คำนำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๒ ตามกรอบของแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยนาพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนบริหารราชการแผ่นดินมาบูรณาการเพื่ อให้คณะบริหารธุรกิจมีส่วน
ร่วมในการดาเนินการสนับสนุนนโยบายตามแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม จากนั้นได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบั ติราชการสี่ปีนี้ จะเป็นเครื่องมือสาหรับหน่วยงานในสังกัด
คณะบริหารธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะฯ ต่อไป

ฝ่ายบริหาร งานนโยบายและแผน
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๒

สำรบัญ
หน้ำ
บทที่ ๑ บทนำ

๑

- สถานภาพปัจจุบันของคณะบริหารธุรกิจ

๓

บทที่ ๒ ยุทธศำสตร์คณะบริหำรธุรกิจ

๔

- วิสัยทัศน์

๔

- พันธกิจ

๔

- ประเด็นยุทธศาสตร์

๕

- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๗

- ความเชี่ยมโยงของรัฐบาล

๙

บทที่ ๓ แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี

๑๓

บทที่ ๔ กำรติดตำมประเมินผล

๒๐

ภำคผนวก
- แผนภาพการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

๒๒

๓

บทที่ ๑
บทนำ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีการทบทวน
ภารกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินจากคาแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ วรรคแรก กาหนดว่า
คณะรัฐมนตรีต้องจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิ น เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา
๗๗-๘๗)
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้ วยหลักเกณฑ์และวิธี กำรบริ หำรกิจกำรบ้ำ นเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๙
กาหนดว่ า การบริ ห ารราชการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อภารกิจ ของรั ฐ ในส่ ว นราชการปฏิ บัติ ดั ง นี้ ๑) ก่ อ นจะ
ดาเนินการตามภารกิจได้ ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ๒) การกาหนดแผนปฏิบัติ
ราชการตามข้อ ๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการดาเนิ นการของแต่
ละขั้นตอน เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ โดยแผนปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกา
ฉบั บ นี้ มี ๒ ประเภทคื อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการสี่ ปี และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี มำตรำ ๑๓ ก าหนดให้
คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรับมนตรี มำตรำ
๑๖ กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการนั้น โดยให้จัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการสี่ปี
ซึ่งสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดทำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗
รัฐบาลจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตลอดจนแผนพัฒนาประเทศ ด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สาคัญได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนการบริการราชการแผ่นดิน ซึ่งแต่ละส่วนราชการจะต้องนาไปเป็นกรอบในการจั ดทา
แผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพจึงจัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
– ๒๕๖๒ โดยใช้กรอบของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และมีการทบทวนภารกิจที่
เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบำยของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี รัฐบาลภายใต้การนาของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ การเข้าบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล แม้จะเป็นการใช้
อานาจดังที่รัฐบาลก่อนๆ เคยปฏิบัติมา แต่ก็มีเงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่มีความแตกต่างกัน โดยรัฐบาลนี้เข้ามาสืบ

๔
ทอดงานและสานต่อภารกิจจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลตระหนักว่า แม้ความเร่งด่วนและรุนแรง
ของปัญหา บางปัญหาจะคั่งค้างสะสมมานานหลายปี เมื่อเทียบกับช่วงเวลานี้ ที่สถานการณ์ยังไม่ปกติ แต่รัฐบาลจะ
ไม่ถือว่าเวลาเป็นจุดอ่อน หรือข้อจากัด แต่ถือเป็นความท้าทาย โดยเฉพาะการคือความสุขแก่ประชาชนนั้น ยิ่งต้อง
ทาก่อน ทาจริงจัง และทันที จนบังเกิดผลสัมฤทธิ์เร็วที่สุดและยั่งยืนเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อประชาชน รัฐบาลนี้ไม่ได้
จัดตั้งขึ้นจากพรรคการเมืองจึงไม่หวังหาเสียงหรือคะแนนจากประชานิยม จึงไม่ต้องวิตกว่าจะนาประเทศเข้าไปผูก
จนเสียวินัยหารคลังหรือเกิดภาระในอนาคต
โดย มาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญกาหนดหน้าที่ของรัฐบาลไว้สามประการคือ การบริหารราชการแผ่นดิน
การดาเนินการให้มีการปฏิรูปและการส่งเสริมความสามัคคี รัฐบาลจึงขอกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่สาม
ประการ
ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย ๑๑ ด้าน โดยได้นายุทธศาสตร์การเข้าใจ เข้าถึงพัฒนา
ตามแนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลัก และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้น
ความพอดีพอสมควรแก่ฐานะ ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ แนวทางของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ และความต้องการของประชาขน เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย และนโยบายที่แถลงต้องการ
สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ
โดย นโยบาย ๑๑ ด้านประกอบด้วย
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗. การส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘. การพั ฒ นา และส่ งเสริ มการใช้ป ระโยชน์จ ากวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จัย และพัฒ นา และ
นวัตกรรม
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๕
สถำนภำพปัจจุบันของ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ โดยคณะบริหารธุรกิจจัดการศึกษาสายสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ๒ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน และภาควิชาการตลาดและการจัดการ จานวน
๘ สาขาวิชา ประกอบด้วย
ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ภาควิชาการตลาดและการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมบริหารธุรกิจ ตอบสนองพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในการผลิตกาลังคนด้านบริหารธุรกิจได้จัดการเรียนการสอนสองแห่ง คือ อาคาร ๕๐ ปี พื้นที่
เทคนิคกรุงเทพและอาคาร ๒ อาคาร ๔ และอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ ส่วนที่ตั้งของสานักงานคณบดี อยู่ที่
อาคาร ๗ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ เลขที่ ๘๗๘ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๑ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

๖

บทที่ ๒
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
วิสัยทัศน์
“ผู้นาทางด้านบริหารธุรกิจเชิงสร้างสรรค์”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพที่มีความคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
2. วิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน
4. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมตามหลักธรรมาภิบาล
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. มุง่ เน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
ค่ำนิยมหลัก
U หมายถึง Unity (ความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียว) บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีใจรวมกัน
เป็นหนึ่งเดียว มีความสามัคคีกลมเกลียว ร่วมใจกันทางานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและราชการเป็นหลัก
T หมายถึง Talent (ความสามารถพิเศษ) บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการฝึกฝนจนมี
ความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะ แตกต่างจากบุคคลอื่น
K หมายถึง Keen (ความเชี่ยวชาญ) บุคลากรและนักศึกษาใฝ่หาความรู้ มุ่งพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติบนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
อัตลักษณ์ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
วิชาชีพเด่น เน้นปฏิบัติ พัฒนาต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี (จากการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เอกลักษณ์ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ

๗
ประเด็นยุทธศำสตร์ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
การสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
การสร้างงานวิชาการเชิงสร้างสรรค์
การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการสร้างภาพลักษณ์
การสืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการบริการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่เทคโนโลยีเชิงสร้ำงสรรค์
เป้ำประสงค์ : บัณฑิตเป็นที่ยอมรับในบริษัท/องค์กรข้ามชาติ
กลยุทธ์ : ๑. พัฒนาทักษะวิชาชีพ IT การนาเสนอ และภาษาเพื่อการสื่อสาร
๒. พัฒนาระบบการฝึกงาน/สหกิจทั้งในและต่างประเทศ
๓. พัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์
๔. พัฒนาหลักสูตรตามแนวทางเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์สมรรถนะวิชาชีพ
๕. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้
๖. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
๗. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
๘. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
๙. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ
๑๐. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ
๑๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงงำนวิจัย และนวัตกรรมเชิงสร้ำงสรรค์
เป้ำประสงค์ : เพิ่มมูลค่างานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ : ๑. ส่งเสริมการนาผลงานงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
๒. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
๓. สร้างเครือข่ายเพื่อหาทุนวิจัยจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
๔. ส่งเสริมผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ
๕. พัฒนากระบวนการการให้บริการด้านงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
๖. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์
๗. มีระบบติดตามและช่วยเหลือนักวิจัยให้ทาวิจัยได้สาเร็จตามระยะเวลา

๘
๘. พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
๙. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ
๑๐. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะด้านการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์
๑๑. จัดสิ่งอานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการทาวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงงำนวิชำกำรเชิงสร้ำงสรรค์
เป้ำประสงค์ : เพิ่มมูลค่างานวิชาการเชิงสร้างสรรค์
กลยุทธ์ : ๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม
๒. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางด้านบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก
๓. สารวจความต้องการรับบริการทางด้านวิชาการของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน
๔. พัฒนาโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมนาความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปสู่การปฏิบัติ
๕. พัฒนากระบวนการการให้บริการด้านบริการวิชาการแก่สังคม
๖. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการทุกไตรมาส
๗. พัฒนารูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการ
๘. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
๙. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านการบริหารงานบริการวิชาการ
๑๐. จัดหาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรสร้ำงภำพลักษณ์
เป้ำประสงค์ : บริหำรงำนเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ : ๑. สร้ำงชื่อเสียงของคณะบริหำรธุรกิจให้เป็นทีย่ อมรับในกำรเป็นคณะบริหำรธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์
๒. มีกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓. พัฒนำกระบวนกำรทำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
๔. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ และทรัพยำกร
๕. ส่งเสริมกำรนำแผนพัฒนำบุคลำกรไปสู่กำรปฏิบัติ
๖. พัฒนำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๗. มีแผนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
๘. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเชิงสร้ำงสรรค์

๙
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรสืบสำนสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
เป้ำประสงค์ : สืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
กลยุทธ์ : ๑. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากร
๓. ส่งเสริมนักศึกษา/บุคลากรเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันศิลปวัฒนธรรมไทยหรือต่างประเทศ
๔. สร้างความประทับใจด้านบริการที่เกี่ยวกับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลภายนอก
๕. บูรณาการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
๗. ส่งเสริมการเรียนรู้และยอมรับวัฒนธรรมข้ามชาติ
๘. สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๙. ส่งเสริมการเรียนรู้และการยอมรับด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมใหม่และกำรบริกำร
เป้ำประสงค์ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ : ๑. เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรายวิชา
๒. พัฒนาการบริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์
๓. ให้บริการเชิงสร้างสรรค์
๔. พัฒนากระบวนการทางาน
๕. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
๖. จัดหาครุภัณฑ์
๗. พัฒนาสถานที่
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย
สรุปตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
๑. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทาตรงสาขา
๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
๓. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี
๔. ร้อยละผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
๖. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา ๑ ปี
๗. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิปวัฒนธรรม

๑๐
๘. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิปวัฒนธรรม
๙. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา ๑ ปี
๑๐. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
๑๑. ร้อยละจานวนผลงานวิจยั /นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน
๑๒. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา ๑ ปี
สรุปตัวชี้วัดและเป้ำหมำยตำมผลผลิต
๑. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
๒. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์
๓. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์
๔. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
๕. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
๖. ค่าใช้จ่ายการผลิตนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๗. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
๙. ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
๑๐. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๑. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
๑๒. ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๑๓. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
๑๔. ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๕. จานวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑๖. จานวนผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
๑๗. ร้อยละโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
๑๘. ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๙. จานวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๒๐. จานวนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
๒๑. ร้อยละโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒๒. ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ควำมเชื่อมโยงนโยบำยของรัฐบำล กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ๑๕ ปี แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ ๑๑
ปรัชญำหรือปณิธำน และ พระรำชบัญญัติสถำบัน แผนยุทธศำสตร์คณะบริหำรธุรกิจ แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนปฏิบัติรำชกำรคณะบริหำรธุรกิจ
นโยบำยของรัฐบำล
นโยบำยที่ ๔ กำรศึกษำและ
เรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ
ศิลปะ วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีคุณภาพ และมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู เน้น
ผู้สอนให้มีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่
สอน
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล

กรอบแผนอุดมศึกษำระยะ
ยำว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)
- รอยต่อกับการศึกษาระดับ
อื่น
- การแก้ปัญหาอุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน
- ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
- การเงินอุดมศึกษา
- เครือข่ายอุดมศึกษา
- โครงสร้างพิ้นฐานการเรียนรู้

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่
๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เปลี่ยน
ระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบ
องค์รวม
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย์
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปการ
บริหารการเงินอุดมศึกษา
เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำร
ฟื้นฟูควำมเชื่อมั่นและ
เร่งรัดกำรวำงรำกฐำนที่
ดีของประเทศ
๑.๕ แผนการดาเนินการ
ตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำร
สร้ำงควำมเจริญเติบโต
ทำง เศรษฐกิจอย่ำง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
๓.๕ แผนงานพัฒนาและ
เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ

ปรัชญำ/ปณิธำนและ
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย/
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
ปรัชญำ/ปณิธำนและ
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้
นักศึกษาคิดสร้างสรรค์
และปฏิบัตืงานได้จริง
- เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันวิชาชีพในระดับภูมิภาค
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
- นโยบำยด้ำนวิชำกำร

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ การ
บริหารจัดการและการสร้าง
ภาพลักษณ์เชิงสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการ
บริการ

แผนปฏิบตั ิรำชกำร
คณะบริหำรธุรกิจ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนา/คุณภาพนักศึกษาสู่
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
- ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์
โครงกำร : พัฒนาหลักสูตร เพื่อ
เพิ่มทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
- ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและการสร้าง
ภาพลักษณ์
โครงกำร : พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติการ
- ประเด็นยุทธศำตร์ที่ ๖ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการ
บริการ
โครงกำร : เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

นโยบำยของรัฐบำล
นโยบำยที่ ๓ กำรลดควำมเหลื่อม
ล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
๓.๑ ในระยะเฉพำะหน้ำ จะเร่ง
สร้ำงโอกำสอำชีพ และกำรมี
รำยได้ทมี่ ั่นคงแก่ผู้ที่เข้ำสู่
ตลำดแรงงำน รวมทั้งสตรี
ผู้ด้อยโอกำส และแรงงำนข้ำม
ชำติที่ถูกกฎหมำย
๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นโยบำยที่ ๗ กำรส่งเสริมบทบำท
และกำรใช้โอกำสในประชำคม
อำเซียน
๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กรอบแผนอุดมศึกษำระยะ
ยำว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)
- บทบาทมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่
๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เปลี่ยน
ระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบ
องค์รวม
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย์
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปการ
บริหารการเงินอุดมศึกษา
เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำร
สร้ำงควำมเจริญเติบโต
ทำง เศรษฐกิจอย่ำง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
๓.๔ แผนงานยกระดับ
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม
๓.๘ แผนงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
กำรศึกษำสำธำรณสุข
คุณธรรม จริยธรรม
๔.๕ แผนงานดูแล
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คน
พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส

ปรัชญำ/ปณิธำนและ
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย/
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
ปรัชญำ/ปณิธำนและ
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
- เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันวิชาชีพในระดับภูมิภาค
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
- นโยบายด้านวิชาการ

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
สร้างงานวิชาการเชิงสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการ
บริการ

แผนปฏิบตั ิรำชกำร
คณะบริหำรธุรกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การสร้างงานวิชาการเชิง
สร้างสรรค์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการ
บริการ
- ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ
โครงกำร : อบรมยกระดับ
คุณภาพของหมู่บา้ นชุมชนบาง
หัวเสือแบบมีสว่ นร่วม

กรอบแผนอุดมศึกษำระยะ
นโยบำยของรัฐบำล
ยำว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)
นโยบำยที่ ๘ กำรพัฒนำ และ - บทบาทของมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำก ในการพัฒนาขีด
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำร ความสามารถในการแข่งขัน
วิจัยและพัฒนำ และ
ของประเทศ
นวัตกรรม
๘.๑สนับสนุนการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และ
พัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ให้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑ ของ
รายได้ประชาชาติ และมี
สัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐:๗๐

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่
๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เปลี่ยน
ระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบ
องค์รวม
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย์
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปการ
บริหารการเงินอุดมศึกษา
เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรฟื้นฟูควำม
เชื่อมั่นและเร่งรัดวำงรำกฐำนทีด่ ี
ของประเทศ
๑.๗ แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้
งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
๓.๑๐ แผนงานพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรศึกษำ
สำธำรณสุข คุณธรรม จริยธรรม
๔.๕ แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก
สตรี คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ยุทธศำสตร์ที ๕ กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
๕.๔ แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย
และนวัตกรรม
๖.๑ แผนงานส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา
๖.๒ แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ปรัชญำ/ปณิธำนและ
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย/
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
ปรัชญำ/ปณิธำนและ
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
- นโยบายด้านการวิจยั

แผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

แผนปฏิบตั ิรำชกำร
คณะบริหำรธุรกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒
การสร้างงานวิจยั และ
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหม่และการบริการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ การ
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการ
บริการ
ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพื่อสร้าง
องค์ความรู้
ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการ : งานวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณ

บทที่ ๓
แผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
เป้ำหมำยเชิงนโยบำย /

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง /

กลยุทธ์ – วิธีกำร

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
ผลผลิต/โครงกำร

นโยบำยที่ ๑ นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินกำรในปีแรก

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

แผน

ผล*

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

โครงกำร : โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน

๑.๖ เร่งฟืน้ ฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านและนานาประเทศ
เป้ำประสงค์เชิงนโยบำย :
๓. ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยมีความเข้าใจและตระหนักถึง

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง :

ประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

สามารถปรับตัวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือ

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด :

กับประเทศในภูมิภาค

มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
และสื่อมวลชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเพื่อ

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรูแ้ ละพัฒนา

กลยุทธ์/วิธีดำเนินกำร :

ความร่ วมมือกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนบุคลากรทางการศึกษา

คน

๙๐

๙๕

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

ที่เข้าร่วมการอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : บุคลากรทางการศึกษาที่บรรลุ

ร้อยละ

๘๐

๙๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

พื้นฐานของสนธิสญ
ั ญาและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องและเร่งดาเนินการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มกี ารเผยแพร่

โครงการ/

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

ตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทั้งใน

ความรู้ในด้านเตรียมความพร้อมใน ๑ ปี

กิจกรรม

นโยบาย ๑. เร่งฟืน้ ฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหา
กระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน ผ่านกระบวนการทางการทูต บน

มิติเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงตลอดจนการเชือ่ มโยงเส้นทาง

เป้ำหมำยเชิงนโยบำย /
กลยุทธ์ – วิธีกำร
คมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง /
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
ผลผลิต/โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๗
หน่วยนับ
แผน
ผล*

ปี ๒๕๕๘
แผน

ปี ๒๕๕๙
แผน

ปี ๒๕๖๐
แผน

ปี ๒๕๖๑
แผน

ปี ๒๕๖๒
แผน

คน

๙๐

๙๕

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

เตรียมความพร้อมและส่งเสริมความตระหนักรู้ของประชาชน

โครงกำร : โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนอาจารย์/บุคลากรที่เข้าร่วม
อบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมอบรม

ร้อยละ

๘๐

๙๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ผู้ประกอบการ และภาคส่วนต่างๆ ของไทย เกี่ยวกับอาเซียนและ

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มกี ารเผยแพร่

โครงการ/

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

การเป็นประชาคมอาเซียนและกรอบความร่วมมืออื่นๆ
นโยบำยที่ ๔ นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต

ความรู้ในด้านเตรียมความพร้อมใน ๑ ปี
ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์

กิจกรรม

ร้อยละ

๘๐

N/A

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ร้อยละ

๘๐

N/A

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ร้อยละ

๘๐

N/A

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

กลยุทธ์/วิธกี ำร :

๔.๑ นโยบายการศึกษา
เป้ำประสงค์เชิงนโยบำย :
๑. พัฒนา ๕ ศักยภาพของพืน้ ที่ใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถ

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง :

แข่งขันได้ ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด :

กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ

ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาทีเ่ ข้า
สูต่ ลาดแรงงาน มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานภายใน
๑ ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึน้
กลยุทธ์/วิธีดำเนินกำร :
นโยบาย ๔. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยกระบวนการสร้าง
ประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสมและสนับสนุนให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีงานทาได้ทนั ทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับ
สถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษา เพือ่ ให้นักเรียน

แข่งขันได้ในระดับสากล
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :
เพื่อผลิตกาลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการ
ของประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอ่
ผู้สาเร็จ
การศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ
หรือ
ประกอบอาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี

เป้ำหมำยเชิงนโยบำย /
กลยุทธ์ – วิธีกำร
นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์กอ่ นไป
ประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดาเนินการร่วมกับ

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง /
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยนับ

ปี ๒๕๕๗
แผน
ผล*

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
แผน
แผน
แผน

ปี ๒๕๖๑
แผน

ปี ๒๕๖๒
แผน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
ตัวชี้วัด (เชิงปริมำณ)

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพรวมทั้งจัดให้มีศนู ย์ซ่อมสร้างประจาชุมชน

๑. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

คน

๘๐๐

๘๐๐

๘๐๐

๘๐๐

๘๐๐

๘๐๐

๘๐๐

เพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้จะดาเนินการร่วมกับเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษา

๒. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

๑๐๐๐

๑๒๐๔

๑๐๐๐

๑๐๐๐

๑๐๐๐

๑๐๐๐

๑๐๐๐

๓. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

คน

๓๐๐๐

๒๘๙๙

๓๐๐๐

๓๐๐๐

๓๐๐๐

๓๐๐๐

๓๐๐๐

ในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูง
ตามความสามารถ
กลยุทธ์/วิธกี ำร :

ตัวชี้วัด (เชิงคุณภำพ)
๑. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร
ตัวชี้วัด (เชิงเวลำ)

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูงที่สอดคล้องกับ

๑. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี
ควบคู่กับการขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษาและ

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ตัวชี้วัด (เชิงต้นทุน)

การฝึกงานให้มากขึน้ รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทาระหว่างเรียน

๑. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร

ล้านบาท

๒๑.๐๐

๑๙.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

เป้ำหมำยเชิงนโยบำย /

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง /

กลยุทธ์ – วิธีกำร

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
ผลผลิต/โครงกำร

เป้ำประสงค์เชิงนโยบำย :

ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร

๒. ผู้เรียนได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง :
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่มี
มาตรฐาน

ทางการเรียนสูงขึน
้
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด :

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

แผน

ผล*

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย

คุณภาพ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :

กลยุทธ์/วิธีดำเนินกำร :

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม

นโยบาย ๒. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทาง

ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพือ่ เพิ่มศักยภาพ

การศึกษาในสังคมไทยโดยคานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและ

ในการแข่งขันของประเทศ

ความเป็นธรรมให้เกิดขึน้ แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : ร้อยละผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชน

ประโยชน์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับ
บริการ

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย และพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ

วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์การบริการ
ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม

ร้อยละ

๓๐

๑๕

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

ตั้งแต่กอ่ นวัยเรียนจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน โดยจัดให้มีการ

ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา ๑ ปี

โครงการ

๗

๑๕

๗

๗

๗

๗

๗

ร้อยละ

๘๐

๘๒

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

กลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึง
แรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก

เทียบโอนวุฒกิ ารศึกษาสาหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
อาทิ กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบ
โอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา นอกจากนี้ จะดาเนินการลดข้อจากัดของการเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี
“โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้

ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
ตัวชี้วัด (เชิงปริมำณ)
๑. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภำพ)
๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง /
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
ผลผลิต/โครงกำร

เป้ำหมำยเชิงนโยบำย /
กลยุทธ์ – วิธีกำร
กู้เริม่ ใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักชาระหนีแ้ ก่ผู้
เป็นหนีก้ องทุนกู้ยืมเพือ่ การศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชาระหนี้เป็น
ระบบที่ผกู พันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้า

ตัวชี้วัด (เชิงเวลำ)
ตัวชี้วัด (เชิงต้นทุน)
๑. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ

จะจัดให้มรี ะบบคัดเลือกกลางเพือ่ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มี

จัดสรร

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศจัดการศึกษา
ชุมชน เพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
กลยุทธ์/วิธกี ำร :
สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั้งใน
ระบบและนอกระบบการศึกษาในการเข้าถึงบริการ การศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ทมี่ ีความยืดหยุ่นและหลากหลายนาไปสู่สังคมแห่ง
เรียนรูต้ ลอดชีวิต

ปี ๒๕๕๗
แผน
ผล*

ปี ๒๕๖๑
แผน

ปี ๒๕๖๒
แผน

ร้อยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

ล้านบาท

๐.๗๐

๐.๖๔

๐.๗๐

๐.๗๐

๐.๗๐

๐.๗๐

๐.๗๐

๑. ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมดาเนิน “โครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน”

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
แผน
แผน
แผน

เป้ำหมำยเชิงนโยบำย /

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง /

กลยุทธ์ – วิธีกำร

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

แผน

ผล*

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

๓

๔

๓

๓

๓

๓

๓

ร้อยละ

๓๐

๔๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

โครงการ

๓

๔

๓

๓

๓

๓

๓

เป้ำประสงค์เชิงนโยบำย :
นโยบาย ๕. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่

ผลผลิต : ผลงำนวิจยั เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี

นาไปใช้ประโยชน์เพือ่ การพัฒนาสังคม ประเทศ หรือต่อยอดใน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง :
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้
ประโยชน์
หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

เชิงพาณิชย์
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด :
จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสาร หรือนาไปใช้
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนาไปใช้ประโยชน์ หรือต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :
ดาเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
นาไป

กลยุทธ์/วิธีดำเนินกำร :

สู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่นของประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

นโยบาย ๖. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละงานวิจัย/นวัตกรรมทีน่ าไปใช้

ระดมสรรพกาลังเพือ่ พัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อ

ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ตอ่ สังคมชุมขน

สร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถ

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีน่ าไปใช้

พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพือ่ นาไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของ

ประโยชน์ภายในระยะเวลา ๑ ปี

โครงการ/
เรื่อง

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์เป็นเลิศเพื่อการวิจัยสาหรับ
สาขาวิชาที่จาเป็น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดย

ผลผลิต : ผลงำนวิจยั เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี

เน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กร

ตัวชี้วัด (เชิงปริมำณ)
๑. จานวนโครงการวิจัย

โครงการ

๓

๔

๓

๓

๓

๓

๓

ตัวชี้วัด (เชิงคุณภำพ)
๑. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

โครงการ

๓

๔

๓

๓

๓

๓

๓

บริหารงานวิจัยกับ
กลยุทธ์/วิธกี ำร :
พัฒนาองค์ความรู/้ วิจัย

ตัวชี้วัด (เชิงเวลำ)

เป้ำหมำยเชิงนโยบำย /
กลยุทธ์ – วิธีกำร

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง /
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
ผลผลิต/โครงกำร
๑. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ปี ๒๕๕๗
แผน
ผล*

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
แผน
แผน
แผน

ปี ๒๕๖๑
แผน

ปี ๒๕๖๒
แผน

ร้อยละ

๓

๔

๓

๓

๓

๓

๓

ล้านบาท

๐.๓๐

๐.๔๐

๐.๓๐

๐.๓๐

๐.๓๐

๐.๓๐

๐.๓๐

โครงการ

๔

๗

๔

๔

๔

๔

๔

โครงการ

๔

๗

๔

๔

๔

๔

๔

โครงการ

๔

๗

๔

๔

๔

๔

๔

ล้านบาท

๐.๕๐

๐.๘๓

๐.๕๐

๐.๕๐

๐.๕๐

๐.๕๐

๐.๕๐

ตัวชี้วัด (เชิงต้นทุน)
๑. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร

ผลผลิต : ผลงำนวิจยั เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
ตัวชี้วัด (เชิงปริมำณ)
๑. จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภำพ)
๑. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลำ)
๑. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัด (เชิงต้นทุน)
๑. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร

เป้ำหมำยเชิงนโยบำย /

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง /

กลยุทธ์ – วิธีกำร

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
ผลผลิต/โครงกำร

นโยบำยที่ ๔.๔ นโยบำยศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลผลิต : ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้ำหมำยเชิงนโยบำย :

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง :

๓. ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อน พัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมากขึ้น
ร้อยละผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่และเพิ่ม

ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

ทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย

กลยุทธ์/วิธีดำเนินกำร :

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จานวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ ีการ
เผยแพร่

นโยบาย ๕. นาทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่า

ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนาวิถีชวี ิต

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการต่อ

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้
เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนามา
ซึ่ง
รายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม

ประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

วัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศ

ผลผลิต : ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรม

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

แผน

ผล*

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

โครงการ

๑

๒

๑

๑

๑

๑

๑

ร้อยละ

๘๐

๙๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ร่วมอนุรักษ์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน :

นาวิถีชวี ิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน

ปี ๒๕๕๗

ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วม

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด :

กลยุทธ์/วิธกี ำร :

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ : จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มกี ารเผยแพร่

โครงการ
โครงการ

โครงการ

ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา ๑ ปี

ตัวชี้วัด (เชิงปริมำณ)
๑. จานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภำพ)

เป้ำหมำยเชิงนโยบำย /
กลยุทธ์ – วิธีกำร

เชิงสร้างสรรค์และนารายได้สู่ชุมชน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง /
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
ผลผลิต/โครงกำร
๑. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
ตัวชี้วัด (เชิงเวลำ)

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

แผน

ผล*

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

ร้อยละ

๘๐

๙๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ล้านบาท

๐.๒๐

๐.๒๔

๐.๒๐

๐.๒๐

๐.๒๐

๐.๒๐

๐.๒๐

๑. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ตัวชี้วัด (เชิงต้นทุน)
๑. ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
หมำยเหตุ : รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปี ๒๕๕๗ ณ สิน้ ไตรมำส ๔ กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน

บทที่ ๔
กำรติดตำมประเมินผล
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ ป ระจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ที่ ตั้ ง ไว้
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จึงได้กาหนดแผนการติดตามและประเมินผลดังนี้
๑. คณะบริหารธุรกิจประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ซึ่งได้กาหนดเป้าหมาย
การดาเนินงานและตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
๒. คณะบริหารธุรกิจ แปลงแผนปฏิบัติราชการสี่ปีไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
๓. คณะบริหารธุรกิจ จัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยใช้กรอบ
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย
๔. คณะบริหารธุรกิจติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการทุก ๒ ปี
๕. เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาคณะ
๖. คณะบริหารธุรกิจนาผลการประเมิน แผนปฏิบัติราชการประจาปีมาวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
๗. มีการนาผลการประเมินและการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

ภำคผนวก

แผนภำพแสดงกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของคณะบริหำรธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง)
ผู้นำทำงด้ำนบริหำรธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ผลิตบัณฑิตที่มีความสร้างสรรค์ มีทกั ษะการ

มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

บริ การวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อ

ปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม

ความคิดสร้างสรรค์

พัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน

บัณฑิตสามารถทางานใน
ภูมิภาคอาเซียนได้

๑. การพัฒนาทักษะภาษา วิชาชีพ และ IT
เพื่อการสื่อสาร
๒. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต
๓. การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์
การศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
๔. การพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีและ
ด้านสมถรรนะของบุคลากร

การบริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ

ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจและสังคม

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพและพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

เพิ่มมูลค่าจากการวิจัย

บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์

บริหารงานเป็นที่ยอมรับ
ส่งเสริมระบบการประกัน
คุณภาพให้เข้มแข็ง

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๑ .การส่งเสริมบุคคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญงานวิจัย
๒. การจัดอบรมและสนับสนุนบุคลากร
ทาผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กาหนด
๓. การพัฒนากระบวนการในการทา
ผลงานวิจัย
๔. การสนับสนุนเงินงบประมาณในการทา
ผลงานวิจัย

๑. การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
งานวิชาการสู่เศรษฐกิจและสังคม
๒. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
๓. การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการพัฒนา
ตนเองและเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน
๔. การจัดอบรมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่

การพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจ

การพัฒนางานวิชาการสู่

และสังคม

๑. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ
และส่งเสริมการประกันคุณภาพ
๒. การติดตามและประเมินผลการทางาน
๓. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางาน
๔. การอบรมพัฒนาผู้บริหาร

๑. การส่งเสิรมศิลปวัฒนธรรม
๒. การพัฒนาคุณภาพชิวิตบุคลากร
๓. การจัดการกระบวนการ
ดาเนินงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. การสนับสนุนเงินงบประมาณด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

จากมติที่ประชุมสัมมนาโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การบริ หาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรม แคนเทอร์ รี่ (Kantary hotel) จังหวัดปราจีนบุรี

