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คำนำ
ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้นำนโยบำยรัฐบำลที่แถลงต่อรัฐสภำมำเป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และบัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มี มติให้
ควำมเห็นชอบแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2554 และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวัน ที่ 21 กันยำยน 2554 ซึ่ง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ได้นำกรอบของแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 มำเป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
คณะบริหำรธุรกิจ ได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี โดยนำ
กรอบแนวทำงของแผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี มำกำหนดยุทธศำสตร์ของคณะบริหำรธุรกิจให้สอดคล้องกับมหำวิทยำ ลัย ด้วย
กำรบูรณำกำรกับพันธกิจของคณะที่มีหน้ำที่ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้ำนบริหำรธุรกิจในระดับสำกล ส่งเสริมกำรสร้ำงงำนวิจัยที่ตอบสนองชุมชน และประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรทำบุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้บริกำรวิชำกำร เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน กำรบริหำรจัดกำร
แบบธรรมำภิบำล
คณะบริหำรธุรกิจมีควำมมุ่งมั่นที่จะใช้แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคณะฯ ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ที่กำหนดไว้

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร)
คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ
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สำรบัญ
บทสรุปผู้บริหำร
1 บทนำ
1.1 กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำงบประมำณ พ.ศ. 2556
1.2 ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ
1.3 ปณิธำน (Determination)
1.4 ค่ำนิยมองค์กร (Core values)
1.5 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
1.6 อัตลักษณ์ (Identity)
1.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.8 นโยบำยหลักด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ (7 C + 4 C)
1.9 นโยบำยกำรพัฒนำคณะบริหำรธุรกิจ สู่กำรเป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล
2 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
3 แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
3.2 พันธกิจ (Mission)
3.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)
3.4 เป้ำประสงค์ (Goal)
3.5 กลยุทธ์หน่วยงำน (Strategies)
3.6 กลยุทธ์วิธีกำร
3.7 แผนภำพรวมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
3.8 แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนงำน นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/หน่วยงำน
ผลผลิต/โครงกำร และกิจกรรม

หน้ำ
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สำรบัญ (ต่อ)

4

3.9 แผนยุทธศำสตร์ (Strategy Map)
3.10 สรุปตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2556 คณะบริหำรธุรกิจ
3.11 สรุปตัวชี้วัดพื้นฐำนของโครงกำรที่จะดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
3.12 สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 จำแนกตำมนโยบำยหลัก 11 C แหล่งเงินและประเภทรำยจ่ำย
3.13 แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
ภำคผนวก
4.1 กรอบแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
4.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 คณะบริหำรธุรกิจ
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สำรบัญตำรำง
หน้ำ
ตำรำงที่
1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3

กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยใน
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยนอก
สรุปตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 คณะบริหำรธุรกิจ มทร.ธัญบุรี
สรุปตัวชี้วัดพื้นฐำนของโครงกำรที่จะดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 จำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร งบรำยจ่ำย
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สำรบัญแผนภำพ
หน้ำ
แผนภำพที่
1.1 นโยบำยกำรพัฒนำคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
3.1 สรุปภำพรวมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
3.2 แผนภูมิแสดงควำมเชื่อมโยงแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนงำนนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร และกิจกรรมคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
3.3 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
3.4 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
3.5 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
3.6 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
3.7 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
3.8 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้เป็นกรอบในการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เป็นคณะชั้นนาที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม โดย
ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “ผู้นาด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล”
การจัดทาแผนปฏิบั ติราชการประจาปี พ.ศ. 2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทาขึ้นบนพื้นฐานหลั กการที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของคณะบริหารธุรกิจ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2556 และแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี พ.ศ. 2555-2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวั ตร
นายกรัฐมนตรี) โดยอาศัยกรอบนโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พ.ศ. 2552 – 2556) ซึ่งอธิการบดีนาเสนอ
ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาอธิการบดีในวาระที่สอง แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี พ.ศ.2553 – 2556
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 และนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่มหาวิทยาลัยชั้นนาทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใน
การประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554
โดยสรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี นั้นประกอบไปด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์หน่วยงาน 46 กลยุทธ์วิธีการ ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมี
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี และแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็น
เครื่องมือที่สาคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital)
ในระดับสากล ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์/หน่วยงาน 16 กลยุทธ์วิธีการ 2 ผลผลิต 1 โครงการ 19 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ ที่สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์
1 กลยุทธ์/หน่วยงาน 7 กลยุทธ์วิธีการ 2 ผลผลิต 9 ตัวชี้วัด
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์/หน่วยงาน 6 กลยุทธ์
วิธีการ 1 ผลผลิต 5 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์/
หน่วยงาน 3 กลยุทธ์วิธีการ 1 ผลผลิต 5 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์/หน่วยงาน 14 กลยุทธ์วิธีการ
1 ผลผลิต 3 ตัวชี้วัด
ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ในนโยบาย ข้อ 4 นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีกรอบงบประมาณที่ใช้รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์จานวนทั้งสิ้น 184,432,800 บาท
โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 58,965,900 บาท (ร้อยละ 31.97 ) งบประมาณเงินรายได้ จานวน 125,466,900 บาท (ร้อยละ 68.03)
ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับ หน่วยงาน คือ การนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) ซึ่งเป็นกระบวนการ
หนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการดาเนินการที่สาคัญคือ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของคณะ
บริหารธุรกิจ ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรี ซึ่งคณะได้กาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์
ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาหรับการกากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสาเร็จขององค์กรนั้น คณะบริหารธุรกิจ จัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะบริหารธุรกิจ จะส่งการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ไปยังมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักสาคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การ
ดาเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลธัญบุรี ให้เป็นคณะชั้นนา ที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็น “ผู้นาด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล”
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1. บทนำ
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1.1 กระบวนกำรจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร ประจำปี ง บประมำณ พ.ศ.2556
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทาขึ้นบนพื้นฐานหลักการ
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของคณะบริหารธุรกิจ และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี) โดยอาศัยกรอบนโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พ.ศ. 2552 – 2556) ซึ่งอธิการบดีนาเสนอ
ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาอธิการบดีในวาระที่สอง แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ .ศ.2553 – 2556
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดีที่ 21มกราคม 2553 และนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่มหาวิทยาลัยชั้นนาทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใน
การประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554
ตำรำงที่ 1.1 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556
แนวทำง/กระบวนกำร กำรจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2556
เริ่มต้น
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ

แผน

2. จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ : รำยละเอียด
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศในเบื้องต้นเสนอ
ต่อผู้บริหาร โดยคณะทางานมีหน้าที่ วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
 วิเคราะห์การดาเนินงานในอดีตของคณะบริหารธุรกิจ
 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน, กรอบแผนระยะยาวการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา, เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)
และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.), นโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ของอธิการบดี แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี เป็นต้น
 วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
 วิเคราะห์คู่แข่งและสภาพการแข่งขัน
 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ระดมความคิดเห็น ทบทวนแผนฯ ของคณะบริหารธุรกิจ และเตรียมจัดทาร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำกำร ช่วงระยะเวลำรอบ
ปฏิบัติ (วัน)
ปีปฏิทิน (เดือน)
5 วัน
ธ.ค.55

10 วัน

ธ.ค.55
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แนวทำง/กระบวนกำร กำรจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
3. คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดทำ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี

4. เสนอที่ประชุม
กรรมกำรบริหำร

5. เสนอที่ประชุม
กรรมกำรประจำคณะ

6. จัดทำแผนฉบับสมบูรณ์และ

ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ

7.หน่วยงำน จัดทำแผน

ดำเนินกำรตำมแผน

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ : รำยละเอียด
3.1 จัดทาร่างแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะบริหารธุรกิจ
3.2 ประชุมแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 กาหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำกำร ช่วงระยะเวลำรอบ
ปฏิบัติ (วัน)
ปีปฏิทิน (เดือน)
10 วัน

ม.ค.56

4. นาแผนปฏิบัตริ าชการ ประจางบประมาณ ปี พ.ศ.2556 ทีไ่ ด้รับการปรับปรุง
 เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ให้ความเห็นชอบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็น

2 วัน

ม.ค.56

5. นาเสนอที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 วัน

ม.ค.56

6. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่/ถ่ายทอด
ประชาสัมพันธ์ แผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 วัน

ม.ค.56

7. จัดประชุมชี้แจง ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัต/ิ คณะ/หน่วยงาน ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

5 วัน

ม.ค.56

สิ้นสุด
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1.2 ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ (Philosophy)
คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนากาลังคน ให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะประยุกต์
และพัฒนาทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

1.3 ปณิธำน (Determination)
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพระดับสากลด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.4 ค่ำนิยมองค์กร (Core values)
F-Future เป็น คณะที่จ ะสร้า งเยาวชนให้เ ป็น บุค ลากรที่มีคุณ ภาพเป็น บัณ ฑิต นัก ปฏิบัติ (Hands - on) ที่มีทัก ษะและมีค วามรับ ผิด ชอบสูง
สามารถประยุ กต์องค์ความรู้ ไปใช้ในการทางาน อยู่ในระดับแนวหน้า และสามารถทางานร่ว มกับผู้ อื่นได้อย่างเป็นระบบในสถานการณ์ที่เปลี่ ยน แปลง
B-Business
เป็น คณะที่จัด การศึก ษาด้า นบริห ารธุร กิจ ที่มีคุณ ภาพและคุณ ธรรม มีทัก ษ ะที่ใ ช้เ ทคโนโลยีเ ป็น ฐาน (Technology Based
Education & Training) มีทักษะ ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาวิจัย พัฒ นาองค์ความรู้และสร้างสรรค์ด้านบริห ารธุรกิจ
A-Admiration
เป็น คณะที่ไ ด้รับ การยอมรับ และชื่น ชมในระดับ สากลทั้ง จากนัก ศึก ษา ผู้ป กครอง ผู้ป ระกอบการ และชุม ชน โดยมีค วาม
เชี่ย วชาญวิช าชีพ (Professional Oriented)
เป็น ผู ้นา มีวิส ัย ทัศ น์ก ว้า งไกล สร้า งสรรค์ นาเสนอผลงานด้า นบริห ารธุร กิจ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่ อสารอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ

1.5 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
รัก องค์ กรและหน้าที่ พัฒ นาตนเอง เป็น มื อ อาชี พ
สื่ อสารอย่า งสร้างสรรค์ ทางานเป็น ทีม จิตสาธารณะ

1.6 อัตลักษณ์ (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
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1.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“คณะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจ
ผลิตบัณฑิตและสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล”

1.8 นโยบำยหลักด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
นโยบายหลักด้านการบริหารจัดการและพัฒนาที่ครอบคลุมงานด้านต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่
C1 การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา (Competence)
C2 การพัฒนาด้านการวิจัย (Creativity)
C3 การพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (Community)
C4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (Culture)
C5 การพัฒนานักศึกษา (Capability Building)
C6 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร (Care)
C7 การบริหารจัดการ (Commitment)
นโยบายทั้ง 7 ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้เพิ่มความสาคัญกับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการวิจัย ปรับนโยบายด้านบริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยผสมผสานกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เป็นที่พึ่งของสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งเพิ่มเติมนโยบายการพัฒนา อีก 4 ด้าน เพื่อให้การพัฒนาบรรลุจุดมุ่งหมายเร็ว
ขึ้น ได้แก่
C 8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
C 9 การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
C10 การสร้างความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ
C11 การยกระดับการให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
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นโยบายทั้ง 11 ด้าน สามารถนามาจัดวางเพื่อให้ได้ตัวแบบ (Model) ของนโยบายหลักด้านการบริหารจัดการและพัฒนา ที่จะนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังแผนภาพ
แผนภำพที่ 1.1 นโยบำยกำรพัฒนำคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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1.9 นโยบำยกำรพัฒนำคณะบริหำรธุรกิจ สู่กำรเป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 ได้มีการกาหนดนโยบายการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่มหาวิทยาลัยชั้นนา ทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล ดังนี้
นโยบำยหลัก
สร้างนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ที่เป็นนักปฏิบัติมีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้ กับการ
ทางาน (Work - Integrated Learning - WIL) และการวิจัยและพัฒนา (Research and Development – R&D)
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์หลักคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัยฯ ดังตารางที่ 1.2

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9

ตำรำงที่ 1.2 แผนกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยฯ

คณะบริหำรธุรกิจ

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์หลัก

1. พัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล ส่งเสริม
หลักสูตรที่มีบูรณาการ
หลายศาสตร์ ลดความ
ซ้าซ้อนของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่
สามารถแข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซียน

2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์อนื่ ๆ โดยบูรณาการกับ
การบริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

3. พัฒนาบุคลิกภาพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักศึกษาและ
บุคลากร

4. พัฒนาอาจารย์ และระบบ
อาจารย์ เน้นการพัฒนา

5. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี มีความ
สามัคคี รับผิดชอบ
องค์กร เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ร่วมกัน
ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมุ่ง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ

6. ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภาคการ
ผลิตของรัฐและ
เอกชนทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

7. ปรับระบบการ
จัดสรรงบประมาณ
และจัดหารายได้เพื่อ
เอื้อต่อนโยบายหลัก

8. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ส่งเสริมทักษะ
ปฏิบัติการ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
เครื่องมือปฏิบัตกิ าร
ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

1. จัดทาโครงการอบรม

1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ด้านงานวิจัยครอบคลุมงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ตลอดจนการบูรณาการ
ผลงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการแก่สังคม
2. จัดสรรงบประมาณวิจัยจากเงิน
รายได้คณะฯ เพือ่ สนับสนุน
โครงการวิจัยสาหรับนักวิจัยใหม่
3. ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลแหล่งทุนวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
4. จัดหาเครือ่ งมืออุปกรณ์สนับสนุน
งานวิจัยทีม่ ีประสิทธิภาพและมี
ปริมาณเพียงพอ
5. จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการระดับ
คณะฯ และระดับสาขาวิชาเพื่อกากับ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
การบูรณาการผลงานวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอนตลอดจนการบูร
ณาการงานวิจัยกับการบริการ
วิชาการ

1. โครงการจัดอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ทุกปีการศึกษา
2. ให้อาจารย์ผู้สอน
สอดแทรกเนื้อหา
ทางด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ในรายวิชาที่สอน

มีกาสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี เริม่ จาก
กรรมการบริหาร
คณะฯ ถ่ายทอดลง
มาสู่บุคลากรทุกคน
เช่น กิจกรรม 5ส. ,
การรักองค์กร, การ
เสียสละต่อองค์กร
ฯลฯ

1. มีรายวิชาสหกิจ
ศึกษา และ การ
ฝึกงานทาง
บริหารธุรกิจ และ
เศรษฐศาสตร์
2. มีคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ทีม่ า
จากผู้บริหารสถาน
ประกอบการ
3. มีแผนจัดทา
หลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการ
เช่น บริษทั เซ็นทรัล
พัฒนา จากัด
(มหาชน)

1. มีระบบและ
กระบวนการ
กลั่นกรองการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
คณะฯ เพือ่ เอื้อต่อ
นโยบายหลัก

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในคณะฯ
2. ปรับปรุงห้องสมุด
เพื่อส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรร่วมกันใน
การศึกษาค้นคว้า
3. สนับสนุนให้
นักศึกษานาโน๊ตบุ๊คเข้า
มาศึกษาค้นคว้า

SMEs
2. มีการเปิดรายวิชาที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์
หลักมหาวิทยาลัย เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่สามารถ
แข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียน
3. ผลักดันให้ทุก
สาขาวิชามีสอื่ การเรียน
การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย
1 รายวิชาต่อชัน้ ปี
4. จัดอบรม
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักศึกษา
5. จัดหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในกลุม่
ประเทศอาเซียน

ทักษะ WIL และ R&D
ปรับระบบการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ/ วิชาชีพ
ปรับปรุงระบบภาระงาน
สร้างระบบอาจารย์สมทบ
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและ
เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนุนให้มี
ความสามารถสูงขึน้
1. สร้างระบบพัฒนาอาจารย์
สู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. จัดทา MOU กับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนทั้ง
ในด้านวิจัยและสัมมนา
3. สนับสนุนให้บุคลากรได้
ฝึกอบรมทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. ส่งเสริมบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความสามารถ
ในการทางานที่หลากหลาย
มากขึน้

E-Learning และ
ลดการใช้กระดาษ
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กลยุทธ์กำรขับเคลื่อน
1. การจัดรายวิช าที่ส อดคล้องกับกลยุทธ์ห ลักของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่ส ามารถแข่งขัน ได้ในประ ชาคมอาเซียน การจัดหลักสูตรการ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ประชาคมอาเซียนและในต่างประเทศอื่น ๆ รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา
2. สร้างระบบพัฒนาอาจารย์สู่ ตาแหน่งทางวิชาการ และให้มีการจัดเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัย จัดสรรงบประมาณวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ
พัฒนาความรู้ด้านการวิจัยตลอดจนการบูรณาการผลงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความสามารถในการทางานหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
4. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมภายในคณะฯ มีความสะอาดร่มรื่น เหมาะกับ
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้
5. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ
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2. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
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2.1 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่ง ผลกระทบต่อ การดาเนิน งานของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้

ตำรำงที่ 2.1 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยใน
เป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการดาเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
องค์ประกอบ
ด้านบุคลากร

ด้านวิชาการ

จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรได้รบั การพัฒนาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. บุคลากรได้รบั การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
3. บุคลากรได้รบั การพัฒนาทัง้ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพอย่างดี มีประสบการณ์ใน
วิชาชีพ
2.1 ควำมแข็งแกร่งด้ำนวิชำกำร
คณะฯ มีสาขาวิชาหลากหลาย ประกอบด้วย
ระดับปริญญาตรี
-หลักสูตรภาษาไทย ได้แก่ การตลาด การจัดการ การบัญชี การเงิน
เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบสารสนเทศ
-หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ การตลาด ภาษาอังกฤษธุรกิจ การบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และระบบสารสนเทศ
ระดับปริญญาโท ได้แก่ การตลาด การจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การบัญชี ระบบสารสนเทศ และ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
ระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

1.
2.
3.
4.
5.

จุดอ่อน (Weakness)
บุคลากรสายวิชาการบางส่วนใช้เวลากับงานธุรการ ทาให้มี
เวลาด้านการวิจัยน้อย
ขาดอัตรากาลังของบุคลากรสายวิชาการที่เชี่ยวชาญในบาง
สาขาวิชา
ขาดอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อทางานใน
ตาแหน่งหัวหน้าแผนกต่าง ๆ
สัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีน้อย
ขาดอาจารย์ประจาชาวต่างชาติ

หลักสูตรนานาชาติและนักศึกษาต่างชาติยงั น้อย
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องค์ประกอบ

ด้านนักศึกษา

ด้านการวิจัย

จุดแข็ง (Strength)
2.2 เน้นกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
- หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานทั้งใน/ต่างประเทศ
- มีระบบสหกิจศึกษาทาให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง
2.3 มีหลักสูตรเทียบโอน
เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับแก่ผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม หรือ
ต่อเนื่องจากระดับการศึกษาเดิม
2.4 คุณวุฒิคณำจำรย์
คณาจารย์มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ ในแต่ละสาขาวิชาตามตาม
หลักสูตรการเรียนการสอน
2.5 มีหลักสูตรนำนำชำติ
เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จัดการเรียน
การสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ และมีแนวโน้มที่จานวนนักศึกษาต่างชาติมา
ศึกษาเพิ่มขึ้น
2.6 มีควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
คณะบริหารธุรกิจมีการทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมา
นานพอสมควร โดยลักษณะความร่วมมือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
คณาจารย์ของแต่ละประเทศ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ
1. เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการการ
เรียนรู้กับการทางาน (Work-Intergraded Learning-WIL) ทาให้นักศึกษามีโอกาส
ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
2. บัณฑิตมีงานทาสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ และผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ
ในการทางานของบัณฑิต
มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะฯ เพื่อสนับสนุนการทางานวิจยั อย่าง
เพียงพอ

จุดอ่อน (Weakness)

1. บัณฑิตยังมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
2. บัณฑิตยังขาดภาวการณ์เป็นผู้นา ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
โดยเฉลี่ยมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ
1. อาจารย์ มีผลงานวิจัยน้อย
2.. ความสามารถในการหาทุนวิจัยจากภายนอกค่อนข้างน้อย
3. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติน้อย
4. ยังไม่มีการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก
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องค์ประกอบ
ด้านบริการวิชาการ

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

1. มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการวิชาการในเชิงธุรกิจ
2. มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะฯ เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาจัดโครงการ
บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

1. เวลาที่จะให้บริการวิชาการแก่ชุมชน มีไม่มาก เนื่องจากภาระงาน
สอนค่อนข้างจะมาก
2. รูปแบบการบริการวิชาการจะมีประสิทธิผลคือต้องไปในแหล่ง
ชุมชน แต่ดว้ ยภารกิจของอาจารย์ที่จะเป็นวิทยากรก็ไม่สะดวกทีจ่ ะ
ปฏิบัติเช่นนัน้
3. บริการวิชาการยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
4. ขาดการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
5. ขาดการบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย
ด้านศิลปวัฒนธรรม
1. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม อาทิเช่น การประกวดการแต่งกายถูก 1. ความร่วมมือจากนักศึกษาและอาจารย์ มีน้อย
ระเบียบและประกวดมารยาทดี ฯลฯ
2. ไม่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
2. มีการจัดกิจกรรมสืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย และจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
อาทิเช่น การจัดโครงการอบรมจริยธรรม
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ
ด้านการบริหารจัดการ 1. มีโครงสร้างการบริหารงานในลักษณะประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นจากแหล่ง 1. หน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย มีลักษณะงานเป็นการทางาน
ต่าง ๆ และประชาคมเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการตัดสินใจ
แบบรวมศูนย์ ทาให้ยังไม่สามารถสนับสนุนการทางานของคณะได้
2. มีการบริหารจัดการดีและมีการทางานเป็นทีม มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน อย่างเต็มที่
รายงานผลการปฏิบัติงานแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
2. ฐานข้อมูลของคณะยังไม่สมบูรณ์ซึ่งต้องพัฒนาโดยใช้ ระบบ
3. มีอาคารเรียนและห้องสมุดที่ทันสมัยพร้อมด้วยระบบสารสนเทศที่เอื้ออานวยต่อ สารสนเทศ
การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
4. มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
5. สภาพแวดล้อมที่มีความสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ อบอุ่น
6. มีการจัดระบบและมาตรการป้องกันและรณรงค์ให้คณะฯ ปลอดจากสารพิษ
ไข้หวัด โรคเอดส์ อบายมุขและอาชญากรรม
7. มีระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมเพียงพอ
8. คณะฯ ได้มีการจัดสถานที่ ห้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้กบั กลุม่ ผู้พิการด้อย
โอกาส เข้าศึกษาต่อ
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ตำรำงที่ 2.2 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยนอก
การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ บริห ารธุร กิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
ธัญบุรี เพื่อให้ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมาย และตรงตามนโยบายของรัฐบาล ที่เป็นทั้งโอกาส(Opportunity) และอุปสรรค (Threats)
ด้ำน
โอกำส (Opportunity)
1. กำรรวมกลุ่มใน
1. ทาให้คณะฯสามารถจัดหลักสูตรเพื่อขยายการศึกษาในระดับสากลมากขึน้
ภูมิภำคเอเชีย และกำร 2. นโยบายภาครัฐสนับสนุนการเข้าสูป้ ระชาคมอาเซียน ทาให้เกิดความร่วมมือใน
เป็นประชำคมอำเซียน กลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) มากขึ้น และการทาวิจยั ร่วมกัน
3. บัณฑิตที่จบมีโอกาสทางานในบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยและในต่างประเทศ
4. มีความร่วมมือในการจัดหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย
5. มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเซีย
2. กำรเพิ่มขึน้ ของ
1. ทาให้คณะมีนกั ศึกษาสนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจานวนมาก
ควำมต้องกำร
2. ทาให้คณะต้องพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของตลาด
(Demand)ศึกษำต่อ รวมทัง้ ให้ทันกับการเปลีย่ นแปลงของอาเซียนและระดับสากล เพื่อสามารถทีจ่ ะ
ในสำยบริหำรธุรกิจ
แข่งขันกับสถาบันอื่น
3. แนวโน้มกำร
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีช่วยให้การเรียนการสอนมีโอกาสที่จะได้รบั
เปลี่ยนแปลงของโลกมี ข้อมูลในการศึกษาได้มากขึ้นและสะดวกขึน้
อย่ำงต่อเนื่อง
2. เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนศูนย์กลางอานาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น ทาให้
มีโอกาสในการรับนักศึกษาจีน เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มากขึ้น และเกิด
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
3. ด้านพลังงานทีแ่ พงขึ้น ทาให้เกิดการเรียนใกล้บา้ น

อุปสรรค (Threats)
1. การเปิดเสรีด้านการศึกษา ทาให้มหาวิทยาลัยต่างชาติเข้ามาแข่งขัน
มากขึ้น
2. การขยายตัวของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีมากขึ้น
3. เงิ นงบประมาณที่ได้รับจากรัฐไม่เหมาะสมต่อการพัฒ นาและ
ขยายตัวขององค์กร

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างจะรวดเร็ว หากคณะฯ
ไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน จะทาให้เป็นอุปสรรคในการ
เข้าถึงข้อมูลและจะทาให้ไม่สามารถแข่งขันได้
2. จานวนนักเรียนในวัยที่จะศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง
ทาให้จานวนผู้สมัครจะลดน้อยลงได้
3. การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นทาให้
จานวนนักศึกษาลดลง ต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับอนาคต
4. เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนศูนย์กลางอานาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชีย
มากขึ้ น ทาให้ เกิดการแข่ งขั นด้านการศึ กษาในประเทศแถบเอเชี ย
ด้วยกัน
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3. แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556
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3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“คณะบริหารธุรกิจ จะเป็นผู้นาด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล”
คณะบริหำรธุรกิจ จะเป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล
ดังนี้
- คุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
- คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ได้มาตรฐานระดับสากล
- คุณภาพอาจารย์ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
- คุณภาพของงานวิจัยเชิงบูรณาการ และประยุกต์เชิงพาณิชย์
- คุณภาพของงานบริการวิชาการสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ

3.2 พันธกิจ (Mission)
วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นเครื่องชี้นาการกาหนดนโยบายและการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุ พันธกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่
1. จัดการศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือในระดับสากลและส่งเสริมกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมค่านิยมจิตสาธารณะ และ
เป็นที่พึงประสงค์โดยมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างศักยภาพผลงานวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ และความสามารถ เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ
3. ให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน และสังคม
4. ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปวัฒธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาสมรรถนะขององค์กรและระบบบริหาร ให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของคณะทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถเชิง
วิชาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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3.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)
1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์(Human Capital) ในระดับสากล
สร้างผลงานวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ ที่สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศ
การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้
การอนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

3.4 เป้ำประสงค์ (Goal)
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ มีความรู้ความสามารถและศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างศักยภาพและความสามารถ เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ
ประชาชนมีความแข็งแกร่งในการประกอบอาชีพนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
มีบทบาทในการส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3.5 กลยุทธ์หน่วยงำน (Strategies)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้
สร้างมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา
เพิ่มศักยภาพการวิจัย และด้านการหาทุนวิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อการแข่งขันของประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการนาองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้กับศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย
บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
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3.6 กลยุทธ์วิธีกำร
1. ร่วมมือกับสถานประกอบการ ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิตของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยสนับสนุนการถ่ายโอน หน่วยกิต ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
3. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในความร่วมมือด้านกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ทางาน (Work-Integrated Learning – WIL)
4. ขยายงานด้านสหกิจทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
5. จัดกระบวนการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อเชิงรุก
6. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมหลักสูตรที่บูรณาการหลายศาสตร์ ลดความซ้าซ้อนของ
หลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
7. บูรณาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF
8. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงวิจัย (Research Based Learning)
9. พัฒนาการสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา
10. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาชีพและภาคประกอบการในการสร้าง พัฒนา และบริหารหลักสูตรร่วมกัน
11. สนับสนุนการเข้าถึงห้องสมุดและบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนที่ทันสมัย
12. สนับสนุนและส่งเสริมการ จัดกิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความ สามารถในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ
13. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดงาน และผู้ประกอบการ
14. พัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย
15. ติดตามคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน
16. ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเพื่อสนองความต้องการของอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ
17. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์อื่น ๆ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม
18. ส่งเสริมให้มีผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัยประยุกต์ (Apply Research)
19. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศ และต่างประเทศ
20. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ และสร้างนักวิจัยพี่เลี้ยง
21. กาหนดหัวข้อวิจัยในคณะฯ ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพื่อเสริมสร้างความชานาญและนาไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ
เช่น Food Safety , SME , AEC, Logistic
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22. จัดสรรงบประมาณรองรับในการพัฒนางานวิจัยอย่างพอเพียง
23. กาหนดให้แต่ละสาขาวิชามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กาหนดหัวข้อวิจัยในแต่ละปีให้ชัดเจน เพื่อพัฒนาไปสู่ความชานาญจนสามารถไปรับงานนอกได้
24. ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ความต้องการในการให้บริการจากชุมชนและมุ่งเน้นกิจกรรมที่ชุมชนนาไปใช้ประโยชน์
25. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และชุมชน
26. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
27. ส่งเสริมให้มี SDU (Service Delivery Unit) ที่สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย
28. จัดโครงการวิจัยวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน และสังคม ทางด้านบริหารธุรกิจ
29. จัดโครงการอบรมและให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจแก่ชุมชนและสังคม
30. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านวิชาชีพเพื่อสนับสนุนและทานุบารุงด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
31. อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
32. ส่งเสริมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และสากล
33. สร้างระบบพัฒนาอาจารย์สู่ตาแหน่งทางวิชาการ
34. ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความสามารถสูงขึ้น
35. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
36. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความสามัคคี รับผิดชอบองค์กร เสียสละ เพื่อส่วนรวม ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งความก้าวหน้าในวิชาชีพ
37. ส่งเสริมให้บุคลากรไปสอน/วิจัย/ให้บริการวิชาการ/ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ
38. จัดทา MOU กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน ทั้งในด้านวิจัยและสัมมนา
39. สนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ
40. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสร้างบุคลากรมืออาชีพมาทดแทน
41. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทุกสาขา ทุกโครงการ และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในคณะฯ
42. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้ระบบธรรมาภิบาล การจัดการความรู้ ระบบบริหารความเสี่ยง และการกากับดูแลติดตามการดาเนินงาน
43. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
44. พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่บูรณาการกับงานประจา
45. การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเอื้อต่อนโยบายคณะฯ
46. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

21

3.7 สรุปภำพรวมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
แผนภำพที่ 3.1 สรุปภำพรวมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
วิสัยทัศน์ “คณะบริหำรธุรกิจ จะเป็นผูน้ ำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1.จัดกำรศึกษำ ส่งเสริมควำมร่วมมือในระดับสำกลและส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพคุณธรรมและเป็นที่พึง
ประสงค์โดยมีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพบริหำรธุรกิจและสำขำวิชำที่
เกี่ยวข้อง

2.สร้ำงศักยภำพผลงำนวิจัยในสำขำ
บริหำรธุรกิจ และควำมสำมำรถ เพื่อ
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ ทั้งในระดับ
ชุมชน สังคม ประเทศ

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

1.กำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและด้ำน
สังคมศำสตร์ สร้ำงคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์(Human Capital) ในระดับสำกล

2. สร้ำงผลงำนวิจัยในสำขำบริหำรธุรกิจ ที่
สร้ำงสรรค์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
และประเทศ

ผู้สำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและศักยภำพเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล

เป้ำประสงค์
หัวใจของกำร
พัฒนำ
(7+4 C)

กลยุทธ์
หน่วยงำน
กลยุทธ์วิธกี ำร

C1

กำรจัดกำรศึกษำ
Competence

1.สร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำและพัฒนำ
เครือข่ำยองค์ควำมรู้

C10 1.1 ร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำร ส่งเสริมควำม
ร่วมมือกับภำคกำรผลิตของรัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
C1 1.2 ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน
นักศึกษำ โดยสนับสนุนกำรถ่ำย
โอน หน่วยกิต ระหว่ำง
มหำวิทยำลัยกับประเทศสมำชิก
อำเซียน อย่ำงต่อเนื่องและเป็น
ระบบ
C1 1.3 สร้ำงควำมร่วมมือกับ
ภำครัฐและเอกชนทัง้ ในประเทศ
และต่ำงประเทศ ในควำมร่วมมือ
ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่
บูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำร
ทำงำน (Work-Integrated
Learning – WIL)
C1 1.4 ขยำยงำนด้ำนสหกิจทั้ง
ในและต่ำงประเทศรวมทั้งสร้ำง
ควำมร่วมมือกับภำครัฐและ
เอกชน
C5 1.5 จัดกระบวนกำรสรรหำ
คัดเลือกนักศึกษำที่เข้ำศึกษำต่อ
เชิงรุก

2.สร้ำงมำตรฐำนกำรผลิต
บัณฑิตนักปฏิบตั ิที่มณ
ี ภำพ
และได้มำตรฐำนสำกล

C1 2.1 พัฒนำหลักสูตรและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำนระดับสำกล ส่งเสริม
หลักสูตรที่บูรณำกำรหลำยศำสตร์
ลดควำมซ้ำซ้อนของหลักสูตร เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่สำมำรถแข่งขันได้ใน
ประชำคมอำเซียน
C1 2.2 บูรณำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมกรอบมำตรฐำน TQF
C1 2.3 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเชิงวิจัย (Research Based
Learning)
C1 2.4 พัฒนำกำรสร้ำง
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงำน
สร้ำงสรรค์สำหรับนักศึกษำ
C1 2.5 ส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือ
กับองค์กรทำงวิชำชีพและภำค
ประกอบกำรในกำรสร้ำง พัฒนำ
และบริหำรหลักสูตรร่วมกัน
C1 2.6 สนับสนุนกำรเข้ำถึง
ห้องสมุดและบริกำรสำรสนเทศเพื่อ
กำรเรียนรู้ ห้องปฏิบัติกำร และ
ห้องเรียนที่ทันสมัย
C5 2.7 สนับสนุนและส่งเสริมกำร
จัดกิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และ
เปิดโอกำสให้นักศึกษำได้แสดง
ควำม สำมำรถในเวทีระดับชำติ
และนำนำชำติ
C5 2.8 พัฒนำนักศึกษำให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำม
ต้องกำรของตลำดงำน และ
ผู้ประกอบกำร

C5

กำรพัฒนำนักศึกษำ
Capability Building

สร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำนักศึกษำปัจจุบัน ศิษย์
เก่ำ และมหำวิทยำลัย

C10 3.1 พัฒนำ
ระบบกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำง
นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ
และมหำวิทยำลัย
C5 3.2 ติดตำม
คุณภำพและพัฒนำ
บัณฑิตหลังเข้ำสู่
ตลำดงำน

4. ทำนุบำรุงศำสนำ อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อม

5.พัฒนำสมรรถนะขององค์กรและระบบบริหำร ให้มี
คุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล รวมทั้งพัฒนำ
บุคคลำกรของคณะทุกระดับให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเชิงวิชำชีพ มีคุณภำพชีวิตที่ดี

3. กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง
ให้กับชุมชนและสังคมบนพื้น
ฐำนควำมรู้

4. กำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล

สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เพื่อเป็นพืน้ ฐำนกำรสร้ำง
ศักยภำพ และควำมสำมำรถ เพื่อกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ

ประชำชนมีควำมแข็งแกร่งในกำร
ประกอบอำชีพนำไปสูก่ ำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยั่งยืน

มีบทบำทในกำรส่งเสริม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น

มีโครงสร้ำงและระบบ
กำรบริหำรจัดกำรที่มปี ระสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล

C2 กำรวิจัย

C3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

C4 กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเพื่อกำร
แข่งขันของประเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมทั้งกำรนำองค์ควำมรู้ ด้ำน
วิชำชีพ มำประยุกต์ใช้กับศิลปวัฒนธรรม

Creativity

ส่งเสริม และ
พัฒนำด้ำน
อำชีวศึกษำ

C10 4.1ผลิตและ
พัฒนำบุคลำกร
วิชำชีพเพื่อสนอง
ควำมต้องกำรของ
อำชีวศึกษำ และ
สถำนประกอบกำร

เพิ่มศักยภำพกำรวิจัย และด้ำนกำร
หำทุนวิจัย

C2 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำร
วิจัยพัฒนำ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์
อื่น ๆ โดยบูรณำกำรกับกำรเรียน
กำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร และ
ศิลปวัฒนธรรม
C2 5.2 ส่งเสริมให้มีผลงำน
สร้ำงสรรค์ และงำนวิจัยประยุกต์
(Apply Research)
C10 5.3 สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับ
หน่วยงำน/องค์กรทั้งภำครัฐ
และเอกชน ในประเทศ
และต่ำงประเทศ
C2 5.4 พัฒนำศักยภำพนักวิจัย
รุ่นใหม่ และสร้ำงนักวิจัยพี่เลี้ยง
C2 5.5 กำหนดหัวข้อวิจัยในคณะฯ ในแต่
ละปีให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัย
ของชำติ เพื่อเสริมสร้ำงควำมชำนำญ
และนำไปสู่กำรพัฒนำในระดับประเทศ
เช่น Food Safety , SME , AEC,
Logistic
C7 5.6 จัดสรรงบประมำณรองรับในกำร
พัฒนำงำนวิจัยอย่ำงพอเพียง
C2 5.7 กำหนดให้แต่ละสำขำวิชำมีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน กำหนดหัวข้อวิจัย
ในแต่ละปีให้ชัดเจน เพื่อพัฒนำไปสู่
ควำมชำนำญจนสำมำรถไปรับงำนนอกได้

3. ให้บริกำรทำงวิชำกำร
วิชำชีพสูช่ ุมชน และสังคม

Community

C3 6.1 ส่งเสริมให้มีกำรวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรในกำรให้บริกำรจำกชุมชนและ
มุ่งเน้นกิจกรรมที่ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์
C3 6.2 ส่งเสริมกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และชุมชน
C3 6.3 ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตสำหรับประชำชน
C7 6.4 ส่งเสริมให้มี SDU (Service
Delivery Unit) ที่สร้ำงรำยได้ให้
มหำวิทยำลัย
C3 6.5 จัดโครงกำรวิจัยวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรของชุมชน และสังคม ทำงด้ำน
บริหำรธุรกิจ
C3 6.6 จัดโครงกำรอบรมและให้ควำมรู้
ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจแก่ชุมชนและสังคม

Culture

C4 7.1 ส่งเสริมกำรใช้องค์ควำมรู้ด้ำน
วิชำชีพเพื่อสนับสนุนและทำนุบำรุงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
C4 7.2 อนุรักษ์ สืบสำน ศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม
C4 7.3 ส่งเสริมแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสำกล

C6 กำรพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
Care

พัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
มหำวิทยำลัย

C6 8.1 สร้ำงระบบพัฒนำ
อำจำรย์สู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
C6 8.2 ส่งเสริมบุคลำกรสำย
สนับสนุนให้มคี วำมสำมำรถ
สูงขึ้น
C6 8.3 ส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกรสำยวิชำกำร
C6 8.4 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดี มีควำมสำมัคคี รับผิดชอบ
องค์กร เสียสละ เพื่อส่วนรวม
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมุ่งควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
C6 8.5 ส่งเสริมให้บุคลำกรไป
สอน/วิจัย/ให้บริกำรวิชำกำร/
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน
และต่ำงประเทศ
C6 8.6 จัดทำ MOU กับ
มหำวิทยำลัยทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนอำจำรย์ผู้สอน ทั้งใน
ด้ำนวิจัยและสัมมนำ
C6 8.7 สนับสนุนให้บคุ ลำกรได้
ฝึกอบรมทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
C6 8.8 ส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบกำรสร้ำงบุคลำกรมือ
อำชีพมำทดแทน

C7 กำรบริหำรจัดกำร
Commitment

C8
กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
Computeracy

C9
กำรติดต่อสือ่ สำร
โดยใช้ภำษำต่ำงประเทศ
Communication

บริหำรจัดกำร
แบบธรรมำภิบำล

C11 9.1 พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำร ห้องสมุด
ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันของทุกสำขำ ทุก
โครงกำร และปรับปรุง
สภำพแวดล้อมภำยในคณะฯ
C7 9.2 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร โดยใช้ระบบธรรมำภิ
บำล กำรจัดกำรควำมรู้
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และ
กำรกำกับดูแลติดตำมกำร
ดำเนินงำน
C8 9.3 พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
C7 9.4 พัฒนำระบบประกัน
คุณภำพที่บูรณำกำรกับงำน
ประจำ
C7 9.5 กำรจัดสรร
งบประมำณ เพื่อเอื้อต่อ
นโยบำยคณะฯ
C7 9.6 ส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

C 10
กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ทั้งในและต่ำงประเทศ
Collaboration

C 11
กำรยกระดับกำรให้
บริกำรและปรับปรุง
โครงสร้ำงพื้นฐำน
Catalyst

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

22

3.8 แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนงำน นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง/
หน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร และกิจกรรม
3.2

/

4

1

4.2.2

1.6.2

4.5.2

4.2.5

/

/

:

/

6.2.1

:

:

:

:

:

:
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3.9 แผนยุทธศำสตร์ (Strategy Map)
แผนภำพที่ 3.3 ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
วิสัยทัศน์ “คณะบริหำรธุรกิจ จะเป็นผู้นำด้ำนกำรศึกษำบริหำรธุรกิจระดับสำกล”
ประเด็นยุทธศำสตร์

ประสิทธิผล
Financial

กำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและด้ำนสังคมศำสตร์ สร้ำงคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์(Human Capital) ในระดับสำกล
สร้ำงผลงำนวิจยั ในสำขำบริหำรธุรกิจ ทีส่ ร้ำงสรรค์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและประเทศ
กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมบนพื้นฐำนควำมรู้
กำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล
บัณฑิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และศักยภำพเทียบเท่ำ
มำตรฐำนสำกล

ประสิทธิภำ คุณภำพกำรให้บริกำร
พ Internal
Customer

1.
2.
3.
4.
5.

บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของคณะ
บริหำรธุรกิจ

กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน

ผลงำนวิจัยและวิชำกำรเป็นที่ยอมรับและ
เป็นประโยชน์สำมำรถต่อยอดสู่กำร
แข่งขันเชิงพำณิชย์ได้

ภำพลักษณ์คณะ
บริหำรธุรกิจในกำร
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

กำรจัดกำร
ด้ำนงำนวิจัย

กำรจัดกำรด้ำน
บริกำรวิชำกำร

เป็นแหล่งรวมองค์ควำมรู้
นักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญ
และนักวิจัย ด้ำน
บริหำรธุรกิจ
กำรจัดกำร
ด้ำนวัฒนธรรม

กำรพัฒนำองค์กร
Learning

สร้ำงควำมเข้มแข็งของทุนมนุษย์
กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์
กำรศึกษำต่อ
กำรฝึกอบรม

นำองค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพไปพัฒนำ
ชุมชนเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน
มีบริกำรวิชำกำรทำง
สังคมที่มีควำมเข้มแข็ง
ตอบสนองควำมต้องกำร
ทุกด้ำน

กำรพัฒนำอำจำรย์และ
บุคลำกรของคณะบริหำรธุรกิจ

กำรสร้ำงสวัสดิกำร
กำรทำงำน

กำรจัดกำรควำมรู้
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
กำรบริหำรควำมเสี่ยง

สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ขวัญ/กำลังใจ

กำรจัดระบบ
พื้นฐำนข้อมูล

กำรวำงระบบ
ฐำนข้อมูล

ผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจจำกกำร
บริกำรของคณะ
บริหำรธุรกิจ

กำรร่วมมือในกำรทำนุ
บำรุงศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำกฎ/ระเบียบ
ในกำรปฏิบัติงำน

สร้ำงระบบสำรสนเทศข้อมูลที่มีคุณภำพ

กำรสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กร

เป็นศูนย์กลำงทำนุบำรุง
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน

กำรสร้ำง
เครือข่ำย

กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม

สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
องค์กร
กำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำรงำนแบบ
ธรรมมำภิบำล

กำรพัฒนำระบบ
กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
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ประสิทธิผล
Financial

ควำมพึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ประกอบกำรหรือผู้ใช้บัณฑิตสูง

บัณฑิตที่ได้งำนทำ ศึกษำต่อ
หรือประกอบอำชีพอิสระจำนวนมำก

บัณฑิต
มีควำมพึงพอใจ
ในกำรเรียนกำรสอน

มีควำมพึงพอใจ
ในเครื่องมืออุปกรณ์
และสิ่งอำนวยควำมสะดวก

บัณฑิตมีคณ
ุ สมบัติ
เป็นบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ของคณะบริหำรธุรกิจ

กำรพัฒนำองค์กร
Learning

ประสิทธิภำพ
Internal

บัณฑิตที่สอบ
ใบประกอบวิชำชีพได้

คุณภำพกำรให้บริกำร
Customer

แผนภำพที่ 3.4 ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและด้ำนสังคมศำสตร์
สร้ำงคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์(Human Capital) ในระดับสำกล

กำรจัด กำร
คัดเลือก
นักศึกษำ

กำรจัด กำร
พัฒนำ
หลักสูตร TQF

กระบวน
กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน

สหกิจศึกษำ WIL และ
กำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กำรส่งเสริมกำร
ผลิตเอกสำร/ตำรำ
และสื่อกำรสอน

กำรจัดสิ่ง
อำนวยควำม
สะดวก

กำรพัฒนำ
กิจกรรมส่งเสริม
นักศึกษำ

กำรฝึกทักษะสหกิจ
ศึกษำหรือฝึกงำนใน
สถำนประกอบกำร

กระบวนกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้

กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้

เป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน

สร้ำงเครือข่ำยวิชำกำรทั้งใน
และต่ำงประเทศ
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แผนภำพที่ 3.5 ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

กำรพัฒนำองค์กร
Learning

ประสิทธิภำพ
Internal

คุณภำพกำรให้บริกำร
Customer

ประสิทธิผล
Financial

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงผลงำนวิจัยในสำขำบริหำรธุรกิจ ที่สร้ำงสรรค์ เพือ่ ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและประเทศ
งำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์
ได้รับกำรตีพิมพ์ใน
ระดับชำติ/นำนำชำติ

งำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์
ได้รับกำรจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร

งำนวิจัยที่ต่อยอด
นำไปถ่ำยทอดให้กบั
ชุมชน สังคม

กำรสร้ำงระบบกำร
บริหำรงำนวิจัย

ระบบกำรส่งเสริม
ศักยภำพนักวิจัย

พัฒนำอำจำรย์ให้มีศักยภำพกำรวิจัย

นักวิจัยเก่ำ

งำนวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
ได้รับรำงวัล

งำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ต่อ
ยอดสู่เชิงพำณิชย์

ชุมชนสังคม/
สถำนประกอบกำร
ได้ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย

ระบบกำรส่งเสริมและ
สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่

กำรส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำย
งำนวิจัยและเผยแพร่

สร้ำงองค์ควำมรู้
จำกงำนวิจัย

มีงำนวิจัยกำรเรียนกำรสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
เรียนกำรสอน

มีชุดโครงกำรวิจัยบูรณำกำร
ที่ตอบสนองต่ออุตสำหกรรม
และกำรพัฒนำประเทศ

เผยแพร่งำนวิจัยในเวทีต่ำง ๆ
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ระบบกำรเชิดชูนกั วิจัย
ที่ได้รับรำงวัล

กำรพัฒนำกฎระเบียบกำร
วิจัยเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว

สร้ำงเครือข่ำยและเผยแพร่
งำนวิจัย

นักวิจัยหน้ำใหม่
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แผนภำพที่ 3.6 ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

กำรพัฒนำองค์กร
Learning

ประสิทธิภำพ
Internal

คุณภำพกำรให้บริกำร
Customer

ประสิทธิผล
Financial

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมบนพื้นฐำนควำมรู้
มีกำรบริกำร
วิชำกำรทำงด้ำน
บริหำรธุรกิจ

ให้บริกำร SMEs
กับชุมชนและ
อุตสำหกรรม

ร่วมพัฒนำศูนย์บ่ม
เพำะและสร้ำงอำชีพเป็น
ผู้ประกอบกำร

ผู้รับบริกำร
มีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรบริกำร

สร้ำงระบบกำรบริกำร
วิชำกำร

มีกำรบริกำร
วิชำชีพ
ครบทุกสำขำ

จัดตั้งหน่วยงำน
ประสำนงำนบริกำรวิชำกำร

เพิ่มศักยภำพของบุคลำกร
เพื่อให้เหมำะสมกับกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำชีพ

มีวิสำหกิจของหน่วยงำน
ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
จำกองค์ควำมรู้

มีชุดโครงกำรวิจัยบูรณำกำรที่
ตอบสนองต่ออุตสำหกรรม
และกำรพัฒนำประเทศ

มีโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำชีพที่
สอดคล้องกับกำรดำรงชีวิตและกำร
สร้ำงอำชีพ

กำรศึกษำควำม
ต้องกำรของชุมชน

กำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของชุมชน

บูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำร
กับกำรเรียนกำรสอน

มีโครงกำรบริกำร
วิชำกำรจริงบูรณำ
กำรครบวงจร

มีรำยได้จำก
ศูนย์บริกำรวิชำกำร

กำรพัฒนำกฎระเบียบกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรดำเนินงำน

สร้ำงเครือข่ำยงำนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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แผนภำพที่ 3.7 ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

มีกิจกรรม
ทำนุบำรุงศำสนำ

มีกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในโครงกำร/กิจกรรม

กำรพัฒนำองค์กร
Learning

ประสิทธิภำพ
Internal

คุณภำพกำรให้บริกำร
Customer

ประสิทธิผล
Financial

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
มีกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงกำร/กิจกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรม
กำรดำรงชีวิตชุมชน

มีโครงกำร/กิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้ชุมชนและสังคม
โดยรอบคณะฯ

กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม

เพิ่มควำมรู้เรื่องวัฒนธรรม

บูรณำกำรงำนด้ำนวัฒนธรรม
กับกำรเรียนกำรสอน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

28

แผนภำพที่ 3.8 ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

กำรพัฒนำองค์กร
Learning

ประสิทธิภำพ
Internal

คุณภำพกำรให้บริกำร
Customer

ประสิทธิผล
Financial

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล
บุคลำกรทุกภำคส่วน
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร

ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำร
บริหำรงำนแบบธรรมำภิบำล

พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรองค์กร/บุคลำกร

กำรบริหำรจัดกำรมีควำมโปร่งใส
สำมำรถตรวจสอบได้

ฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร
ที่มีประสิทธิภำพ

พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำร

พัฒนำบุคลำกรให้มี
ศักยภำพทั้งในด้ำนวิชำชีพ
และทักษะวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง

กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันเพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรดำเนินงำน

ควำมยุติธรรมในกำรบริหำรจัดกำร

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทั้ง
ภำยในและภำยนอก

ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร

วิจัยสถำบันเพื่อเป็นฐำนข้อมูล
ในกำรบริหำรจัดกำร

ส่งเสริม
สวัสดิกำรบุคลำกร

พัฒนำกฎระเบียบเพือ่ ให้เกิด
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำร

สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

ร่วมจัดทำระบบ Competency
Based ของสำยวิชำกำรและ
สำยสนับสนุน

สร้ำงเครือข่ำย

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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3.10 สรุปตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตริ ำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556 คณะบริหำรธุรกิจ มทร.ธัญบุรี
ตำรำงที่ 3.1 สรุปตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตริ ำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556 คณะบริหำรธุรกิจ มทร.ธัญบุรี
ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์-เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหน่วยงำน/ผลผลิต-โครงกำร

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ 2556
หน่วยนับ
จำนวน

ผู้รับผิดชอบ
กำกับดูแล

ผู้รับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัตงิ ำน

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และด้ำนสังคมศำสตร์ สร้ำงคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสำกล
1
2
3
4

1.1 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สงป. มทรธ.)
1.2 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้งานทา
ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (สงป.
มทรธ.)
1.3 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ (สงป. มทรธ.)
1.4 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทา ศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (สงป. มทรธ.)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80 รอง อมทร.ด้านวิชาการ กพน./คณะ/วิทยาลัย
และวิจัย
78 รอง อมทร.ด้านวิชาการ กพน./คณะ/วิทยาลัย
และวิจัย
80 รอง อมทร.ด้านวิชาการ กพน./คณะ/วิทยาลัย
และวิจัย
78 รอง อมทร.ด้านวิชาการ กพน./คณะ/วิทยาลัย
และวิจัย

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงผลงำนวิจัยในสำขำบริหำรธุรกิจ ที่สร้ำงสรรค์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม และประเทศ
5

2.1 ร้อยละเฉลี่ยของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจา/นักวิจัยประจา (มทรธ.)

ร้อยละ

10 รอง อมทร.ด้านวิชาการ สวพ./คณะ/วิทยาลัย
และวิจัย

6

2.2 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน (สงป. มทรธ.)
2.3 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา
1 ปี (สงป. มทรธ.)
2.4 จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับประเทศ (มทรธ.)

โครงการ

- รอง อมทร.ด้านวิชาการ สวพ./คณะ/วิทยาลัย
และวิจัย
- รอง อมทร.ด้านวิชาการ สวพ./คณะ/วิทยาลัย
และวิจัย
- รอง อมทร.ด้านวิชาการ สวพ./คณะ/วิทยาลัย
และวิจัย

7
8

โครงการ
เครือข่าย
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ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์-เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหน่วยงำน/ผลผลิต-โครงกำร

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ 2556
หน่วยนับ
จำนวน

ผู้รับผิดชอบ
กำกับดูแล

ผู้รับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัตงิ ำน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง ให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐำนควำมรู้
9

3.1 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ (สงป. มทรธ.)

10 3.2 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี (สงป. มทรธ.)
11 3.3 จานวนเงินรายได้ที่ได้รับจาก SDU (Service Delivery Unit)

ร้อยละ
ร้อยละ
บาท

82 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
74 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
- รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

สปศ./คณะ/วิทยาลัย

-

สอ. -กลุ่มทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม/คณะ/
วิทยาลัย/กพน.
สอ. -กลุ่มทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม/คณะ/
วิทยาลัย/กพน.
สอ. -กลุ่มทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม/คณะ/
วิทยาลัย/กพน.

สปศ./คณะ/วิทยาลัย
สปศ./สจส./คณะ/วิทยาลัย

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรอนุรักษ์ สร้ำงสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
12 4.1 จานวนผลงานหรือชิ้นงานที่พัฒนาองค์ความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรม
(มทรธ.)

ผลงาน/ชิ้นงาน

รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

13 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (สงป. มทรธ.)

ร้อยละ

84 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

14 4.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี (สงป. มทรธ.)

โครงการ

2 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล
15 5.1 ระดับคุณภาพของการกากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย (มทรธ.)

ระดับ

16 5.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(มทรธ.)
17 5.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานสนับสนุน
(มทรธ.)
18 5.4 ร้อยละของผู้ได้รับทุนสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
(มทรธ.)

ระดับ
ร้อยละ
ร้อยละ

-

รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
4 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
- รอง อมทร.ด้านบริหาร
และการคลัง
รอง
25 อมทร.ด้านวิชาการและ
วิจัย/บริหารและการคลัง

สานักงานอธิการบดี
สปศ./คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก/กอง
สานัก/สถาบัน/กอง
กบค./คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก/กอง

31

ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์-เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหน่วยงำน/ผลผลิต-โครงกำร

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ 2556
หน่วยนับ
จำนวน

ผู้รับผิดชอบ
กำกับดูแล

ผู้รับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัตงิ ำน

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตริ ำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และด้ำนสังคมศำสตร์ สร้ำงคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสำกล
เป้ำประสงค์ที่ 1 : 1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
1 1.1 ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา

ร้อยละ

70 รอง อมทร.ด้านวิชาการ กพน./คณะ/วิทยาลัย
และวิจัย

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
2

1.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

คน

3

1.3 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

4

1.4 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

คน

5

1.5 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ร้อยละ

6

1.6 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนด
1.7 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)

ร้อยละ

7

ล้านบาท

931 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
1,245 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
2,645 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
80 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
82 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
44.7564 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย

สวท./คณะ/วิทยาลัย
สวท./คณะ/วิทยาลัย
สวท./คณะ/วิทยาลัย
สวท./คณะ/วิทยาลัย
สวท./คณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย

32

ค่ำเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ 2556
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
จำนวน
เป้ำประสงค์ที่ 2 : 1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์

ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์-เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหน่วยงำน/ผลผลิต-โครงกำร

8 2.1 ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา

ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบ
กำกับดูแล

ผู้รับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัตงิ ำน

70 รอง อมทร.ด้านวิชาการ กพน./คณะ/วิทยาลัย
และวิจัย

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
9

2.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

คน

10

2.3 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่

คน

11

2.4 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

คน

12

2.5 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ร้อยละ

13

2.6 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนด
2.7 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)

ร้อยละ

14

ล้านบาท

368 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
586 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
1,512 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
80 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
82 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
39.4615 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย

สวท./คณะ/วิทยาลัย
สวท./คณะ/วิทยาลัย
สวท./คณะ/วิทยาลัย
สวท./คณะ/วิทยาลัย
สวท./คณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย

33

ค่ำเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
ประจำปีงบประมำณ 2556
ตัวชี้วัด
กำกับดูแล
หน่วยนับ
จำนวน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงผลงำนวิจัยในสำขำบริหำรธุรกิจ ที่สร้ำงสรรค์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม และประเทศ
เป้ำประสงค์ที่ 3 : สร้ำงเสริมองค์ควำมรู้เพื่อเป็นพื้นฐำนกำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถ เพื่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ
ผลผลิตที่ 3 : ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์

ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์-เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหน่วยงำน/ผลผลิต-โครงกำร

15

3.1 จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัตงิ ำน

10 รอง อมทร.ด้านวิชาการ สวพ./คณะ/วิทยาลัย
และวิจัย

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
16

3.2 จานวนโครงการวิจัย

โครงการ

17

3.3 จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

โครงการ

18

3.4 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

19

3.5 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)

ล้านบาท

20 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
20 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
50 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
1.5400 รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย

สวพ./คณะ/วิทยาลัย

- รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
- รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
- รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย
- รอง อมทร.ด้านวิชาการ
และวิจัย

สวพ./คณะ/วิทยาลัย

สวพ./คณะ/วิทยาลัย
สวพ./คณะ/วิทยาลัย
สวพ./คณะ/วิทยาลัย

ผลผลิตที่ 4 : ผลงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
20

4.1 จานวนโครงการวิจัย

โครงการ

21

4.2 จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

โครงการ

22

4.3 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

23

4.4 ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)

ล้านบาท

สวพ./คณะ/วิทยาลัย
สวพ./คณะ/วิทยาลัย
สวพ./คณะ/วิทยาลัย

34

ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์-เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหน่วยงำน/ผลผลิต-โครงกำร

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ 2556
หน่วยนับ
จำนวน

ผู้รับผิดชอบ
กำกับดูแล

ผู้รับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัตงิ ำน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง ให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐำนควำมรู้
เป้ำประสงค์ที่ 4 : ประชำชนมีควำมแข็งแกร่งในกำรประกอบอำชีพนำไปสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยั่งยืน
ผลผลิตที่ 5 : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
24

5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์
จากการบริการ

ร้อยละ

78 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

สปศ./คณะ/วิทยาลัย

2 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
82 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
90 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
0.0914 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

สปศ./คณะ/วิทยาลัย

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
25

5.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการ

26

5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ

27

5.4 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

28

5.5 ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)

ล้านบาท

สปศ./คณะ/วิทยาลัย
สปศ./คณะ/วิทยาลัย
สปศ./คณะ/วิทยาลัย

35

ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์-เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหน่วยงำน/ผลผลิต-โครงกำร

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ 2556
หน่วยนับ
จำนวน

ผู้รับผิดชอบ
กำกับดูแล

ผู้รับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัตงิ ำน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรอนุรักษ์ สร้ำงสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์ที่ 5 : มีบทบำทในกำรส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมปิ ัญญำท้องถิ่น
ผลผลิตที่ 6 : ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
29

6.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

2 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

สอ. -กลุ่มทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม/คณะ/
วิทยาลัย/กพน.
สอ. -กลุ่มทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม/คณะ/
วิทยาลัย/กพน.
สอ. -กลุ่มทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม/คณะ/
วิทยาลัย/กพน.
สอ. -กลุ่มทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม/คณะ/
วิทยาลัย/กพน.
สอ. -กลุ่มทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม/คณะ/
วิทยาลัย/กพน.

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
30

6.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

2 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

31

6.3 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ร้อยละ

82 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

32

6.4 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

90 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

33

6.5 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)

ล้านบาท

0.1700 รอง อมทร.ด้านกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

36

ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์-เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหน่วยงำน/ผลผลิต-โครงกำร

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ 2556
หน่วยนับ
จำนวน

ผู้รับผิดชอบ
กำกับดูแล

ผู้รับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัตงิ ำน

โครงการซึ่งเทียบเท่าผลผลิต - ตามนโยบายเร่งด่วน
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
34

35

36

1.1 จานวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา

คน

1.2 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มี
ทักษะและความสารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี

ร้อยละ

1.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรูด้ ้านการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ

15 รอง อมทร.ด้านวิชาการ

ศูนย์นักศึกษานานาชาติและ

และวิจัย / ผูช้ ่วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
อธิการบดีที่กากับดูแลงาน ประเทศ/คณะ/วิทยาลัย/
ด้านวิเทศสัมพันธ์
สวส./กพน.

80 รอง อมทร.ด้านวิชาการ

ศูนย์นักศึกษานานาชาติและ

และวิจัย / ผูช้ ่วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
อธิการบดีที่กากับดูแลงาน ประเทศ/คณะ/วิทยาลัย/
ด้านวิเทศสัมพันธ์
สวส./กพน.

2 รอง อมทร.ด้านวิชาการ

ศูนย์นักศึกษานานาชาติและ

และวิจัย / ผูช้ ่วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
อธิการบดีที่กากับดูแลงาน ประเทศ/คณะ/วิทยาลัย/
ด้านวิเทศสัมพันธ์
สวส./กพน.

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
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1.4 จานวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา

คน

1.5 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มี
ทักษะและความสารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี

ร้อยละ

15 รอง อมทร.ด้านวิชาการ

ศูนย์นักศึกษานานาชาติและ

และวิจัย / ผูช้ ่วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
อธิการบดีที่กากับดูแลงาน ประเทศ/คณะ/วิทยาลัย/
ด้านวิเทศสัมพันธ์
สวส./กพน.

80 รอง อมทร.ด้านวิชาการ

ศูนย์นักศึกษานานาชาติและ

และวิจัย / ผูช้ ่วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
อธิการบดีที่กากับดูแลงาน ประเทศ/คณะ/วิทยาลัย/
ด้านวิเทศสัมพันธ์
สวส./กพน.
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3.11 สรุปตัวชีว้ ัดพื้นฐานของโครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตารางที่ 3.2 สรุปตัวชีว้ ัดพื้นฐานของโครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชีว้ ัด
1.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
1 1.1 จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
2 1.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรอยู่ในกระบวนกำรของกำรจัดกิจกรรมครบถ้วน
3 1.3 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
2.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
4 2.1 โครงกำรบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
5 2.2 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรในกระบวนกำรให้บริกำร
6 2.3 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อประโยชน์ทไี่ ด้รับ
3.ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
7 3.1 โครงกำร/กิจกรรมทีแ่ ล้วเสร็จตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

คน
ร้อยละ
ร้อยละ

1000
80
82

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

82
82
78

ร้อยละ

90
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3.12 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย
ตารางที่ 3.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ :
รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4 พนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 งบเงินอุดหนุน
1) ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับ
ปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ
3) เงิดอุดหนุนค่าสมาชิก
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี
6) ค่าใช้จา่ ยสาหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
7) ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 งบเงินอุดหนุน จาแนกตามนโยบายหลัก 11 C
C2 การวิจยั
C3 การบริการวิชาการแก่สังคม
C9 การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
5. งบรายจ่ายอื่น - จาแนกตามนโยบายหลัก 11 C
C1 การจัดการศึกษา
C2 การวิจยั
C3 การบริการวิชาการแก่สังคม
C4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
C5 การพัฒนานักศึกษา
C6 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
C7 การบริหารจัดการ
C8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
C9 การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
C10 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ
C11 การยกระดับและการบริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณ

วิทยาศาสตร์

งบประมาณ

รายจ่ายประจาปี
59,057,300
38,516,400
35,702,600
1,784,700
1,029,100
14,601,000
9,076,400
3,151,500
2,373,100
5,000,000
5,000,000
-

เงินรายได้ รายจ่ายประจาปี
82,462,100
12,749,400
7,297,680
7,297,680
68,973,020
7,167,400
5,298,800
800,000
1,068,600
24,000
778,300
778,300
-

5,000,000
5,000,000
-

สังคมศาสตร์

งบประมาณ

งบประมาณ

วิจยั องค์ความรู้

งบประมาณ

เงินรายได้ รายจ่ายประจาปี เงินรายได้
29,987,060
46,046,500 47,415,040
3,101,280
38,516,400 4,196,400
35,702,600
1,784,700
3,101,280
4,196,400
1,029,100
25,973,880
7,433,600 42,999,140
16,863,100
3,777,600 35,286,600
7,084,280
2,351,500
5,785,840
2,002,500
1,304,500
1,926,700
24,000
558,800
558,800
-

-

219,500
219,500
-

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี-

วิจยั องค์ถ่ายทอด

งบประมาณ
เงินรายได้
1,540,000
-

-

-

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี-

งบประมาณ
เงินรายได้
-

บริการวิชาการ

วัฒนธรรม

งบประมาณ งบประมาณ
รายจ่าย
เงินรายได้
ประจ
าปี
91,400
-

งบประมาณ งบประมาณ
รายจ่าย
เงินรายได้
ประจ
าปี
170,000
-

อาเซียน
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี-

ท่องเที่ยว

งบประมาณ
เงินรายได้
3,520,000
-

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี-

เรียนฟรี 15 ปี

งบประมาณ
เงินรายได้
-

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แท็บเล็ต

งบประมาณ
เงินรายได้
-

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี-

งบประมาณ
เงินรายได้
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

939,900
678,500
91,400
170,000
-

5,413,100
1,540,000
353,100
2,020,000
1,500,000
-

141,519,400
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งบประมาณ

582,000
582,000
-

353,100
353,100
-

42,736,460

96,500
96,500
-

-

-

93,461,540

-

1,540,000
1,540,000
-

1,540,000

-

91,400
91,400
-

-

91,400

170,000
170,000
-

170,000

-

3,520,000
2,020,000
1,500,000
-

3,520,000

-

-

-

-

3.13 แผนการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แผนการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงบประมาณ : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าประสงค์ / เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี : 1.บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ผลผลิต/โครงการ : 1. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชีว้ ัดระดับผลลัพธ์

ตัวชีว้ ัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :

เชิงปริมาณ :

- ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำทีไ่ ด้งำนทำตรงสำขำ

ร้อยละ 70

เชิงคุณภาพ :
- ควำมพึงพอใจ ของนำยจ้ำงทีม่ ีต่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ

- จำนวนนักศึกษำทีเ่ ข้ำใหม่

ร้อยละ 80

เชิงเวลา :
- ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำทีไ่ ด้งำนทำ ศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี

- จำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ
- จำนวนนักศึกษำทีค่ งอยู่

931 คน
1,245 คน
2,645 คน

เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 78

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร

ร้อยละ 80

เชิงเวลา :
ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำทีจ่ บกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

ร้อยละ 82

เชิงต้นทุน :
ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณทีไ่ ด้รบั จัดสรร

1.ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

44.7564 บำท
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กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4 พนักงานราชการ

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน
4.1 งบเงินอุดหนุน
1) ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ใน
และต่างประเทศ
3) เงิดอุดหนุนค่าสมาชิก
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีในประเทศ
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6) ค่าใช้จา่ ยสาหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

5. งบรายจ่ายอื่น - จาแนกตามนโยบายหลัก 11 C
C1 การจัดการศึกษา
C2 การวิจยั
C3 การบริการวิชาการแก่สังคม
C4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
C5 การพัฒนานักศึกษา
C6 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
C7 การบริหารจัดการ
C8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
C9 การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
C10 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ
C11 การยกระดับและการบริการและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
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เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)

(3)=(4)+(5)+(6)

(2)

(1) = (2) + (3)

งบประมาณ :

งบประมาณรายจ่าย รวมงบประมาณเงิน (4) ป.ตรี
รายได้

รวม
งบประมาณ

(5) ป.โท

(6) ป.เอก

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ภาคพิเศษ

รวม

ภาคพิเศษ

รวม

44,756,460

12,749,400

32,007,060

19,217,760

2,906,000

22,123,760

-

5,689,900

5,689,900

-

4,193,400

4,193,400

3,101,280
3,101,280
33,141,280
22,161,900
7,884,280
3,071,100
24,000
5,558,800
5,558,800
-

7,167,400
5,298,800
800,000
1,068,600
5,000,000
5,000,000
-

3,101,280
3,101,280
25,973,880
16,863,100
7,084,280
2,002,500
24,000
558,800
558,800
-

1,614,480
1,614,480
14,671,380
8,913,200
3,895,180
1,839,000
24,000
558,800
558,800
-

756,000
756,000
2,150,000
2,000,000
100,000
50,000
-

2,370,480
2,370,480
16,821,380
10,913,200
3,995,180
1,889,000
24,000
558,800
558,800
-

-

584,640
584,640
5,105,260
2,999,960
2,051,800
53,500
-

584,640
584,640
5,105,260
2,999,960
2,051,800
53,500
-

-

146,160
146,160
4,047,240
2,949,940
1,037,300
60,000
-

146,160
146,160
4,047,240
2,949,940
1,037,300
60,000
-

2,955,100
582,000
353,100
2,020,000
-

582,000
582,000
-

2,373,100
353,100
2,020,000
-

2,373,100
-

353,100
-

-

-

-

-

-

-

2,020,000
-

ภาคปกติ

2,373,100
353,100
2,020,000
-

ภาคปกติ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปี จาแนกตามไตรมาส และงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งบประมาณ :
รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4 พนักงานราชการ

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน
4.1 งบเงินอุดหนุน
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและ
ต่างประเทศ
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีในประเทศ
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6) ค่าใช้จ่ายสาหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

5. งบรายจ่ายอื่น - จาแนกตามนโยบายหลัก 11 C
C1 การจัดการศึกษา
C5 การพัฒนานักศึกษา
C6 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
C7 การบริหารจัดการ
C8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
C10 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ
C11 การยกระดับและการบริการและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น) ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

แผน

แผน
12,749,400
7,167,400
5,298,800
800,000
1,068,600
5,000,000
5,000,000
582,000
582,000
-

แผน

15,773,550
1,791,850
1,324,700
200,000
267,150
1,250,000
1,250,000
12,731,700
145,500
-

แผน

28,505,250
1,791,850
1,324,700
200,000
267,150
1,250,000
1,250,000
25,463,400
145,500
-

แผน

18,956,475
1,791,850
1,324,700
200,000
267,150
1,250,000
1,250,000
15,914,625
145,500
-

12,590,625
1,791,850
1,324,700
200,000
267,150
1,250,000
1,250,000
9,548,775
145,500
-
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปี จาแนกตามไตรมาส และงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งบประมาณ :
รวมทั้งสิน้
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน
4.1 งบเงินอุดหนุน

5. งบรายจ่ายอื่น - จาแนกตามนโยบายหลัก 11 C
C1 การจัดการศึกษา
C5 การพัฒนานักศึกษา
C6 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
C7 การบริหารจัดการ
C8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
C9 การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
C10 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ
C11 การยกระดับและการบริการและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
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งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)

แผน
29,987,060
3,101,280
3,101,280
25,973,880
16,863,100
7,084,280
2,002,500
24,000
558,800
558,800
353,100
353,100
-

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
แผน
แผน
แผน
แผน
7,761,590
775,320
775,320
6,493,470
4,215,775
1,771,070
500,625
6,000
139,700
139,700
353,100
353,100
-

7,408,490
775,320
775,320
6,493,470
4,215,775
1,771,070
500,625
6,000
139,700
139,700
-

7,408,490
775,320
775,320
6,493,470
4,215,775
1,771,070
500,625
6,000
139,700
139,700
-

7,408,490
775,320
775,320
6,493,470
4,215,775
1,771,070
500,625
6,000
139,700
139,700
-

1.ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย เงินงบประมำณ
(บำท)
งบลงทุน
5,000,000
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
5,000,000
ค่ำทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้ำง
คณะบริหำรธุรกิจ
5,000,000
ครุภณ
ั ฑ์
5,000,000
ครุภณ
ั ฑ์ที่มรี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
5,000,000
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
10
เครื่อง
48,000
480,000
ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน ขนาด
38,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
รำยกำร

2. เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจติ อล
ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อ

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล

2

140

4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์2สี

5. สแกนเนอร์ สาหรับเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2

6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000
ANSI Lumens

1.ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

2

เครื่อง

ชุด

เครื่อง

เครื่อง

เครื่อง

90,000

31,000

24,000

31,000

32,900

180,000

4,340,000

-

-

-

เงินรำยได้
สถำนภำพ แผน
(บำท)
ผล ต.ค.
558,800
558,800
558,800
558,800
558,800
ลงนามสัญญา แผน
ผล
การใช้จา่ ย แผน
ผล
ลงนามสัญญา แผน
ผล
การใช้จา่ ย แผน
ผล
ลงนามสัญญา แผน
ผล
การใช้จา่ ย แผน
ผล
48,000 ลงนามสัญญา แผน
ผล
การใช้จา่ ย แผน
ผล
31,000 ลงนามสัญญา แผน
ผล
การใช้จา่ ย แผน
ผล
65,800 ลงนามสัญญา แผน
ผล
การใช้จา่ ย แผน
ผล

ไตรมำส 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมำส 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมำส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมำส 4
ส.ค.

ก.ย.

480,000
480,000
180,000
180,000
4,340,000
4,340,000
48,000
48,000
31,000
31,000
65,800
65,800
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รำยกำร
7. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา
(30 หน้า/นาที)

จำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย เงินงบประมำณ
(บำท)
2
เครื่อง
13,000
-

8. เครื่องทาลายเอกสาร

9. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน ขนาด
38,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง

1.ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

8

เครื่อง

เครื่อง

20,000

46,000

-

-

เงินรำยได้
สถำนภำพ แผน
(บำท)
ผล ต.ค.
26,000 ลงนามสัญญา แผน
ผล
การใช้จา่ ย แผน
ผล
20,000 ลงนามสัญญา แผน
ผล
การใช้จา่ ย แผน
ผล
368,000 ลงนามสัญญา แผน
ผล
การใช้จา่ ย แผน
ผล

ไตรมำส 1
พ.ย.

ธ.ค.
26,000

ม.ค.

ไตรมำส 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมำส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมำส 4
ส.ค.

ก.ย.

26,000
20,000
20,000
368,000
368,000
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ลา
ดับ
ที่

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

นโยบาย
หลัก
11 C

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการนา
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์

(คน)

งบรายจ่ายอื่น : ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ
1 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
C1
12

ผลผลิต : ผูส้ า้ เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

C5

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
ตัวชีว้ ัดเชิงเวลา ตัวชีว้ ัดอื่น ๆ (ระบุ
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ
โครงการ/
เพิ่มเติม)
ของผู้เข้าร่วม
ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมที่แล้ว
เช่น ผู้เข้าร่วม
โครงการใน
โครงการต่อ
เสร็จตาม
โครงการอยู่ใน
กระบวนการ ประโยชน์ที่ได้รับ ระยะเวลาที่
กระบวนการของ
ให้บริการ
กาหนด

ตัวชีว้ ัดอื่น ๆ
(ระบุเพิ่มเติม)

งบประมาณ

วัน เดือน ปี
ที่จะดาเนินโครงการ

การจัดกิจกรรม
ครบถ้วน

แผน

2 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้าเงินเกมส์

โครงการ
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

2,000

ผล

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

(ร้อยละ 78)
แผน
ผล

(ร้อยละ 90 )
แผน
ผล

-

82

-

-

90

82

82

82

78

90

(ร้อยละ 80)
แผน
ผล

80

แผ่นดิน
แผน

ผล

แผน

รายได้
ผล

แผน

582,000
582,000
582,000

-

-

-

353,100
353,100
353,100

ผู้รบั ผิดชอบ/
เบอร์โทร

อื่นๆ ระบุ
ผล

แผน

-

ผล

-

แผน

-

ต.ค.55ก.ย.56
- 8-15 ธ.ค.55

ผล

ดร.ไพบูลย์
02-549-3232
รศ.สุวิมล
02-549-3266
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แผนการปฏิบตั งิ านและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงบประมาณ : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าประสงค์ / เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี : 2.บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์มคี ุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ผลผลิต/โครงการ : 2. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชีว้ ัดระดับผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ :
- ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำทีไ่ ด้งำนทำตรงสำขำ

เชิงปริมาณ :
ร้อยละ 70

เชิงคุณภาพ :
- ควำมพึงพอใจ ของนำยจ้ำงทีม่ ตี อ่ ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ

- จำนวนนักศึกษำทีเ่ ข้ำใหม่

ร้อยละ 80

เชิงเวลา :
- ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำทีไ่ ด้งำนทำ ศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี

368 คน
586 คน
1,512 คน

- จำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ
- จำนวนนักศึกษำทีค่ งอยู่

เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 78

ร้อยละ 80

- ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร

เชิงเวลา :
- ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำทีจ่ บกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

ร้อยละ 82

เชิงต้นทุน :
- ค่ำใช้จำ่ ยกำรผลิตตำมงบประมำณทีไ่ ด้รับจัดสรร
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39.4615 บำท

2.ผลผลิต : ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
งบประมาณ :
รวมทัง้ สิน้
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชัว่ คราว
1.4 พนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 งบเงินอุดหนุน
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญา
โท-เอก ในและต่างประเทศ
5. งบรายจ่ายอื่น - จาแนกตามนโยบายหลัก 11 C
C1 การจัดการศึกษา
C2 การวิจัย
C3 การบริการวิชาการแก่สังคม
C4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
C5 การพัฒนานักศึกษา
C6 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
C7 การบริหารจัดการ
C8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
C9 การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
C10 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ
C11 การยกระดับและการบริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

2.ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(1) = (2) + (3)

(2)

(3)=(4)+(5)+(6)

รวม
งบประมาณ

งบประมาณ
รายจ่าย

รวมงบประมาณ
เงินรายได้

93,461,540

เงินรายได้ (จาแนกตามระดับการศึกษา)
ภาคปกติ

(4) ป.ตรี
ภาคพิเศษ

(4) รวม

ภาคปกติ

46,046,500

47,415,040

19,883,040

6,595,400

26,478,440

-

(5) ป.โท
ภาคพิเศษ

(5) รวม

18,897,200

18,897,200

ภาคปกติ

-

(6) ป.เอก
ภาคพิเศษ

3,539,400

(6) รวม

3,539,400

42,712,800

38,516,400

4,196,400

3,644,400

552,000

4,196,400

-

-

-

-

-

-

35,702,600
1,784,700
4,196,400
1,029,100

35,702,600
1,784,700
1,029,100

4,196,400
-

3,644,400
-

552,000
-

4,196,400
-

-

-

-

-

-

-

50,432,740
39,064,200
8,137,340
3,231,200
219,500
219,500
-

7,433,600
3,777,600
2,351,500
1,304,500
-

42,999,140
35,286,600
5,785,840
1,926,700
219,500
219,500
-

14,519,140
8,200,000
4,698,640
1,620,500
219,500
219,500
-

6,043,400
4,650,000
1,087,200
306,200
-

20,562,540
12,850,000
5,785,840
1,926,700
219,500
219,500
-

-

-

-

-

-

-

96,500

96,500

-

1,500,000

96,500
-

96,500
-

-

1,500,000
-

-

-

-

-

-

-

18,897,200
18,897,200
-

18,897,200
18,897,200
-

-

3,539,400
3,539,400
-

3,539,400
3,539,400
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,500,000

-

-

-

-

-

-

1,500,000
-

-

-

-

-

-

-
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี จาแนกตามไตรมาส และงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งบประมาณ :
รวมทัง้ สิ้น
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4 พนักงานราชการ

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
3.2 ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน
4.1 งบเงินอุดหนุน
1) ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
ประเทศ
5)
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6) ค่าใช้จา่ ยสาหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

5. งบรายจ่ายอื่น - จาแนกตามนโยบายหลัก 11 C
C1 การจัดการศึกษา
C5 การพัฒนานักศึกษา
C6 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
C7 การบริหารจัดการ
C8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
C10 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ
C11 การยกระดับและการบริการและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
C10 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ
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งบประมาณรายจ่าย (รวมทัง้ สิ้น)

แผน
46,046,500
38,516,400
35,702,600
1,784,700
1,029,100
7,433,600
3,777,600
2,351,500
1,304,500
96,500
96,500
-

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
แผน
แผน
แผน
แผน
24,219,200
9,629,100
8,925,650
446,175
257,275
1,858,400
944,400
587,875
326,125
12,731,700
24,125
-

36,950,900
9,629,100
8,925,650
446,175
257,275
1,858,400
944,400
587,875
326,125
25,463,400
24,125
-

27,402,125
9,629,100
8,925,650
446,175
257,275
1,858,400
944,400
587,875
326,125
15,914,625
24,125
-

21,036,275
9,629,100
8,925,650
446,175
257,275
1,858,400
944,400
587,875
326,125
9,548,775
24,125
-

2.ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปี จาแนกตามไตรมาส และงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งบประมาณ :
รวมทัง้ สิ้น
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน

4.1 งบเงินอุดหนุน

5. งบรายจ่ายอื่น - จาแนกตามนโยบายหลัก 11 C

C1 การจัดการศึกษา
C5 การพัฒนานักศึกษา
C6 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
C7 การบริหารจัดการ
C8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
C9 การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
C10 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ
C11 การยกระดับและการบริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

2.ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น) ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

แผน

แผน
47,415,040
4,196,400
4,196,400
42,999,140
35,286,600
5,785,840
1,926,700
219,500
219,500
-

11,853,760
1,049,100
1,049,100
10,749,785
8,821,650
1,446,460
481,675
54,875
54,875
-

แผน
11,853,760
1,049,100
1,049,100
10,749,785
8,821,650
1,446,460
481,675
54,875
54,875
-

แผน
11,853,760
1,049,100
1,049,100
10,749,785
8,821,650
1,446,460
481,675
54,875
54,875
-

แผน
11,853,760
1,049,100
1,049,100
10,749,785
8,821,650
1,446,460
481,675
54,875
54,875
-
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รำยกำร

จำนวน

หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย เงินงบประมำณ
(บำท)

งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำที่ดินและสิง่ ก่อสร้ำง
คณะบริหำรธุรกิจ
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ที่มรี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.โต๊ะทำงำนพร้อมเก้ำอี้

2.โต๊ะหินขัด

3.ม่ำนปรับแสงพร้อมติดตัง้

2.ผลผลิต : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนlสังคมศำสตร์

4

15

1

ชุด

ชุด

ชุด

13,000

6,500

70,000

-

-

-

เงินรำยได้
(บำท)

สถำนภำพ

แผน
ผล

ต.ค.

ไตรมำส 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมำส 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมำส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมำส 4
ส.ค.

ก.ย.

219,500
219,500
219,500
219,500
219,500
52,000 ลงนำมสัญญำ แผน
ผล
กำรใช้จ่ำย แผน
ผล
97,500 ลงนำมสัญญำ แผน
ผล
กำรใช้จ่ำย แผน
ผล
70,000 ลงนำมสัญญำ แผน
ผล
กำรใช้จ่ำย แผน

52,000
52,000
97,500
97,500
70,000
70,000
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวน ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ลา
ดับ
ที่

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

นโยบาย
หลัก 11 C

(คน)
แผน

งบรายจ่ายอื่น : ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
1 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
C1
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

2.ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,000

ผล

ผู้เข้าร่วม
โครงการนา
ความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

82

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
โครงการ
ความพึงพอใจ
บรรลุผลตาม
ของผู้เข้าร่วม
วัตถุประสงค์ของ โครงการใน
โครงการ
กระบวนการ
ให้บริการ

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

82

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

82

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับ

ตัวชี้วัดเชิงเวลา ตัวชีว้ ดั อืน่ ๆ (ระบุ
โครงการ/
เพิม่ เติม)
กิจกรรมที่แล้ว
เช่น ผูเ้ ข้าร่วม
เสร็จตาม
โครงการอยูใ่ น
ระยะเวลาที่
กระบวนการของ
กาหนด

ตัวชีว้ ดั อืน่ ๆ
(ระบุเพิม่ เติม)

(ร้อยละ 90 )
แผน
ผล

แผน

งบประมาณ

วัน เดือน ปี
ทีจ่ ะดาเนินโครงการ

การจัดกิจกรรม
ครบถ้วน

(ร้อยละ 78)
แผน
ผล

78

90

(ร้อยละ 80)
แผน
ผล

80

แผ่นดิน
ผล

แผน

96,500
96,500
96,500

รายได้
ผล

แผน

ผูร้ บั ผิดชอบ/
เบอร์โทร

อืน่ ๆ ระบุ
ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

-

-

-

- 3 ธ.ค. 55-31
ก.ค. 56

ผศ.ฉัตรปารี /
02-549-3250
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แผนการปฏิบตั งิ านและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
แผนงบประมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รบั การเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์ / เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี : 3.มีงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมภิ าค

ผลผลิต/โครงการ : 3. ผลผลิต ผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ :
- จำนวนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์ทตี่ พี มิ พ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ
เชิงปริมาณ :
10 โครงกำร

เชิงคุณภาพ :
- จำนวนผลงำนวิจยั /นวัตกรรม ทีน่ ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์/ประโยชน์ตอ่
สังคม ชุมชน

เชิงคุณภาพ :
-

โครงกำร

- จำนวนผลงำนวิจยั เป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด
- โครงกำรวิจยั ทีแ่ ล้วเสร็จภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

-

โครงกำร

ร้อยละ
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เชิงต้นทุน :
- ค่ำใช้จำ่ ยกำรวิจยั ตำมงบประมำณทีไ่ ด้รับจัดสรร
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20 โครงกำร

เชิงเวลา :

เชิงเวลา :
- จำนวนผลงำนวิจยั /นวัตกรรม ทีน่ ำไปใช้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 1 ปี

20 โครงกำร

- จำนวนโครงกำรวิจยั

1.5400 บำท

3.ผลผลิต : ผลงำนวิจยั เพือ่ สร้ำงองค์ควำมรู้

กิจกรรม : ดำเนินกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
งบประมำณ :
รวมทัง้ สิ้น
1. งบบุคลำกร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4 พนักงานราชการ
2. งบดำเนินงำน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
C2 การวิจยั
5. งบรำยจ่ำยอื่น - จำแนกตำมนโยบำยหลัก 11 C
C2 การวิจยั
C7 การบริหารจัดการ

3.ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้

(1) = (2) + (3)

รวมงบประมำณ

(2)
งบประมำณรำยจ่ำย

(3)

งบประมำณเงินรำยได้
(มทร.ธัญบุรี)

1,840,000

300,000

1,840,000
1,840,000
-

300,000
300,000
-

1,540,000
1,540,000
1,540,000
-
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี จาแนกตามไตรมาส และงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งบประมาณ :
รวมทัง้ สิน้
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4 พนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
C2 การวิจัย
5. งบรายจ่ายอื่น - จาแนกตามนโยบายหลัก 11 C
C2 การวิจัย
C7 การบริหารจัดการ

55

งบประมาณรายจ่าย (รวมทัง้ สิน้ )

แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
แผน
แผน
แผน
แผน

300,000

-

-

300,000

-

300,000
300,000
-

-

-

300,000
300,000
-

-

3.ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณเงินรายได้ประจาปี จาแนกตามไตรมาส และงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งบประมาณ :
รวมทัง้ สิน้
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4 พนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
C2 การวิจัย
5. งบรายจ่ายอื่น - จาแนกตามนโยบายหลัก 11 C
C2 การวิจัย
C7 การบริหารจัดการ

3.ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้

งบประมาณเงินรายได้ (รวมทัง้ สิน้ )

แผน
1,540,000
1,540,000
1,540,000
-

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
แผน
แผน
แผน
แผน
-

-

-

1,540,000

-

-

-

1,540,000
1,540,000
-

-
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ลาดับ
ที่

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

งบเงินอุดหนุน : ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
คณะบริหารธุรกิจ
1 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดปทุมธานี

2 โครงการวิจัยการวิเคราะห์ศักยภาพในการส่งออกไก่
แปรรูปของไทย สู่ตลาดโลก
3 โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
4 โครงการวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมโพลีเมอร์
ไทยสู่การแข่งขันในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
5 โครงการวิจัยปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วมจิต
อาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
6 โครงการวิจัยแนวทางการจัดการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
7 โครงการวิจัยแบบจ้าลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8 โครงการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3.ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

นโยบาย
หลัก
11 C

C2

งบประมาณ
เงินรายจ่าย
แผน
ผล
300,000

เงินรายได้
แผน
ผล
50,000
1,360,000
-

อื่นๆ ระบุ
แผน
ผล
-

วัน เดือน ปี
ที่จะดาเนินโครงการ
แผน

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร

ผล

นางสัญจิตา อรชุนเลิศไมตรี
ผศ.สุทธิ ชัยพฤกษ์
ผศ.จุฑาทิพย์ สองเมือง
นางสาวนภาพร เตรียมฤทธิ์

C2

-

-

90,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

ผศ.ทรรศิน ศรีวราพงศ์ /
02-549-4820

C2

-

-

90,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

อ.สุธลี ักษณ์ (นิติธรรม) แก่นทอง
/ 02-549-4826

C2

-

-

90,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร /
02-549-4809

C2

-

-

50,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

อ.สัญจิตา อรชุนเลิศไมตรี /
02-549-4806

C2

-

-

50,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

ผศ.สุรางค์ เทพศิริ /
02-549-4826

C2

-

-

50,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

ดร.กล้าหาญ ณ น่าน /
02-549-4824

C2

-

-

90,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

อ.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ /
02-549-3265
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ลาดับ
ที่

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

นโยบาย
หลัก
11 C

งบประมาณ
เงินรายจ่าย
แผน
ผล
-

เงินรายได้
แผน
ผล
50,000

อื่นๆ ระบุ
แผน
ผล
-

วัน เดือน ปี
ที่จะดาเนินโครงการ
แผน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร

ผล

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

อ.สลิตตา สาริบุตร /
02-549-4818

9 โครงการวิจัยทัศนคติที่มีต่อการออม และพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายเงินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
10 โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วในการยอมรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประชาชนในปทุมธานี

C2

C2

-

-

70,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

ผศ.กฤติยา ร่างสม /
02-549-4828

11 โครงการวิจัยความคาดหวังของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการ
ให้บริการให้ค้าปรึกษาด้านบัญชี
12 โครงการวิจัยการรับรู้ของบุคลากรในองค์กรที่มีต่อ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
13 โครงการวิจัยปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยส่วนบุคคล
ของนักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
14 โครงการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
15 โครงการวิจัยแรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน ความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากร(พนักงานมหาวิทยาลัย
และ พนักงานราชการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
16 โครงการวิจัยการเปรียบเทียบความสามารถทางการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
17 โครงการวิจัยการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย

C2

-

-

90,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

ผศ.ปัทมน์ฉัตต์ อนุรกั ษ์ฤานนท์
/ 02-549-3257

C2

-

-

90,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

ผศ.สุดาพร กุณฑลบุตร /
02-549-4834

C2

-

-

90,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

ดร.อุมาวสี ศรีบุญลือ /
02-549-4834

C2

-

-

90,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

ผศ.สุพรรณี อินทร์แก้ว /
02-549-4818

C2

-

-

90,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร /
02-549-4806

C2

-

-

90,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

รศ.สุวมิ ล แม้นจริง /
02-549-3266

C2

-

-

90,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

ผศ.ดร.สุรรี ตั น์ อินทร์หม้อ /
02-549-4828

3.ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
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ลาดับ
ที่

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

18 โครงการวิจัยการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีส้าหรับการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
19 โครงการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วังปลาหน้าวัดริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ภายหลังมหาอุทกภัยของประเทศไทย ปี 2554
20 โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครหลัง
วิกฤติน้าท่วมในปี พ.ศ. 2554
21 โครงการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของผู้ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร

3.ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

นโยบาย
หลัก
11 C

C2

งบประมาณ
เงินรายจ่าย
แผน
ผล
-

เงินรายได้
แผน
ผล
50,000

อื่นๆ ระบุ
แผน
ผล
-

วัน เดือน ปี
ที่จะดาเนินโครงการ
แผน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร

ผล

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

อ.สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์ /
02-549-4828

C2

-

-

50,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

อ.วาสนา เจริญสุข /
02-549-4806

C2

-

-

90,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

อ.ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร /
02-549-4806

C2

-

-

90,000

-

-

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56

อ.ธฤษญา ขันแก้ว /
02-549-3265
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แผนการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
แผนงบประมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รบั การเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์ / เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี : 3.มีงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมภิ าค

ผลผลิต/โครงการ : 4. ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชีว้ ัดระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ :
- จำนวนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ

ตัวชีว้ ัดระดับผลผลิต/โครงการ
เชิงปริมาณ :
-

โครงกำร

เชิงคุณภาพ :
- จำนวนผลงำนวิจยั /นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์/
ประโยชน์ตอ่ สังคม ชุมชน

-

โครงกำร

- จำนวนผลงำนวิจยั เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด

โครงกำร

-

โครงกำร

เชิงเวลา :
- โครงกำรวิจยั ที่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนด

-

โครงกำร

ร้อยละ -

เชิงต้นทุน :
- ค่ำใช้จำ่ ยกำรวิจยั ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

4.ผลผลิต : ผลงำนวิจยั เพือ่ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี

-

เชิงคุณภาพ :

เชิงเวลา :
- จำนวนผลงำนวิจยั /นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 1 ปี

- จำนวนโครงกำรวิจยั

-

บำท
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แผนการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงบประมาณ : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึงและเป็นธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีม่ ีมาตรฐาน คุณภาพ
เป้าประสงค์ / เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี : 4. หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได้รบั การบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน

ผลผลิต/โครงการ : 5. ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชีว้ ดั ระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ :
- ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิต/โครงการ
เชิงปริมาณ :
ร้อยละ 82

เชิงคุณภาพ :
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ

เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 78

เชิงเวลา :
- โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี

2 โครงการ

- จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ

82

ร้อยละ

90

เชิงเวลา :
ร้อยละ 74

- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

เชิงต้นทุน :
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

5.ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

0.0914 ล้านบาท
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กิจกรรม : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบตั กิ าร
งบประมาณ :
รวมทั้งสิน้
งบเงินอุดหนุน
C3 การบริการวิชาการแก่สังคม

(1) = (2) + (3)

รวมงบประมาณ

(2)
งบประมาณรายจ่าย

(3)

งบประมาณเงินรายได้

91,400

91,400

-

91,400
91,400

91,400
91,400

-
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5.ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี จาแนกตามไตรมาส และงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งบประมาณ :
รวมทัง้ สิน้
งบเงินอุดหนุน
C3 การบริการวิชาการแก่สังคม

5.ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

งบประมาณรายจ่าย (รวมทัง้ สิน้ )

แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
แผน
แผน
แผน
แผน

-

-

-

91,400

-

-

-

-

91,400
91,400

-
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ลำ
ดับ
ที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จำนวน
ผู้เข้ำรับบริกำร
ผู้เข้ำร่วม
นำควำมรูไ้ ปใช้
โครงกำร
ประโยชน์

ผลผลิต / โครงกำร / กิจกรรม

นโยบำย
หลัก
11 C

(คน)
แผน

ผล

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
ควำมพึงพอใจ ควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร
ของผู้เข้ำรับ
วิชำกำรและ
บริกำรใน
วิชำชีพต่อ
กระบวนกำร
ประโยชน์จำก
ให้บริกำร
กำรบริกำร

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ ตัวชีว้ ดั อืน่ ๆ (ระบุ
งำนบริกำร
เพิม่ เติม)
วิชำกำรแล้ว
เช่น ผูเ้ ข้ำร่วม
เสร็จตำม
โครงกำรอยูใ่ น
ระยะเวลำที่
กระบวนกำรของ
กำหนด

ตัวชีว้ ดั อืน่ ๆ
(ระบุเพิม่ เติม)

(ร้อยละ 78)
แผน
ผล

(ร้อยละ 90 )
แผน
ผล

แผน

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

กำรจัดกิจกรรม
ครบถ้วน
(ร้อยละ 80)
แผน
ผล

ผล

แผน

แผ่นดิน

ผล

แผน

งบเงินอุดหนุน : ผลผลิต ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
คณะบริหำรธุรกิจ
1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

2 โครงการอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

5.ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

วัน เดือน ปี
ทีจ่ ะดำเนินโครงกำร

งบประมำณ

รำยได้

ผล

แผน

อืน่ ๆ ระบุ

ผล

แผน

ผูร้ บั ผิดชอบ/
เบอร์โทร

ผล

91,400
C3

30

82

78

82

90

80

-

-

91,400
67,100

-

-

C3

30

82

78

82

90

80

-

-

24,300

-

-

สาขาการ
บริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ/
025494834
สาขาการบัญชี
และการเงิน /
025493257
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แผนการปฏิบตั งิ านและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การอนุรกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงบประมาณ : อนุรกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรกั ษ์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าประสงค์ / เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี : 5. นักเรียน นักศึกษา และชุมชน มีความตระหนักในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และสิง่ แวดล้อม

ผลผลิต/โครงการ : 6. ผลผลิต ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ :
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีม่ กี ำรเผยแพร่ดำ้ นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งปม.
2 โครงกำร

เชิงคุณภาพ :
- ควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรต่อประโยชน์ของ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ
เชิงปริมาณ :
เชิงคุณภาพ :

ร้อยละ 84

- โครงกำรบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

เชิงเวลา :

เชิงเวลา :

- โครงกำร/กิจกรรมทีแ่ ล้วเสร็จตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด

ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภำยในระยะเวลำ 1 ปี

2 โครงกำร

- จำนวนโครงกำร/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีม่ กี ำรเผยแพร่

งปม.

2 โครงกำร

ร้อยละ

82

ร้อยละ

90

เชิงต้นทุน :
- ค่ำใช้จำ่ ยของกำรทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

0.1700 ล้ำนบำท

ตำมงบประมำณทีไ่ ด้รับจัดสรร

6.ผลผลิต : ผลวำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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กิจกรรม : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบประมำณ :
รวมทัง้ สิ้น
1. งบบุคลำกร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4 พนักงานราชการ

2. งบดำเนินงำน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรำยจ่ำยอื่น - จำแนกตำมนโยบำยหลัก 11 C
C4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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(2)
งบประมำณรำยจ่ำย

(1) = (2) + (3)

รวมงบประมำณ
170,000
-

(3)

งบประมำณเงินรำยได้

170,000

-

170,000
170,000

-

6.ผลผลิต : ผลวานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี จาแนกตามไตรมาส และงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งบประมาณ :
รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชัว่ คราว
1.4 พนักงานราชการ

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
3.2 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น - จาแนกตามนโยบายหลัก 11 C
C4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

6.ผลผลิต : ผลวานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)

แผน
170,000
170,000
170,000

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
แผน
แผน
แผน
แผน
-

-

-

170,000
170,000
170,000
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ลำ
ดับ
ที่

ผลผลิต / โครงกำร / กิจกรรม

นโยบำย
หลัก
11 C

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมำณ
จำนวน ผู้เข้ำร่วม
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร
โครงกำรนำ
ควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

(คน)
แผน

งบรำยจ่ำยอื่น : ผลผลิต ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหำรธุรกิจ
1 โครงการ “12 สิงหาเทิดไท้องค์ราชิน”ี
C4
2 โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาให้ C 4
เป็นผู้นาทางระเบียบวินัย และศีลธรรม

6.ผลผลิต ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ผล

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

โครงกำร
บรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภำพ
ควำมพึงพอใจ ควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วม
ของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรใน
โครงกำรต่อ
กระบวนกำร ประโยชน์ที่ได้รับ
ให้บริกำร

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

(ร้อยละ 78)
แผน
ผล

ตัวชีว้ ัดเชิงเวลำ
โครงกำร/กิจกรรมที่
แล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่กำหนด

(ร้อยละ 90 )
แผน
ผล

ตัวชีว้ ัดอื่น ๆ
(ระบุเพิ่มเติม)

งบประมำณ

แผ่นดิน
แผน

ผล

แผน

500

82

82

82

78

90

170,000
170,000
50,000

160

82

82

82

78

90

120,000

วัน เดือน ปี
ที่จะดำเนินโครงกำร

รำยได้
ผล

แผน

ผู้รบั ผิดชอบ/เบอร์
โทร

อื่นๆ ระบุ
ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

-

-

-

-

ส.ค.56

รศ.สุวมิ ล /
02-549-3266

-

-

-

-

ส.ค.56

รศ.สุวมิ ล /
02-549-3266
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แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
แผนงบประมาณ : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
เป้าประสงค์ / เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี : 7.เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รบั การเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
ผลผลิต/โครงการ : 8. โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ :
- จำนวนนิสิต/นักศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนทัว่ ไป
ทีเ่ ข้ำร่วมกำรอบรมด้ำนภำษำ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ
เชิงปริมาณ :
15 คน

เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของนักศึกษำและบุคลำกรอุดมศึกษำทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร

- จำนวนนิสิต/นักศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนทัว่ ไป
ทีเ่ ข้ำร่วมกำรอบรมด้ำนภำษำ

15 คน

เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 80

มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
และมีควำมเข้ำใจเกีย่ วกับประชำคมอำเซียนอย่ำงดี

- ร้อยละของนักศึกษำและบุคลำกรอุดมศึกษำทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ 80

มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
และมีควำมเข้ำใจเกีย่ วกับประชำคมอำเซียนอย่ำงดี

เชิงเวลา :
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีม่ ีกำรเผยแพร่ควำมรูด้ ้ำนกำรเตรียมควำมพร้อม

2 โครงกำร

สูป่ ระชำคมอำเซียนภำยในระยะเวลำ 1 ปี

8.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
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กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบประมาณ :
รวมทั้งสิน้
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4 พนักงานราชการ

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์

4. งบเงินอุดหนุน
C9 การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ

5. งบรายจ่ายอื่น - จาแนกตามนโยบายหลัก 11 C
C5 การพัฒนานักศึกษา
C7 การบริหารจัดการ
C9 การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
C10 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ
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(1) = (2) + (3)

รวมงบประมาณ

(2)
งบประมาณรายจ่าย

(3)

งบประมาณเงินรายได้

3,520,000

2,020,000

1,500,000

3,520,000
2,020,000
1,500,000

2,020,000
2,020,000
-

1,500,000
1,500,000

8.โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปี จาแนกตามไตรมาส และงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
งบประมาณ :
รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4 พนักงานราชการ

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน
C9 การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ

5. งบรายจ่ายอืน่ - จาแนกตามนโยบายหลัก 11 C

C5 การพัฒนานักศึกษา
C7 การบริหารจัดการ
C9 การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
C10 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและต่างประเทศ
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งบประมาณเงินรายได้ (รวมทัง้ สิน้ )

แผน
3,520,000
3,520,000
2,020,000
1,500,000

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
แผน
แผน
แผน
แผน
2,020,000
2,020,000
2,020,000
-

-

150,000
-

-

150,000
150,000

-

8.โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ลา
ดับ
ที่

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
จานวนนิสิต/
ร้อยละของนักศึกษาและ
นักศึกษา บุคลากร บุคลากรอุดมศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
ทางการศึกษาและ
โครงการมีทกั ษะและ
ประชาชนทัว่ ไปที่
ความสามารถในการใช้
นโยบาย เข้าร่วมการอบรม ภาษาต่างประเทศและมีความ
หลัก
ด้านภาษา
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
11 C
อาเซียนอย่างดี

(คน)
แผน

งบรายจ่ายอื่น : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
คณะบริหารธุรกิจ
1 โครงการอบรมทักษะด้านการใช้
C 9 15
ภาษาต่างประเทศสาหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพ
บริหารธุรกิจ
2 โครงการพัฒนาคณาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือ C 10 10
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

8.โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ผล

(ร้อยละ 80)
แผน
ผล

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการนา
บรรลุผลตาม
ความรู้ไปใช้ วัตถุประสงค์ของ
ประโยชน์
โครงการ

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการใน
กระบวนการ
ให้บริการ

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อ
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั

(ร้อยละ 82)
แผน
ผล

(ร้อยละ 78)
แผน
ผล

ตัวชีว้ ัดเชิงเวลา
โครงการ/
กิจกรรมทีแ่ ล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด

ตัวชี้วัดอื่น ๆ (ระบุ
เพิ่มเติม)
เช่น ผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ใน
กระบวนการของ
การจัดกิจกรรม
ครบถ้วน

(ร้อยละ 90 )
แผน
ผล

(ร้อยละ 80)
แผน
ผล

งบประมาณ

แผ่นดิน
แผน

รายได้
ผล

80

82

82

82

82

82

80

-

80

82

82

82

82

82

80

-

วัน เดือน ปี
ที่จะดาเนินโครงการ

แผน

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

อื่นๆ ระบุ
ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

-

3,520,000
3,520,000
2,020,000

-

-

เม.ย.56-พ.ค.56

ผศ.ดร.วันชัย /
02-549-3235

-

1,500,000

-

-

ต.ค.55-ก.ย.56

ผศ.ดร.วันชัย /
02-549-3235

72

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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กรอบแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
1. หลักกำรและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย ในการดาเนินการติดตามประเมินผ ล
การดาเนินงานที่สาคัญตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักใน
การดาเนินการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กาหนดกรอบแนวทาง/เครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลของหน่วยติดตามประเมินผลระดับชาติ โดยการบูรณาการ
งานติดตามประเมินผลในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา ชมงคลธัญบุรี
ได้แก่ หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย หน่วยงาน เพื่อให้การติดตามประเมินผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถสะท้อนถึง
ผลสาเร็จของการดาเนินงานตามเป้าหมายในภาพรวมระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการติดตาม
ประเมินผล และจัดทารายงานการติดตามความก้าวหน้าและผลสาเร็จของการดาเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อนาเสนอข้อมูลสาคัญต่อ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานติดตามประเมินผลระดับชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์และประกอบการตัดสิน ใจในระดับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย การบริ หารจัดการงบประมาณในภาพรวมระดับประเทศ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการแถลงผลการดาเนินงานต่อสาธารณะของ
คณะรัฐมนตรี โดยกองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน รวบรวมสรุป วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการตัดสินใจในการกาหนดและพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนางาน
ด้านการศึกษาต่อไป

2. กรอบแนวคิดในกำรติดตำมประเมินผล
การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอานาจโดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีคณบดี ผู้อานวยการ เป็นผู้มีอานาจและบทบาทอย่ างเต็มที่ใน
การบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบโดยที่กองนโยบายและแผน เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน และนาเสนอ รายงานต่อหน่วยงานกลางเพื่อ
ประมวลผลการประเมินในระดับประเทศต่อไป
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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3. องค์กรกำรติดตำมประเมินผล
องค์กรที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย กองนโยบายและแผน และคณะ/
วิทยาลัย หน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัย โดย
(1) กองนโยบำยและแผน ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดทาสาระสาคัญของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ ระดับชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและ
กลยุทธ์หลัก โครงการ / กิจกรรม และงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย หน่วยงาน
- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการให้บริการในระดับมหาวิทยาลัย ระดับกระทรวง จนถึงระดับชาติ เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทาแผนติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาเครื่องมือในการติดตามประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับกลไกการบริหารงานในระดับกระทรวงและเชื่อมโยง
กับระดับชาติ โดยพัฒนาและปรับปรุง คู่มือ /แผนติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจาปีงบประมาณ และระบบรายงานการ
ติดตามประเมินผล รวมทั้งการพัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากหน่วยงานต่างๆและนาเสนอความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานทุกไตรมาส และการจัดทารายงานผลสาเร็จ
ของการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และหน่วย
ติดตามประเมินผลระดับชาติ ได้แก่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงบประมาณ ประมวลผลเป็นภาพรวมของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้
ประโยชน์ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติต่อไป
(2) หน่วยงำนในระดับคณะ/วิทยำลัย/สถำบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์ ในสังกัดมหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัย
มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้
- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายการให้บริการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการโครงการที่สาคัญในระดับหน่วยงานและคัดเลือกโครงการสาคัญที่ตอบสนองต่อผลสาเร็จของเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ส่งให้กองนโยบายและแผน ผ่านระบบ BPM เพื่อจัดทาแผนติดตามประเมินผลประจาปีของมหาวิทยาลัยสาหรับใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- ดาเนินการติดตาม กากับ ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขให้การดาเนินงานต่าง ๆ บรรลุผล
รวมถึงกำรรำยงำนผลตำมแผนงำน/โครงกำรที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตำม
ประเมินผลฯ แต่เป็นโครงกำรที่เป็นนโยบำยสำคัญที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย ที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี โดยใช้แบบรายงานการจัดทารายงานการดาเนินงาน
ที่กาหนด ส่งรายงานกองนโยบายและแผน ผ่านระบบ BPM เพื่อการติดตามประเมินผล เพื่อบูรณาการผลการดาเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย
หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย เป็นผลสาเร็จของการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
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4. ระยะเวลำกำรติดตำมประเมินผล
(1) หน่วยงำนในระดับคณะ/วิทยำลัย/สถำบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์ ในสังกัด มทร.ธัญบุรี
- จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ในส่วนของ รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และ
โครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2556
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556

ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2556

(2) กองนโยบายและแผน ดาเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 ธันวาคม2556
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556

ภายในวันที่ 10 เมษายน 2556

ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556

ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2556

- รายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2556
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556

ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2556
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5. แนวทำงกำรจัดทำระบบรำยงำนกำรติดตำมประเมินผล
(1) จัดทำแบบฟอร์มติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนประจำปี
- หน่วยงานในระดับคณะ/วิทยาลัย หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เป็นเจ้าของแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงตามกระบวนการนาส่งผลผลิตทุกระดับ
และคัดเลือกโครงการที่เป็นเงื่อนไขความสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการระดับหน่วยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยดาเนินการคัดเลือกร่วมกับกองนโยบายและแผน ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการที่จะติดตามประเมินผล ดังนี้
1) โครงการสาคัญที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายการดาเนินงานที่สาคัญระดับกระทรวงและระดับชาติ ได้แก่ แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ของรัฐมนตรี
2) โครงการสาคัญที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ส่งผลต่อการบริหารและบริการด้านการศึกษา
3) โครงการสาคัญที่ดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อน และจะดาเนินการต่อเนื่องไปในปีงบประมาณต่อไป
4) โครงการสาคัญที่ใช้งบประมาณในการดาเนินงานสูง
- รายละเอียดของโครงการสาคัญตามแผนติดตามประเมินผล ประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด / เป้าหมาย ของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ขั้นตอน / กิจกรรม พื้นที่ดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณดาเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลและ
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
(2) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
รายงานตามแบบฟอร์มที่กาหนด เพื่อการบริหารติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล และ
จัดทาเป็นเอกสารผลการดาเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย นาเสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานติดตามประเมินผลระดับชาติ โดยกรอบการ
รายงานกาหนดให้มีการแสดงผลความสาเร็จของการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประเมินปัจจัยเงื่อนไขและปัญหาอุป สรรค
ต่าง ๆ ตามหลักการที่สาคัญดังนี้
1) แบบการรายงานแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ หรือความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ของคณะ/วิทยาลัย หน่วยงาน และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
โดยคณะ/วิทยาลัย หน่วยงาน จะต้องระบุภารกิจของหน่วยงานว่าเป็นการดาเนินงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้ความสาคัญกับ
2) แบบการรายงาน แสดงให้เห็นถึงการนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปพิจารณาให้มีการดาเนินการที่สาคัญ ในรูปแบบของแผนงานโครงการ
มาตรการและกิจกรรม ที่สนองตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงการส่งผลสาเร็จต่อเป้าหมาย
การให้บริการมหาวิทยาลัย และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของแผนชาติ ตามลาดับขั้นของการส่งต่อของผลผลิต
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3) แบบการรายงานผลการดาเนินงาน ต้องแสดงให้ ทราบถึงความก้าวหน้าและความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่ว ยงานต้อง
ดาเนินการติดตามความก้าวหน้า และประเมินความสาเร็จหรือความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ โดยการวัดผลการดาเนินงานที่เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน
เป็นหลัก และแสดงผลการดาเนินงานที่สาคัญใน 3 ระดับคือ เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย เป้ำหมำยกำรให้บริกำรและกลยุทธ์ระดับ
คณะ/วิทยำลัย หน่วยงำน และผลผลิต/ผลลัพธ์ของแผนงำนโครงกำรที่สำคัญ
4) แบบการรายงานต้องแสดงให้เห็นถึงปั จจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมถึงปัญหา
อุปสรรค จุดอ่อนและข้อจากัดของการดาเนินงาน โดยวิเคราะห์ตรวจสอบสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของการดาเนินงาน ตามแผนกล
ยุทธ์ ที่จะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ นาไปสู่การปรับแผนกลยุทธ์และวางแนวทางการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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คำสั่งคณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ที่ 235/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถกาหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การบริหาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ที่มีความสอดคล้ องกับแผนบริหารราชการแผ่น ดิน
(พ.ศ. 2555 - 2558) จึงแต่งตั้ง ผู้ดารงตาแหน่งและบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล
กรรมการ
3. ดร.ไพบูลย์
ใสยาวงศ์
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์สุวิมล
แม้นจริง
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย
ประเสริฐศรี
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา
ดาพิทักษ์
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา
ทองคง
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรปารี
อยู่เย็น
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร
ลีชาคา
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช
กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา
หิรัญกิตติ
กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชจรี
พิเชฐกุล
กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย เลิศวรปรัชญ์ กรรมการ
15. ดร.นพวรรณ
พจน์พิศุทธิพงศ์ กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี
จตุรัส
กรรมการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรลดา
ตรีสาคร
กรรมการ
18. ดร.สันติกร
ภมรปฐมกุล
กรรมการ
19. ดร.ปัทมา
เจริญพร
กรรมการ
20. ดร.กล้าหาญ
ณ น่าน
กรรมการ
21. นางบงกชกร
นิลชะชา
กรรมการ
22. นางสาวนันทน์ธนภัส
อัศวณัฏฐกร
กรรมการและเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุลฑลบุตร)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

