คํานํา
แผนยุทธศาสตร์ การบริ หาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จัดทําขึ*นเพื,อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการดําเนิ นการพัฒนาคณะบริ หารธุรกิ จ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริ หารธุรกิจ มุ่งมัน สร้ างสรรค์ วิชาชีพ สู่ ประชาคมอาเซี ยน” ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ฉบับนี* คณะบริ หารธุ รกิ จได้จดั ให้มีการรับฟั งความคิ ดเห็นจากบุคลากรภายในคณะฯ
และผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยของคณะฯ รวมทั*ง ยัง ได้วิ เ คราะห์ สรุ ป ประเด็ น ที, สํ า คัญ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ซึ, งได้วิเคราะห์ สรุ ป ประเด็นที,สําคัญมา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที, ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ นโยบายรั ฐบาล
แผนบริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิ การ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
ฉบับ ที, ๒ ดังนั* น การจัด ทํา แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะบริ หารธุ ร กิ จ ครอบคลุ ม ทั*ง พัน ธกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ และสอดคล้อ งกับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม
ของประเทศ
คณะบริ หารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ งเทพ หวัง เป็ นอย่ า งยิ, ง ว่ า
แผนยุทธศาสตร์ การบริ หาร คณะบริ หารธุ ร กิ จ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ฉบับนี* จะเป็ นเครื, องมื อ
สําหรั บหน่ วยงานในสังกัดคณะบริ หารธุ ร กิ จใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานและจัดการศึ กษา
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ เพื,อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะบริ หารธุ รกิจ และเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

คณะบริ หารธุรกิจ
สิ งหาคม ๒๕๕๔

สารบัญ
หน้ า
คํานํา
บทนํา
ความเบืองต้น
โครงสร้างและอํานาจหน้าทีของคณะบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิราชการ
บทที ๒ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมองค์ กร
สภาพแวดล้อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์ตาํ แหน่งทางยุทธศาสตร์และประเด็นท้าทาย
บทที ๓ ยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๑ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๒ การพัฒนาการสื อสารและการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๓ การพัฒนางานวิชาการและงานวิจยั สู่ เศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๔ การพัฒนาเครื อข่ายของคณะบริ หารธุรกิจให้เข้มแข็งและต่อเนื อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๕ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทที ๔ การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑ แผนทียทุ ธศาสตร์ (Stratege Map) พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ภาคผนวก ๒ แผนภาพแสดงการแปลงยุทธศาตร์สู่การปฏิบตั ิของคณะบริ หารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ภาคผนวก ๓ รายชือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรม THE TAWANA BANGKOK
วันที ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๕๔
ภาคผนวก ๔ รายชือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุ งเทพมหานคร
วันที ๑๘ – ๑๙ มิ.ย. ๕๕

๑
๑
๒
๓
๔
๔
๔
๕
๖
๗
๑๐
๑๓
๑๖
๒๐
๒๔
๒๖
๒๗
๒๙
๓๑
๓๓
๓๗

บทนํา
ความเบืองต้น
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ งเทพ จัด ทําแผนยุ ท ธศาสตร์
การบริ หารคณะบริ หารธุ ร กิ จ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยส่ งผูบ้ ริ หารและผูท้ ี/เกี/ ยวข้องเข้าร่ วม
สัมมนาโครงการสัมมนาพัฒนาระบบการบริ หารของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
เรื/ องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารมหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ เพื/อจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ การบริ หารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ณ อิ งธารรี ส อร์ ท จังหวัดนครนายก
ในวันที/ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จากนั7นผูบ้ ริ หารคณะบริ หารธุ รกิ จ ได้เข้าร่ วมสัมมนาโครงการ
สั ม มนาพัฒ นาระบบการบริ ห ารของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ ณ สวนผึ7 ง
คัน ทรี โ ฮม รี ส อร์ ท จัง หวัด ราชบุ รี วัน ที/ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และคณะบริ หารธุ ร กิ จ
ได้ จั ด โครงการสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ การการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ คณะบริ หารธุ รกิ จ
ในขั7นตอน การพัฒนาพันธกิ จ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัว ชี7 วดั และกลยุท ธ์
เพื/ อ ทบทวนและปรั บ เปลี/ ย นให้ ส อดคล้อ งกับ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ หารของมหาวิ ท ยาลัย
ในวันที/ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม THE TAWANA BANGKOK กรุ งเทพมหานคร
ผลจากการสัมมนาดังกล่าวได้ (ร่ าง) แผนยุท ธศาสตร์ การบริ หารของคณะบริ หารธุ รกิ จ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ประกอบด้วย
๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร
๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน
๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก
๑.๓ การวิเคราะห์ตาํ แหน่งทางยุทธศาสตร์และประเด็นท้าทาย
๒. ยุทธศาสตร์คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
๒.๑ วิสัยทัศน์
๒.๒ พันธกิจ
๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
- เป้ าประสงค์
- ตัวชี7วดั
- ค่าเป้ าหมาย
- กลยุทธ์
๒.๔ แผนงาน/โครงการ/ประมาณการงบประมาณ/หน่วยงานรับผิดชอบ

๒
๓. การติดตามและประเมินผล
๓.๑ แนวทางการติดตามผล (Monitoring)
๓.๒ แนวทางการประเมินผล (Evaluation)
โครงสร้ างและอํานาจหน้ าทีของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะบริ หารธุรกิจ จัดตั7งขึ7นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ตาม
กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั7 ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ งเทพ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวัน ที/ ๑๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๙ โดยคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ จัด
การศึกษาสายสังคมศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรบัญชี บณั ฑิตและหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิต
๒ ภาควิ ช า ได้แก่ ภาควิ ชาการบัญ ชี และการเงิ น และภาควิชาการตลาดและการจัดการ จํานวน ๗
สาขาวิชา ประกอบด้วย
ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ภาควิชาการตลาดและการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะบริ หารธุ รกิ จ จัดตั7ง ขึ7น เพื/อตอบสนองยุทธศาสตร์ ช าติ ด้านการส่ งเสริ ม บริ ห ารธุ รกิ จ
ตอบสนองพันธกิ จของมหาวิทยาลัย ในการผลิ ตกําลังคนด้านบริ หารธุ รกิ จ ได้จดั การเรี ยนการสอน
สองแห่ ง คือ อาคาร ๕๐ ปี พื7นทีเ/ ทคนิ คกรุ งเทพ และอาคาร ๒ อาคาร ๔ และอาคาร ๙ พื7นทีบ/ พิตรพิมุข
มหาเมฆ ส่ ว นที/ ต7 ัง ของสํานัก งานคณบดี อยู่ที/ อาคาร ๗ พื7 น ที/ บ พิ ต รพิ มุข มหาเมฆ เลขที/ ๘๗๘
ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

๓
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิราชการ
หลัง จากกําหนดกรอบและแนวคิ ดในการจัดทํา แผนยุ ท ธศาสตร์ แล้ว คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
ได้กาํ หนดขั7นตอนการจัดทําแผนดังนี7
๑. แต่งตั7งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
๒. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๓. การจั ด ทํา แผนปฏิ บ ั ติ ร าชการประจํ า ปี อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ของคณะบริ หารธุรกิจ
๔. จัด ทําแผนปฏิ บัติ ราชการประจําปี โดยยึ ด วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้ าหมายการให้ บริ ก าร
ค่ า เป้ าหมายตัว ชี7 วัด ผลผลิ ต /โครงการ/กิ จ กรรม/ประมาณการรายได้ และหน่ ว ยงาน
ที/รับผิดชอบ
๕. นําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ
๖. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานในคณะบริ หารธุรกิจทราบและนําไปสู่การปฏิบตั ิ

๔

บทที ๒
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมองค์ กร
๒.๑ สภาพแวดล้ อมภายใน
จุดแข็ง
๑. คณะบริ หารธุรกิจจัดการเรี ยนการสอนด้านการบริ หารธุรกิจเชิ งปฏิบตั ิอย่างสร้างสรรค์
๒. บุคลากรมีความเชี%ยวชาญในด้านการเรี ยนการสอน
๓. คุณภาพบัณฑิตเป็ นที%ยอมรับของสถานประกอบการ
๔. คณะบริ หารธุรกิจตั0งอยูศ่ ูนย์กลางย่านธุรกิจ
จุดอ่ อน
๑. การสื% อสารภายในองค์กรและนอกองค์กรยังไม่มีประสิ ทธิภาพ
๒. ระบบการบริ หารจัดการภายในคณะบริ หารธุรกิจยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
๓. คณาจารย์ขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการทําวิจยั
๔. สัดส่ วนคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ระดับปริ ญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕. คณะบริ หารธุรกิจยังไม่มีระบบการจัดการฐานข้อมูล
๒.๒ สภาพแวดล้ อมภายนอก
โอกาส
๑. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษา
๒. การเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจทําให้เกิดความต้องการแรงงานทางด้านบริ หารธุ รกิจ
๓. ศิษย์เก่าที%ประสบความสําเร็ จให้ความร่ วมมือในการขยายเครื อข่ายทางวิชาการ
๔. ประชากรมีความต้องการทางการศึกษาระดับปริ ญญา จึงเป็ นโอกาสให้คณะบริ หารธุรกิจได้ขยาย
หลักสู ตรการศึกษาในระดับที%สูงขึ0น

๕
อุปสรรค
๑. มีค่แู ข่งจากมหาวิทยาลัยอื%นที%เปิ ดสอนทางด้านบริ หารธุรกิจจํานวนมาก
๒. อัตราการเกิดของประชากรในประเทศลดลงทําให้จาํ นวนนักศึกษาน้อยลง
๓. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ให้เปิ ดหลักสูตรปริ ญญาตรี ตอ่ เนื%อง
๔. คณะบริ หารธุรกิจเป็ นคณะฯ ที%จดั การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ทําให้คณะฯ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อยกว่าการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๓ การวิเคราะห์ ตําแหน่ งทางยุทธศาสตร์ และประเด็นท้ าทาย
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
ผลจาก SWOT Analysis พบว่าตําแหน่ งทางยุทธศาสตร์ ของคณะบริ หารธุรกิจในปัจจุบนั อยูใ่ น
ตําแหน่ง เชิงรุก (SO Strategies) เนื%องจาก ผลของการพิจารณาปัจจัยทีเป็ นกุญแจแห่ งความสํ าเร็จทั<ง
สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกอยู่ในช่ วงจุดแข็งและโอกาส จึงเป็ นยุทธศาสตร์ เพือ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีต<งั ไว้
ประเด็นท้ าทาย
ประเด็นท้าทาย ได้แก่ประเด็นที%มีผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี%ยนตําแหน่งทางยุทธศาสตร์
จากเสี ยเปรียบเป็ นได้ เปรียบในเชิงรุ ก ดังนั0นจึงนําประเด็นที%ทา้ ทายมาตั0งเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์
ของคณะบริ หารธุรกิจ ๖ ประเด็น
๑. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
๒. การพัฒนาการสื% อสารและการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก
๓. การพัฒนางานวิชาการและงานวิจยั สู่ เศรษฐกิจและสังคม
๔. การพัฒนาเครื อข่ายของคณะบริ หารธุรกิจให้เข้มแข็งและต่อเนื% อง
๕. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน
๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖

บทที ๓
ยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
วิสัยทัศน์
บริ หารธุรกิจ มุง่ มัน สร้างสรรค์วิชาชีพ สู่ ประชาคมอาเซี ยน
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาด้านบริ หารธุ รกิจ เน้นสร้างสรรค์ วิชาชีพ และปฏิบตั ิได้จริ ง
๒. รับใช้สงั คมเพือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมอาเซี ยน
๓. พัฒนาและบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต เพือให้บุคลากรในคณะบริ หารธุรกิจมีความสุ ข
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
๒. การพัฒนาการสื อสารและการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก
๓. การพัฒนางานวิชาการและงานวิจยั สู่ เศรษฐกิจและสังคม
๔. การพัฒนาเครื อข่ายของคณะบริ หารธุรกิจให้เข้มแข็ง และต่อเนื อง
๕. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน
๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิ ทธิภาพ
เป้าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์

ความคิดริเริม

ตัวชี1วดั
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘ ๕๙

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

ด้ านประสิ ทธิผล
๑. ผลการดําเนินงานทางด้าน
บริ หารจัดการเป็ นที&ยอมรับ

ไม่นอ้ ยกว่า ๒.๕

- ระดับผลสัมฤทธิ ของการดําเนินงาน

จากคะแนนเต็ม ๔

ตามประเด็นยุทธศาสตร์

๒. เชื&อมัน& ในระบบการบริ หาร - ร้อยละของความเชื&อมัน& ของการบริ หาร

.- ปรับปรุ งและพัฒนาบุคลากร

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

ด้านการบริ หาร
๙๐ .- การประเมินผลการดําเนินงาน

จัดการ

.-ส่งเสริ มให้จดั หารายได้

ด้ านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ย

- ร้อยละของผูม้ าใช้บริ การมีความพึงพอใจ

๗๕

๘๐

๘๕

๙o

๙๐ .- ปรับปรุ งการบริ หารเพื&อให้ได้

ต่อการบริ หารงานไม่นอ้ ยกว่า ๒.๕

การบริ การที&ดี

จากคะแนนเต็ม ๔
ด้ านประสิ ทธิภาพ
๑. กระบวนการบริ หารงาน
มีประสิ ทธิ ภาพ

- จํานวนกระบวนการทํางานลดขั<นตอน

๒

๓

๔

๕

๖

ลงไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ ๒๕

.- ปรับปรุ งกระบวนการทํางานเพื&อ
ลดขั<นตอนและความพึงพอใจ

ไม่นอ้ ยกว่า ๒.๕

- ระดับความพึงพอใจของผูไ้ ด้รับบริ การ

ของผูร้ ับบริ การ

จากคะแนนเต็ม ๔

ที&มีตอ่ กระบวนการบริ หารงาน
ด้ านพัฒนาองค์ การ
๑. เทคโนโลยีทนั สมัย

- จํานวนฐานข้อมูล

๓

๔

๕

๖

๗ .- ปรับปรุ งระบบเทคโนโลยี

ไม่นอ้ ยกว่า ๒.๕

๒. บุคลากรมีสมรรถนะสูงขึ<น - ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล

สารสนเทศ

จากคะแนนเต็ม ๔
- จํานวนบุคลากรที&ได้รับการพัฒนา
ความพึงพอใจต่อบุคลากรที&ได้รับ
การพัฒนาแล้ว

๕๐

๖๐

๗๐

๙o

.- การพัฒนาบุคลากร
๙๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที$ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิ ทธิภาพ
โครงการ

กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่ วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้ านบาท)
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

แหล่ งงบประมาณ

ด้ านประสิ ทธิผล
๑. ปรับปรุ งและพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริ หาร

-โครงการสร้างผูน้ าํ ของคณะบริ หารธุ รกิจ

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๒๐

๐.๓๐

๐.๕๐

๐.๖๐

๐.๖๕ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

-โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารและบุคลากร

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๕๐

๐.๖๐

๐.๘๐

๑.๐๐

๑.๐๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

.-โครงการจัดทํา Road Map คณะบริ หารธุ รกิจ

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๓๐

๐.๔๐

๐.๕๐

๐.๖๐

๐.๗๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

.-โครงการจัดทําบริ ษทั จําลอง

คณะบริ หารธุ รกิจ

๑.๐๐

๑.๕๐

๒.๕๐

๒.๐๐

๑.๕๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

-โครงการอบรมการให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๑๐

๐.๒๐

๐.๓๐

๐.๓๕

๐.๓๕ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื=อลดขั?นตอน

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๑๐

๐.๒๐

๐.๓๐

๐.๓๕

๐.๓๕ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๑๐

๐.๑๕

๐.๒๐

๐.๒๕

๐.๓๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

ด้านการบริ หารงาน
๒.ส่งเสริ มให้หน่วยงานจัดหารายได้

ด้ านคุณภาพการบริการ
๑. ปรับปรุ งการบริ หารเพื=อให้ได้การ
บริ การที=ดี

ด้ านประสิ ทธิภาพ
๑. ปรับปรุ งกระบวนการทํางานเพื=อ
ลดขั?นตอนและความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ

การทํางาน
-โครงการพัฒนาการสื= อสารภายในองค์กร

๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที$ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิ ทธิภาพ
โครงการ

กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่ วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้ านบาท)
๕๙

แหล่ งงบประมาณ

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๒๐

๐.๒๕

๐.๓๕

๐.๓๐

๐.๒๕ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

-โครงการส่งเสริ มสมรรถนะบุคลากรสําหรับผูบ้ ริ หาร

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๕๐

๐.๗๐

๑.๐๐

๑.๒๐

๑.๔๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

-โครงการส่งเสริ มสมรรถนะบุคลากรสําหรับ

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๓๐

๐.๔๐

๐.๕๐

๐.๖๐

๐.๗๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๔๐

๐.๕๐

๐.๖๐

๐.๘๐

๐.๘๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๑๐

๐.๑๒

๐.๑๔

๐.๑๖

๐.๑๘ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

ด้ านพัฒนาองค์ การ
๑. ปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื=อการปฏิบตั ิงาน
ในงานบุคลากร

๒. การพัฒนาบุคลากร

ผูบ้ ริ หารระดับต้น
-โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ นการสอน
และวิจยั
-โครงการส่งเสริ มสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

๙

๑๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๒ การพัฒนาการสื อสารและการประชาสั มพันธ์ เชิงรุ ก
เป้าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์

ความคิดริเริม

ตัวชี'วดั
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

(วิธีการสร้ างกลยุทธ์ )

๕

๑๐

๑๕

๒o

๒๕ - การเพิม ขึ$นของการได้รับรางวัลใน

ด้ านประสิ ทธิผล
๑. คณะฯ เป็ นทียอมรับ
ของสังคม

- ร้อยละของการยอมรับทางสังคม

การแข่งขันทั$งในประเทศและระดับชาติ

เพิม ขึ$นจากปี ทีผา่ นมา (ผลงานวิจยั )

- สนับสนุนการมีส่วนร่ วมในการแข่งขัน
ทั$งในประเทศและระดับชาติ
ด้ านคุณภาพบริการ
๑.ความพึงพอใจของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

- ร้อยละของผูม้ าสอบคัดเลือกที

๕

๕

๕

๕

๕

เพิม ขึ$นจากปี ทีผา่ นมา
- ร้อยละของข้อร้องเรี ยนใน

- จัด Road Show หลักสูตรทัว ประเทศ
- การสร้างเครื อข่ายผูป้ ระกอบการและสถานศึกษา

๕

๕

๕

๕

๕

การรับรู ้ขา่ วสารลดลง

- โครงสร้างการพัฒนาหลักสู ตร ระยะสั$น ระยะยาว

ตามความต้องการของชุมชน

ด้ านประสิ ทธิภาพ
๑. การประชาสัมพันธ์
โดยใช้การสื อสารการ

- จํานวนข่าวสารของคณะบริ หาร

๒๐

๓๐

๔๐

๕o

๖๐ - ส่งเสริ มการสร้างเครื อข่ายการพัฒนาชุมชน

ธุ รกิจทีเผยแพร่ สู่สาธารณะ

กิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การเรี ยนรู ้

ตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing
Communication) IMC
๒. การเข้าถึงข้อมูลของ
คณะบริ หารธุ รกิจเพิม

- จํานวนของสื อทีใช้ในการเผย

๑

๒

๓

๔

๕

- บริ การวิชาการ สมาคมศิษย์เก่า

๑๐

๑๒

๑๕

๒o

๒๕ - ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพือเพิม สมรรถนะ

แพร่ ของคณะบริ หารธุ รกิจ

มากขึ$น
ด้ านพัฒนาองค์ การ
๑. การใช้ IMC อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
๒. สมรรถนะของ
บุคลากรเพิม ขึ$น

- ร้อยละของบุคลากรทีเข้าถึงข้อมูล
ของคณะบริ หารธุ รกิจ
- ร้อยละของบุคลากรทีได้รับการ
พัฒนาความเชียวชาญเฉพาะ

- จัดหาอุปกรณ์เพือรองรับการทําระบบ IMC
๑๐

๑๒

๑๕

๒o

๒๕ - สร้างทีมประชาสัมพันธ์
-ส่ งเสริ มนักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที) ๒ การพัฒนาการสื) อสารและการประชาสั มพันธ์ เชิงรุ ก

กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่ วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้ านบาท)
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

แหล่ งงบประมาณ

ด้ านประสิ ทธิผล
๑. ผลักดันให้ระบบการประชาสัมพันธ์
คณะบริ หารธุ รกิจ มีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นที*ยอมรับและส่งผลให้เกิด
ประสิ ทธิ ผลต่อมหาวิทยาลัย

- โครงการความร่ วมมือระหว่างคณะบริ หารธุ รกิจ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐

๐.๒๐ งบประมาณแผ่นดิน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐ งบประมาณแผ่นดิน

๐.๑๐

๐.๑๐

กับชุมชน สังคม และสื* อมวลชน
- โครงการสร้างเครื อข่ายประชาสัมพันธ์เพื*อการ
แลกเปลี*ยนข่าวสารข้อมูลในกลุม่ อาเซียน

กลุม่ เป้ าหมายและประชาชนทัว* ไป
๒.สร้างภาพลักษณ์ของคณะบริ หารธุ รกิจ
ให้เป็ นที*ยอมรับกับกลุม่ เป้ าหมาย และ
สังคมโดยทัว* ไป รวมถึงกลุม่ ของ
ประชาคมอาเซียนในอนาคต
ด้ านการบริการ
๑. จัด Road Show หลักสูตร

-โครงการ Road Show โรงเรี ยนเครื อข่าย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประชาสัมพันธ์

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐ งบประมาณแผ่นดิน

๒. การให้บริ การเผยแพร่ ขา่ วสารข้อมูล

-โครงการ Road Show ภายในมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประชาสัมพันธ์

๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๒

๐.๐๒ งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการศูนย์การให้ขอ้ มูลและช่วยเหลือทางด้าน

รองคณบดีฝ่ายกิจการ / ประชาสัมพันธ์

๐.๐๕

๐.๐๕ งบประมาณแผ่นดิน

ทั?งภายในและภายนอก

๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕

สังคมและสิ* งแวดล้อม

๑๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที) ๒ การพัฒนาการสื) อสารและการประชาสั มพันธ์ เชิงรุ ก

กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่ วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้ านบาท)
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

แหล่ งงบประมาณ

ด้ านประสิ ทธิภาพ
จัดตั?งศูนย์ประชาสัมพันธ์คณะฯ

-โครงการจัดตั?งศูนย์ประชาสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพันธ์

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐

๒.๐๐ งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการสร้างเครื อข่ายกับสื* อมวลชนภายนอก

รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพันธ์

๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐

๐.๒๐ งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการจัดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพันธ์

๐.๕๐

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐

๐.๕๐ งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการสื* อมวลชนสัญจร

รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพันธ์

๐.๐๕

๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕

๐.๐๕ งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์

รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพันธ์

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐ งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการสื* อประชาสัมพันธ์ 3 ภาษา มุง่ สู่อาเซียน

รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพันธ์

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐ งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื*อเพิม*

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐ งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการการผลิตสื* อเพื*อการประชาสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพันธ์

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐ งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการอบรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก

รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพันธ์

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐

-โครงการจัดซื?ออุปกรณ์เพื*อส่งเสริ มงาน

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร

๓.๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐

๓.๐๐ งบประมาณแผ่นดิน

รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพันธ์

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐ งบประมาณแผ่นดิน

โดยใช้สื*อภายนอก

ด้ านพัฒนาองค์ การ
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศ

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ส่งบุคลากรอบรมเพื*อเพิม* สมรรถนะ

๓. จัดหาอุปกรณ์ดา้ นระบบ IT อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

ประชาสัมพันธ์ตอ่ ชุมชนและสังคม

-โครงการการจัดกิจกรรมเพื*อการประชาสัมพันธ์

๐.๑๐

๐.๑๐

๑๒

๔.การจัดกิจกรรมเพื*อการ

ประชาสัมพันธ์

๑๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๓ การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยสู่ เศรษฐกิจและสั งคม
เป้าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์

ความคิดริเริม

ตัวชี/วดั
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

๒

๔

๖

๗

๘ ๑. เพิม ศักยภาพการให้บริ การ

ด้ านประสิ ทธิผล
๑. พัฒนางานวิชาการและ
งานวิจยั สู่เศรษฐกิจและสังคม

๒. นําผลงานวิชาการและ
งานวิจยั ไปสู่ภาคธุ รกิจ

๑. จํานวนผลงานวิชาการและ
งานวิจยั ทีมีการบูรณาการ

งานวิชาการ และวิจยั

ไปใช้ในการเรี ยนการสอน

แก่บุคคลากร

๒. จํานวนผลงานวิชาการและ
งานวิจยั นําไปใช้ในภาคธุ รกิจ

๒. สนับสนุนบุคคลากรให้
๑

๒

๓

๔

๕

สามารถทํางานวิชาการและ
วิจยั ร่ วมกับภาคธุ รกิจ

ด้ านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ทั:งภายในและภายนอก

๑. ร้อยละของความพึงพอใจ

๘๐% ๘๐% ๘๐% ๘๐% ๘๐% ๑. สร้างเครื อข่ายงานวิชาการ

ของผูร้ ับบริ การ

และวิจยั กับภายนอก
๒. การติดตามผลการให้บริ การ
งานวิชาการและวิจยั

ด้ านประสิ ทธิภาพ
๑. เกิดความร่ วมมือกับภาคธุ รกิจ

๑. จํานวนผูป้ ระกอบการทีมารับบริ การ

๒

๓

๔

๕

๖ ๑. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้

งานวิชาการและงานวิจยั

เกิดความร่ วมมือด้านงาน
วิชาการและงานวิจยั กับ
ภาคธุ รกิจอย่างต่อเนือง

๒. มีระบบการให้คาํ ปรึ กษา
แก่ภาคธุ รกิจอย่างชัดเจน

๒. จํานวนระบบงานการให้บริ การ

๒

๒

๒

๒

๒

๕

๗

๑๐

๑๒

๑๕ ๑. ส่งเสริ มบุคคลากรให้มี

วิชาการและวิจยั ทีชดั เจน

การพัฒนาองค์ การ
๑. บุคคลากรมีความเชียวชาญ

๑. จํานวนบุคคลากรทีให้บริ การด้าน

งานด้านวิชาการ และวิจยั

วิชาการและงานวิจยั กับภาคธุ รกิจ

ความเชียวชาญด้านงาน

สามารถให้บริ การกับ
ภาคธุ รกิจได้

บริ การวิชาการและงานวิจยั
๒. จํานวนครั:งทีให้บริ การ

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๓ การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยสู่ เศรษฐกิจและสั งคม
โครงการ

กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่ วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้ านบาท)
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

แหล่ งงบประมาณ

ด้ านประสิ ทธิผล
๑. เพิม ศักยภาพการให้บริ การงาน
วิชาการและวิจยั แก่บุคคลากร
๒. สนับสนุนบุคคลากรให้สามารถ
ทํางานวิชาการและวิจยั
ร่ วมกับภาคธุ รกิจ

-โครงการ อบรมเทคนิคในการให้คาํ ปรึ กษางานวิชาการและ

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการ จัดทํา Creatiive Business Review Journal

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐

-โครงการ สนับสนุนบุคคลากรเข้าร่ วมประชุมและเสนอ

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐

วิจยั แก่บุคคลากรในคณะ

ผลงานวิชาการและงานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ
-โครงการ " คลีนิคธุ รกิจ" เพือให้คาํ ปรึ กษาแบบมืออาชีพ กับภาคธุ รกิจ

คณะบริ หารธุ รกิจ

๑.๐๐

-โครงการสนับสนุนการนําผลงานวิจยั ภายในคณะไปใช้เป็ นข้อมูล

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

สนับสนุนการตัดสิ นใจในเชิงธุ รกิจ

ด้ านคุณภาพการบริการ
๑. สร้างเครื อข่ายงานวิชาการและ
วิจยั กับภายนอก
๒. การติดตามผลการให้บริ การ

-โครงการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับภาคธุ รกิจ

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งบประมาณรายได้

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ งบประมาณแผ่นดิน

-โครงการ ติดตามและประเมินผลการให้คาํ ปรึ กษากับภาคธุ รกิจ

งานวิชาการและวิจยั

๑๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๓ การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยสู่ เศรษฐกิจและสั งคม

กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่ วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้ านบาท)
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

แหล่ งงบประมาณ

ด้ านประสิ ทธิภาพ
๑. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้
เกิดความร่ วมมือด้าน

-โครงการ ส่งเสริ มให้บุคคลากรได้เข้าไปปฏิบตั ิงานร่ วมกับธุ รกิจ

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งบประมาณรายได้

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ งบประมาณรายได้

-โครงการจัดทําระบบงานการให้คาํ ปรึ กษางานวิชาการและวิจยั

งานวิชาการและงานวิจยั กับ
ภาคธุ รกิจอย่างต่อเนือง
การพัฒนาองค์ การ
๑. ส่งเสริ มบุคคลากรให้มี

-โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านงานวิชาการและงานวิจยั

คณะบริ หารธุ รกิจ

๑.๕๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐

ความเชียวชาญด้าน งานบริ การ

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการด้านงานวิชาการและงานวิจยั เชิงธุ รกิจ

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐

วิชาการและงานวิจยั

-โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านงานวิชาการและงานวิจยั สู่ความเป็ นเลิศ

คณะบริ หารธุ รกิจ

๐.๕๐ ๑.๐๐

๑๕

๑๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๔ การพัฒนาเครือข่ ายของคณะบริหารธุรกิจให้ เข้ มแข็ง และต่ อเนือง
เป้าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์

ความคิดริเริม

ตัวชี7วดั
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐ .- ตังชมรมเครื อข่ายของคณะฯ

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕ .- ตังชมรมเครื อข่ายของคณะฯ

ปานกลาง

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก .- จัดทําฐานข้อมูลของคณะฯ

ด้ านประสิ ทธิผล
๑. มีการขยายเครื อข่ายทังภายใน
และภายนอกเพิม ขึน
๒. มีความร่ วมมือระหว่างคณะฯ
กับเครื อข่ายในด้านต่างๆ มากขึน

.- ร้อยละของเครื อข่ายทีเพิม
ขึนต่อปี
.- ร้อยละของความร่ วมมือกับ
เครื อข่ายในด้านต่างๆ

ด้ านคุณภาพบริการ
๑. เครื อข่ายมีทศั นคติทีดีตอ่ คณะฯ
๒. เครื อข่ายมีความพอใจในคุณภาพ
การทํางานของคณะฯ

.- ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพของการทํางาน

.- จัดทําฐานข้อมูลของสมาชิก

ของคณะฯ

เครื อข่าย
.- แลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างคณะฯ กับสมาชิก
เครื อข่าย

ด้ านประสิ ทธิภาพ
๑. การติดต่อประสานงานสะดวก
ถูกต้องและรวดเร็ ว
๒. มีระบบการประสานงานทีชดั เจน

.- จํานวนขันตอนการ

๑๐

๘

๖

๕

๕ .- จัดตังฐานข้อมูลเครื อข่ายคณะฯ

๑๐

๘

๘

๖

๕ .- การอบรมสัมมนากับหน่วยงาน

ประสานงาน
.- จํานวนครังในการติดต่อ
ประสานงานกับเครื อข่าย

ภายนอก

ทีสาํ เร็ จ
๓. ลดขันตอนในการทํางาน

.- จํานวนครังในการประเมิน

๒

๓

๔

๕

๖

๒

๒

๒

๓

๓

การประสานงาน
๔. การประสานงานกับบุคคลภายนอก .- จํานวนครังในการอบรม
สัมมนาภายนอก

๑๗
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๔ การพัฒนาเครือข่ ายของคณะบริหารธุรกิจให้ เข้ มแข็ง และต่ อเนือง
เป้าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์

ความคิดริเริม

ตัวชี7วดั
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕ .- จัดทําโครงการอบรมให้ความรู ้

ด้ านการพัฒนาองค์ กร
๑. อบรมให้ความรู ้บุคลากรด้าน

.- ร้อยละของผูผ้ า่ นการอบรม

การประสานงานเครื อข่าย

บุคลากรด้านการประสานงาน
เครื อข่าย

๒. การจัดเตรี ยมเทคโนโลยีทีทนั สมัย

.- สมรรถนะการทํางานของ

ปานกลาง

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก .- จัดทําโครงการอบรมด้าน
เทคโนโลยีให้กบั บุคลากร

เทคโนโลยี
๓. การจัดทําฐานข้อมูลทีมี
ประสิ ทธิ ภาพ
๔. พัฒนาฐานข้อมูลทีมีประสิ ทธิ ภาพ

.- อายุการใช้งานของ

๕ ปี

๕ ปี

๔ ปี

๓ ปี

๒ ปี .- พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี

เทคโนโลยี
.- ประสิ ทธิ ภาพของฐานข้อมูล

ประสิ ทธิ ภาพ
ปานกลาง

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที' ๔ การพัฒนาเครือข่ ายของคณะบริหารธุรกิจให้ เข้ มแข็ง และต่ อเนื'อง
โครงการ

กลยุทธ์ /แผนงาน

งบประมาณ (ล้ านบาท)

หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

แหล่ งงบประมาณ
๕๙

ด้ านประสิ ทธิผล
๑. ตังศูนย์เครื อข่ายคณะบริ หารธุ รกิจ

.- โครงการสร้างเครื อข่ายของคณะบริ หารธุ รกิจให้เข้มแข็ง

คณะบริ หารธุ รกิจ/ สาขาวิชา

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

.- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของเครื อข่าย

คณะบริ หารธุรกิจ/ หัวหน้างานสารสนเทศ

๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๔๕ ๐.๕๐ ๐.๕๕ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการเยี.ยมชมสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ

คณะบริ หารธุ รกิจ/ สาขาวิชา

๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๕๕ ๐.๖๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการฝึ กประสบการณ์ของนักศึกษาในต่างประเทศ

คณะบริ หารธุ รกิจ/ ฝ่ ายวิชาการ

๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๕๕ ๐.๖๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

- โครงการแลกเปลี.ยนเรี ยนรู ้กบั สถานประกอบการ

คณะบริ หารธุ รกิจ/ ฝ่ ายวิชาการ

๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๕๕ ๐.๖๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

.- โครงการจัดทําข้อมูลเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่าง

คณะบริ หารธุ รกิจ/ สาขาวิชา

๐.๖๐ ๐.๖๕ ๐.๗๐ ๐.๘๐ ๐.๘๕ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

.- โครงการจัดตังศูนย์ขอ้ มูลเครื อข่ายของคณะบริ หารธุ รกิจ

คณะบริ หารธุ รกิจ/ สาขาวิชา

๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๔๕ ๐.๕๐ ๐.๕๕ งปม.รายได้

- โครงการ CRM ระหว่างเครื อข่าย

คณะบริ หารธุ รกิจ/ฝ่ ายกิจการ

๐.๖๐ ๐.๗๐

๐.๘๐ ๐.๘๕ ๐.๙๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

๐.๖๐ ๐.๗๐

๐.๘๐ ๐.๘๕ ๐.๙๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

และต่อเนื.อง ทังภายในและต่างประเทศ

ด้ านคุณภาพการบริการ
๑. จัดทําฐานข้อมูลของคณะบริ หารธุ รกิจ
๒. จัดทําข้อมูลของสมาชิกเครื อข่าย

คณะบริ หารธุ รกิจ, ศิษย์เก่า, สถานศึกษาและ
สถานประกอบการ

ด้ านประสิ ทธิภาพ
๑. จัดตังศูนย์ขอ้ มูลเครื อข่าย
คณะบริ หารธุ รกิจ
๒. จัดทําโครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเครื อข่าย
- โครงการจัดหางาน

คณะบริ หารธุ รกิจ/ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

๑๘

๓. จัดทําโครงการจัดหางาน

นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที' ๔ การพัฒนาเครือข่ ายของคณะบริหารธุรกิจให้ เข้ มแข็ง และต่ อเนื'อง
กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการ

งบประมาณ (ล้ านบาท)

หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

แหล่ งงบประมาณ
๕๙

ด้ านพัฒนาองค์ การ
๑. จัดทําโครงการอบรมให้ความรู ้บุคลากร .- โครงการพัฒนาความรู ้ดา้ นการประสานงานเครื อข่าย

คณะบริ หารธุ รกิจ/สาขาวิชา

๐.๗๐ ๐.๗๐ ๐.๘๐ ๐.๘๐ ๐.๙๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

.- โครงการอบรมเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาเครื อข่าย

คณะบริ หารธุ รกิจ/สาขาวิชา

๐.๗๐ ๐.๗๐ ๐.๘๐ ๐.๘๕ ๐.๙๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

.- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

คณะบริ หารธุ รกิจ/สาขาวิชา

๐.๗๐ ๐.๗๐ ๐.๘๐ ๐.๘๕ ๐.๙๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

ด้านการประสานงานเครื อข่าย
๒. จัดทําโครงการอบรมเทคโนโลยีให้
กับบุคลากร
๓. จัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

๑๙

๒๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๕ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์

ความคิดริเริม

ตัวชี2วดั
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

๐.๕๐

๑.๐๐

๒.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ - จัดตั?งศูนย์สอบทางด้าน IT
และด้านภาษา ทีเป็ นทียอมรับ

ด้ านประสิ ทธิผล
๑.นักศึกษาสามารถสอบผ่าน

-ร้อยละของนักศึกษาทีสอบผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานทีเป็ นทียอม
รับทางด้าน IT และด้านภาษา
ด้ านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของนักศึกษา

ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๐ จาก ๔.๐

.- ระดับความพึงพอใจ

.- พัฒนาทักษะด้าน IT และด้านภาษา

ในการจัดการศึกษา

ให้นกั ศึกษา
.- พัฒนาความรู ้เรื องอาเซียนศึกษา

ด้ านประสิ ทธิภาพ
๑. มีกระบวนการเรี ยนการสอน .- ระดับคะแนนการประเมิน
ทีได้มาตรฐาน

๑.๐๐ ๒.๓๐ ๒.๕๐ ๒.๗๐ ๒.๗๐ .- พัฒนาสถานทีและอุปกรณ์การศึกษา

คุณภาพภายนอก (๓ คะแนน)

ให้ได้มาตรฐาน
.- พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้เป็ นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ด้ านพัฒนาองค์ การ
๑. คณาจารย์มีความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีและภาษา

.- จํานวนของคณาจารย์ที

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๐ .- พัฒนาบุคลากรในด้าน IT และภาษา

สอบผ่านตามมาตรฐานด้าน IT

.- พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

และภาษา
๒. ส่งเสริ มคณาจารย์ให้มี
ส่วนร่ วมในการทํานุบาํ รุ ง

.- จํานวนโครงการในการส่งเสริ ม

๒

๓

๔

๕

๕

.- ส่งเสริ มทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรมทั?ง
ในประเทศและต่างประเทศ
๓. มีหลักสูตรทีได้มาตรฐาน
คุณวุฒิ
๔. มีหลักสูตรระยะสั?นทีได้
มาตรฐาน

.- จํานวนหลักสูตรทีได้รับการ

ไม่นอ้ ยว่า ๗

รับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
.- จํานวนหลักสูตรทีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน

.- จัดทําหลักสูตรเป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ไม่นอ้ ยกว่า ๒

.- จัดทําหลักสูตรเป็ นไปตามมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที+ ๕ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน
โครงการ

กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่ วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้ านบาท)
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๐.๒๐

๐.๔๐

๐.๕๐

๑.๐๐

๑.๐๐

แหล่ งงบประมาณ

ด้ านประสิ ทธิผล
๑. นักศึกษาสามารถสอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที-เป็ นที-ยอมรับทาง

.- โครงการจัดตังศูนย์สอบทางด้าน IT และด้าน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที-เกี-ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศที-เป็ นที-ยอมรับ

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

ด้าน IT และด้านภาษา
.- โครงการสร้างมูลค่าเพิม- ให้กบั นักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว- ไป/

๐.๐๕

๐.๑๐

๐.๑๕

๐.๒๐

๐.๒๕

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
.- โครงการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในประชาคม
อาเซียน
.- โครงการอาสาพัฒนาในกลุม่ ประชาคมอาเซียน

รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว- ไป/

งปม.ภายนอก
๐.๐๕

๐.๑๐

๐.๑๕

๐.๒๐

๐.๒๕

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว- ไป/

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

๐.๐๕

๐.๑๐

๐.๑๕

๐.๒๐

๐.๒๕

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

ด้ านคุณภาพการบริการ
๑. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการจัดการศึกษา

.- โครงการฝึ กอบรม IT ภาษาอังกฤษและภาษาใน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที-เกี-ยวข้อง

๐.๒๐

๐.๓๐

๐.๔๐

๐.๕๐

๐.๖๐

ประชาคมอาเซียน
.- โครงการพัฒนาความรู ้เรื- องอาเซียนศึกษา

งปม.ภายนอก
รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว- ไป/

๐.๒๐

๐.๓๐

๐.๔๐

๐.๕๐

๐.๖๐

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
.- โครงการพี-เล่าน้องฟัง

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/

รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว- ไป/

งปม.ภายนอก
๐.๒๐

๐.๓๐

๐.๔๐

๐.๕๐

๐.๖๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

๒๑

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที+ ๕ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณ (ล้ านบาท)
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๓.๐๐

๕.๐๐

๗.๐๐

๙.๐๐

๑๑.๐๐

แหล่ งงบประมาณ

ด้ านประสิ ทธิภาพ
๑. มีกระบวนการเรี ยนการสอนที-ได้

.- โครงการพัฒนาอาคารสถานที-ให้ได้มาตรฐาน

รองคณบดี

มาตรฐาน

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

.- โครงการพัฒนาอุปกรณ์การศึกษาให้ได้มาตรฐาน

รองคณบดี

๒.๐๐

๔.๐๐

๖.๐๐

๘.๐๐

๑๐.๐๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

.- โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้เป็ นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
- โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว- ไป/

๐.๑๐

๐.๒๐

๐.๓๐

๐.๔๐

๐.๕๐

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี ฝ่ ายวิชาการ /

งปม.ภายนอก
๐.๓๐

๐.๔๐

๐.๕๐

๐.๕๐

๐.๕๐

รองคณบดี ฝ่ ายกิจการทัว- ไป/ สาขาวิชา
- โครงการช้างเผือก

รองคณบดี ฝ่ ายวิชาการ /

รองคณบดี ฝ่ ายวิชาการ /

๐.๑๐

๐.๑๕

๐.๒๐

๐.๒๐

๐.๒๐

รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว- ไป/
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

๐.๐๖

๐.๐๘

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐

รองคณบดี ฝ่ ายกิจการทัว- ไป/ สาขาวิชา
.- โครงการบูรณาการงานวิจยั และนวัตกรรม

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

รองคณบดี ฝ่ ายกิจการทัว- ไป/ สาขาวิชา
- โครงการรณรงค์การอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

๑.๐๐

๑.๕๐

๒.๐๐

๒.๕๐

๓.๐๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

๒๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที+ ๕ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่ วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้ านบาท)
๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๑.๐๐

๑.๕๐

๒.๐๐

๒.๕๐

๓.๐๐

แหล่ งงบประมาณ

ด้ านพัฒนาองค์ การ
๑. ส่งเสริ มคณาจารย์ให้มีส่วนร่ วม

.- โครงการวัฒนธรรมสัญจร

ในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว- ไป/
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

ทังในประเทศและต่างประเทศ
๒. มีหลักสูตรที-ได้มาตรฐานคุณวุฒิ

.- โครงการจัดประชุมเชิงวิชาการสร้างความรู ้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที-เกี-ยวข้อง

๐.๒๐

๐.๕๐

๐.๘๐

๑.๐๐

๑.๒๐

ความเข้าใจ ความตระหนักในสถานการณ์

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

"ประชาคมอาเซียน"
.- โครงการ จัดทําหลักสูตรเป็ นไปตามกรอบ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที-เกี-ยวข้อง

๐.๕๐

๑.๐๐

๑.๕๐

๒.๐๐

๒.๕๐

มาตรฐานคุณวุฒิ
๓. มีหลักสูตรระยะสันที-ได้มาตรฐาน

.- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที-เกี-ยวข้อง

๐.๒๐

๐.๕๐

๐.๘๐

๑.๐๐

๑.๒๐

งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้/
งปม.ภายนอก

๒๓

๒๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย (ปี )
เป้าประสงค์

ความคิดริเริม

ตัวชี2วดั
๕๕ ๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

(วิธีการ/กลยุทธ์ )

ด้ านประสิ ทธิผล
ไม่นอ้ ยกว่า ๒.๕ จาก ๔

๑. บุคลากรในคณะฯ มีความสุ ข .- ระดับความพึงพอใจ

.- ส่งเสริ มการอบรมและสัมมนา
บุคลากรเพื"อให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในคณะฯ

ด้ านคุณภาพบริการ
๑. ความพึงพอใจของบุคลากร

ไม่นอ้ ยกว่า ๒.๕ จาก ๔

.- ระดับคุณภาพของกระบวนการ

.- พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ด้ านประสิ ทธิภาพ
๑. มีกระบวนการที"ชดั เจนใน

.- ระดับคุณภาพของกระบวนการ

๓

๔

๕

๖

๗ .- น้อมนําแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ านพัฒนาองค์ กร
๑. บุคลากรในคณะฯ มีความรู ้

.- ร้อยละของจํานวนบุคลากรที"มีความรู ้

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

.- ระดับความพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม

พอเพียง

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

ไม่นอ้ ยกว่า ๒.๕ จาก ๔

๑๐๐ .- ให้ความรู ้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที) ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ /แผนงาน

โครงการ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

หน่ วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ (ล้ านบาท)
๕๕

๕๖

แหล่ งงบประมาณ

๕๗

๕๘

๕๙

๐.๐๕ ๐.๐๘ ๐.๐๙

๐.๑๐

๐.๒๐ งบประมาณรายได้

๑.๐๐ ๑.๗๐ ๑.๗๐

๑.๗๐ งบประมาณรายได้

ด้ านประสิ ทธิผล
๑. จัดตังกลุม่ อาสาสมัครพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

.- โครงการจัดตังกลุม่ อาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว# ไป/
หัวหน้างานกิจกรรม

ด้ านคุณภาพบริการ
๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

.- โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์อาคาร ๕๐ ปี และอาคาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว# ไป/

๑.๒๐

พืนที#บพิตรพิมุข ให้มีความร่ มรื# น และมีที#นง#ั พักผ่อน หัวหน้าอาคารสถานที#
.- โครงการห้องเรี ยนสี เขียว (ประหยัดพลังงาน)

หัวหน้าสาขาการตลาด

๐.๕๐ ๐.๔๐ ๐.๐๕ ๐.๐๕

๐.๐๕ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

.- โครงการจัดการแยกขยะ

รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว# ไป/

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๑๐

๐.๑๐ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้

๐.๑๐

หัวหน้าสาขาการตลาด
.- โครงการติดตังกล้อง CCTV

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร

๐.๘๐ ๐.๘๐ ๐.๘๐ ๐.๘๐

๐.๘๐ งบประมาณรายได้

-โครงการเผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด /

๐.๑๐

๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐

๐.๑๐ งบประมาณรายได้

๐.๑๐

๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐

๐.๑๐ งบประมาณรายได้

ด้ านประสิ ทธิภาพ
๑. น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ

หัวหน้าสาขาการจัดการ
-โครงการค้นหาบุคคลตัวอย่าง ร่ วมกับชุมชน
ใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด /
หัวหน้าสาขาการจัดการ

ด้ านการพัฒนาองค์ กร
-โครงการพัฒนาความรู ้สู่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

รองคณบดี

๐.๑๐

๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐

๐.๑๐ งบประมาณรายได้

-โครงการศึกษาดูงานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รองคณบดี

๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐

๐.๓๐ งบประมาณรายได้

๒๕

๑. ให้ความรู ้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒๖

บทที ๔
การติดตามและประเมินผล
เพือให้การดําเนินงานของคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ เป็ นไปตาม
ตัว บ่ งชี( ที กาํ หนดตามแผนยุท ธศาสตร์ การบริ หารคณะบริ หารธุ ร กิ จ มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
กรุ งเทพ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ คณะบริ หารธุรกิจจึงได้กาํ หนดแผนการติดตามและประเมินผล ดังนี(
๑ . คณ ะบ ริ หา ร ธุ ร กิ จ ปร ะก าศใ ช้ แ ผ น ยุ ท ธศ าส ต ร์ ก าร บ ริ ห ารค ณะ บริ ห าร ธุ รกิ จ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๒. หน่วยงานภายในคณะบริ หารธุรกิจ นําแผนยุทธศาสตร์ ไปใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานเพือให้
สอดคล้องกับเป้ าหมายของคณะบริ หารธุรกิจ
๓. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล รอบครึ งแผน และเมือสิ( นสุ ดแผน

ภาคผนวก ๔

๒๘

แผนทียทุ ธศาสตร์ (Strategy Map) ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
วิสยั ทัศน์ : บริ หารธุรกิจ มุง่ มัน สร้างสรรค์วิชาชีพ สู่ ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๖

การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการและ

การพัฒนาการสื อสารและ

การพัฒนางานวิชาการและงาน

การพัฒนาเครื อข่ายของคณะ

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่

การพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามแนว

พัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ

การประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก

วิจยั สู่เศรษฐกิจและสังคม

บริ หารธุรกิจให้เข้มแข็ง และ

ประชาคมอาเซี ยน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต่อเนือง

การพัฒนาองค์กร

ประสิ ทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิราชการ

คุณภาพการให้บริ การ

ประสิ ทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

มีผลงานทางด้าน
บริ หารเป็ นทียอมรับ
เชือมัน ในระบบ
บริ หารจัดการ

คณะฯ เป็ นที
ยอมรับของสังคม

อาจารย์มีศกั ยภาพ
ในการนําเสนอ
ผลงานสู่อาเซี ยน

ความพึงพอใจของ
ความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย

ความพึงพอใจของผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย

ผูใ้ ช้เทคโนโลยี
ผลงานวิจยั เป็ นที
ยอมรับ

กระบวนการ

การประชาสัมพันธ์
โดยใช้ IMC

สนับสนุนการศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก

การเข้าถึงข้อมูลของ

สนับสนุนการทํา
ผลงานทางวิชาการ

บริ หารงานมี
ประสิทธิภาพ

คณะฯ เพิมมากขึMน

มีการขยายเครื อข่ายทัMง
ภายใน ภายนอกเพิมขึMน

มีเทคโนโลยี

มีความร่ วมมือระหว่าง
คณะฯกับเครื อข่ายด้าน
ต่างๆ มากขึMน
เครื อข่ายมีทศั นคติทีดีตอ่ คณะฯ
เครื อข่ายมีความพอใจใน
คุณภาพการทํางานของ
คณะฯ
การติดต่อประสานงาน
สะดวกถูกต้องรวดเร็ ว

นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเป็ นทียอมรับ
ด้าน IT และด้านภาษา

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการจัด
การศึกษา

มีกระบวนการเรี ยน
การสอนทีได้
มาตรฐาน

ระบบการประสานงานชัดเจน

ความพึงพอใจของบุคลากร

มีกระบวนการทีชดั เจนใน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ลดขัMนตอนการทํางาน
อบรมให้ความรู ้กบั
บุคลากรด้านเครื อข่าย

คณาจารย์มีความก้าวหน้า
ด้าน IT และภาษา

เทคโนโลยีทนั สมัย

IMC มีประสิทธิ ภาพ

บุคลากรมี

สมรรถนะของ

อาจารย์มีสมรรถนะด้านภาษา

มีเทคโนโลยีทนั สมัย

สมรรถนะสูงขึMน

มีหลักสูตรทีได้มาตรฐาน

บุคลากรเพิมขึMน

และเทคโนโลยีสูงขึMน

พัฒนาฐานข้อมูลทีมี
ประสิ ทธิภาพ

และหลักสูตรระยะสัMน

ก้าวหน้า

บุคลากรในคณะฯ
มีความสุข

บุคลากรในคณะฯ มีความรู ้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(ปรับแก้) แผนภาพแสดงการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

บริหารธุรกิจ มุ่งมั่นสร้างสรรค์วิชาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน

จัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เน้น

บริการวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ

สร้างสรรค์ วิชาชีพ และปฏิบัติได้จริง

ประเทศและประชาคมอาเซียน

ประเด็น

การพัฒนาคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

นักศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน

เป้าประสงค์

บัณฑิตสามารถทํางานได้
ในภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ์

๑. นักศึกษาสามารถสอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับทางด้าน IT และด้าน
ภาษา
๒. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการจัดการศึกษา
๓. มีกระบวนการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐาน
๔. ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีส่วน
ร่วมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
๕. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
คุณวุฒิ
๖.มีหลักสูตรระยะสั้นที่ได้
มาตรฐาน

การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการประกัน
คุณภาพ

การพัฒนางานวิชาการ
และงานวิจัยสู่

การพัฒนาการสื่อสาร

การพัฒนาเครือข่ายของคณะ

และการ

บริหารธุรกิจให้เข้มแข็งและ

เศรษฐกิจและสังคม

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

การเพิ่มมูลจากการเรียนและการ
วิจัย

๑. เพิ่มศักยภาพการให้บริการงาน
วิชาการและวิจัยแก่บุคคลากร
๒. สนับสนุนบุคคลากรให้สามารถ
ทํางานวิชาการและวิจัยร่วมกับภาค
ธุรกิจ
๓. สร้างเครือข่ายงานวิชาการและ
วิจัยกับภายนอก
๔. การติดตามผลการให้บริการงาน
วิชาการและวิจัย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือด้าน งานวิชาการและ
งานวิจัยกับภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
๖. ส่งเสริมบุคคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านงานบริการวิชาการ
และงานวิจัย

ต่อเนื่อง

การประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย

๑. ผลักดันให้ระบบการประชาสัมพันธ์คณะ ฯ
มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลต่อมหาวิทยาลัยฯ กลุ่มเป้าหมาย
และประชาชนทั่วไป
๒. สร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ ให้เป็นที่
ยอมรับกับกลุ่มเป้าหมาย และสังคมโดยทั่วไป
รวมถึงกลุ่มของประชาคมอาเซียนในอนาคต
๓. จัด Road Show หลักสูตร
๔. การให้บริการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอก
๕. จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์คณะฯ
๖. พัฒนาระบบสารสนเทศ
๗. ส่งบุคลากรอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
๘. จัดหาอุปกรณ์ด้านระบบ IT อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๙. การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อ
ชุมชนและสังคม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ทุกคน
ในคณะบริหารธุรกิจมีความสุข

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและส่งเสริมระบบการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกันคุณภาพ

บริหารงานเป็นที่ยอมรับ
๑. ตั้งศูนย์เครือข่ายคณะ
บริหารธุรกิจ
๒. จัดทําฐานข้อมูลของคณะ
บริหารธุรกิจ
๓. จัดทําข้อมูลของสมาชิก
เครือข่าย
๔. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครือข่ายคณะ
บริหารธุรกิจ
๕. จัดทําโครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
๖. จัดทําโครงการจัดหางาน
๗. จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้
บุคลากรด้านการประสานงาน
เครือข่าย
๘. จัดทําโครงการอบรม
เทคโนโลยีให้กับบุคลากร
๙. จัดทําโครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

๑. ปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรด้านการบริหาร
๒. ส่งเสริมให้หน่วยงาน
จัดหารายได้
๓. ปรับปรุงการบริหาร
เพื่อให้ได้การบริการที่ดี
๔. ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานเพื่อลดขั้นตอนและ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
๕. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๖. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

ธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต
๑. พัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
๒. น้อมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ
๓. ให้ความรู้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

๓๒

ภาคผนวก ๓ รายชือผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมสัมมนา ณ โรงแรม THE TAWANA BANGKOK
กรุ งเทพมหานคร วันที ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
๑. นางหทัยกร

พันธุ์งาม

๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปราณี

ศรี จนั ที

๓. นางสาวอรอนงค์

สรรเสริ ญ

๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิงแก้ว

เอียมแฉล้ม

๕.นายสมบัติ

คชายุทธ

๖. นางรุ่ งทิพย์

โคบาล

๗. นางสาวสุ ดาพร

ศิริโภคากิจ

๘. นางศิริมา

ศิริสรรหิรัญ

๙. นางสาวมนต์ปรัชญา

อภิรักษ์สุขมุ าล

๑๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ คุณเดชอมร
๑๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิติพร

จูปราง

๑๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อจั ฉรา ลิEมวงษ์ทอง
๑๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภาพร

สูทกวาทิน

๑๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุพจน์

พูลน้อย

๑๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อญั ชลี

วสุ นธราภิวฒั ก์

๑๖. นางจิตราพัชร์

วชิระเจริ ญฤทธิH

๑๗. นางสาววรรณี

สิ นศุภรัตน์

๑๘. นางสาววิภา

อร่ ามรุ่ งโรจน์ชยั

๑๙. นายภิญโญ

อุดมโภชน์

๓๓

ผลทีได้จากการประชุมสัมมนา ณ โรงแรม THE TAWANA BANGKOK กรุ งเทพมหานคร
วันที ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
วิสัยทัศน์

“บริ หารธุรกิจ มุ่งมัน สร้างสรรค์วิชาชีพ สู่ ประชาคมอาเซี ยน”

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาด้านบริ หารธุ รกิจ เน้นสร้างสรรค์ วิชาชีพ และปฏิบตั ิได้จริ ง
๒. รับใช้สงั คมเพือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมอาเซี ยน
๓. พัฒนาและบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต เพือให้คนในคณะฯ มีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะบริหารธุรกิจ
๑. พัฒนาการสื อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
๒. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
๓. พัฒนาอาจารย์และงานวิชาการให้มีศกั ยภาพทีพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
๔. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน
๕. พัฒนาเครื อข่ายของคณะฯ ให้เข้มแข็งและต่อเนือง
๖. พัฒนาชีวิตตามแนวคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
SWOT ของคณะบริหารธุรกิจ
S = Strength
๑. คณะฯ จัดการเรี ยนการสอนด้านการบริ หารธุรกิจเชิงปฏิบตั ิอย่างสร้างสรรค์
๒. บุคลากรมีความเชียวชาญในด้านการเรี ยนการสอน
๓. คุณภาพบัณฑิตเป็ นทียอมรับของสถานประกอบการ
๔. คณะบริ หารธุรกิจตัEงอยูศ่ ูนย์กลางย่านธุรกิจ

๓๔

W = Weakness
๑. การสื อสารภายในองค์กรและนอกองค์กรยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
๒. ระบบการบริ หารจัดการภายในคณะฯ ยังไม่มีสิทธิ ภาพ
๓. คณาจารย์ขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการทําวิจยั
๔. สัดส่ วนคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ระดับปริ ญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
๕. คณะฯ ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูล
๖. คณะฯ ขาดบุคลากรฝ่ ายสนับสนุนด้านการบริ การการศึกษา
O = Opportunities
๑. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษา
๒. การเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจทําให้เกิดความต้องการแรงงานทางด้านบริ หารธุ รกิจ
๓. ศิษย์เก่าทีประสบความสําเร็ จให้ความร่ วมมือในการขยายเครื อข่ายทางวิชาการ
๔. ประชากรมีความต้องการทางการศึกษาระดับปริ ญญา จึงเป็ นโอกาสให้คณะฯ ได้ขยายหลักสูตร
การศึกษาในระดับทีสูงขึEน
T = Threat
๑. มีค่แู ข่งจากมหาวิทยาลัยทีเปิ ดสอนทางด้านบริ หารธุรกิจจํานวนมาก
๒. จํานวนประชากรของประเทศลดลงทําให้นกั ศึกษาน้อยลง
๓. นโยบายของสํานักงานการอุดมศึกษาไม่ให้เปิ ดหลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนือง
๔. การจัดให้คณะบริ หารธุรกิจเป็ นการศึกษาสายสังคมศาสตร์ ทําให้มหาวิทยาลัยฯ จัดสรร
งบประมาณแก่คณะฯ ในปริ มาณทีไม่พอเหมาะกับจํานวนนักศึกษา

๓๖

ภาคผนวก ๔ รายชือผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมสัมมนา ณ โรงแรม บางกอกพาเลซ กรุ งเทพมหานคร
วันที ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้ มปี ระสิทธิภาพ
๑. นางหทัยกร

พันธุ์งาม

๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปราณี

ศรี จนั ที

๓. นางจิตราพัชร์

วชิระเจริ ญฤทธิ5

๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุพจน์

พูลน้อย

๕. นางพรศรี

โรจน์เมฆี

๖. นางกุสุมา

ชัยโตษะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๒ การพัฒนาการสือสารและการประชาสั มพันธ์ เชิงรุ ก
๑. นางสาวอรอนงค์

สรรเสริ ญ

๒. นายภิญโญ

อุดมโภชน์

๓. นายคุณากร

ไวยวุฒิ

๔. นางสาวกมลศิริ

คงสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๓ การพัฒนางานวิชาการและงานวิจยั สู่ เศรษฐกิจและสังคม
๑. นายพิษณุ วตั ร

สุจวิพนั ธ์

๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิงแก้ว

เอียมแฉล้ม

๓. นายสมบัติ

คชายุทธ

๔. นางสาววรรณี

สิ นศุภรัตน์

๕. นางสาวตติยา

องค์ศิริพร

๓๗

๖. นางสาวกัญญา

เชาว์ชาญชัยกุล

๗. นางอลิสรา

สุริยสมบูรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๔ การพัฒนาเครือข่ ายของคณะบริหารธุรกิจให้ เข้ มแข็งและต่ อเนือง
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อจั ฉรา

ลิ@มวงษ์ทอง

๒. นางสาววิภา

อร่ ามรุ่ งโรจน์ชยั

๓. นางสาวกรรณิ การ์

แสงสุริศรี

๔. นางสาววัลลาภาภรณ์

สอนบุญตา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๕ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน
๑. นางสาวกิงกมล

สิ งห์สมบูรณ์

๒. นางรุ่ งทิพย์

โคบาล

๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิติพร

จูปราง

ั ยา
๔. นางสาวสุ กณ

กิตติคุณงาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภาพร

สูทกวาทิน

๒. นางสาวสุดาพร

ศิริโภคากิจ

๓. นางศิริมา

ศิริสรรหิรัญ

๓๘

ผลทีได้จากการประชุมสัมมนา ณ โรงแรม บางกอกพาเลซ กรุ งเทพมหานคร
วันที ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ปรั บเปลีย น ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เดิม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๑ การพัฒนาการสื อสารและการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๒ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๓ การพัฒนาอาจารย์และงานวิชาการให้มีศกั ยภาพทีพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๔ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๕ การพัฒนาเครื อข่ายของคณะบริ หารธุรกิจให้เข้มแข็ง และต่อเนือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๑ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๒ การพัฒนาการสื อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๓ การพัฒนางานวิชาการและงานวิจยั สู่ เศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๔ การพัฒนาเครื อข่ายของคณะบริ หารธุรกิจให้เข้มแข็งและต่อเนื อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๕ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

