป้าหมายกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงาน / กิจกรรม
ที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนโครงการ / กิจกรรม
ที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในระยะเวลา ๑ ปี

หน่วยนับ
ร้อยละ

ปี ๒๕๕๔
แผน(ผล)
๒

ปี ๒๕๕๕
แผน
๒

ปี ๒๕๕๖
แผน
๑

ปี ๒๕๕๗
แผน
๑

ปี ๒๕๕๘
แผน
๑

ร้อยละ

๘๔

๘๔

๘๕

๙๐

๙๐

โครงการ

-

-

-

-

-

