
คาํนํา 
 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จดัทาํขึ*นเพื,อเป็นแนวทางปฏิบติัในการดาํเนินการพฒันาคณะบริหารธุรกิจ 
ภายใตวิ้สัยทศัน์ “บริหารธุรกิจ มุ่งมั�นสร้างสรรค์วิชาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน” ในการจดัทาํแผน
ยุทธศาสตร์ฉบบันี*  คณะบริหารธุรกิจไดจ้ดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในคณะฯ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะฯ รวมทั* งย ังได้วิเคราะห์ สรุป ประเด็นที,สําคัญตามแผน
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ, งไดวิ้เคราะห์ สรุป ประเดน็ที,สําคญัมา
จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที,  ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ นโยบายรัฐบาล  
แผนบริหารราชการแผน่ดิน ยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
ฉบับที,  ๒ ดังนั* นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจครอบคลุมทั* งพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และสอดคลอ้งกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หวังเป็นอย่างยิ,งว่า            
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ฉบับนี*  จะเป็นเครื, องมือ
สําหรับหน่วยงานในสังกดัคณะบริหารธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินงานและจัดการศึกษา 
รวมถึงการจดัสรรงบประมาณ เพื,อให้บรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจของคณะบริหารธุรกิจ และเป็น
ประโยชนต่์อการพฒันาประเทศต่อไป 

 

 

 

 

              คณะบริหารธุรกิจ  
                                                                                                                                สิงหาคม  ๒๕๕๔ 



สารบัญ 

             
             หน้า 

คํานํา              

บทนํา                ๑ 
    ความเบื
องตน้                  ๑ 
    โครงสร้างและอาํนาจหนา้ที�ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                  ๒ 
     แนวทางการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการ          ๓ 
บทที� ๒ การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร             ๔ 
    สภาพแวดลอ้มภายใน                  ๔ 
    สภาพแวดลอ้มภายนอก              ๔ 
    การวิเคราะห์ตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์และประเดน็ทา้ทาย                 ๕ 
บทที� ๓ ยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ            ๖ 
     ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๑ การพฒันาระบบการบริหารจดัการและพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ    ๗ 
     ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๒ การพฒันาการสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก                 ๑๐  
     ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๓ การพฒันางานวิชาการและงานวิจยัสู่เศรษฐกิจและสังคม                                            ๑๓ 
     ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๔ การพฒันาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจใหเ้ขม้แขง็และต่อเนื�อง           ๑๖ 
     ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๕ การพฒันาคุณภาพนกัศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน                                                      ๒๐ 
     ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๖ การพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          ๒๔ 
บทที� ๔ การตดิตามและประเมนิผล                ๒๖ 

   ภาคผนวก            ๒๗ 
   ภาคผนวก ๑ แผนที�ยทุธศาสตร์ (Stratege Map) พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙     ๒๙ 
  ภาคผนวก ๒ แผนภาพแสดงการแปลงยุทธศาตร์สู่การปฏิบติัของคณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ๓๑ 
   ภาคผนวก ๓  รายชื�อผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรม  THE TAWANA BANGKOK         ๓๓ 

              วนัที� ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๕๔ 
   ภาคผนวก ๔ รายชื�อผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร   ๓๗ 

   วนัที� ๑๘ – ๑๙ มิ.ย. ๕๕ 
     
       



บทนํา 
 

ความเบื�องต้น 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารคณะบริหารธุร กิจ พ .ศ .  ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติร าชการประจํา ปี  
ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล โดยส่งผูบ้ริหารและผูที้/เกี/ยวขอ้งเขา้ร่วม
สัมมนาโครงการสัมมนาพฒันาระบบการบริหารของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เรื/ องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ เพื/อจดัทาํแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ณ อิงธารรีสอร์ท จงัหวดันครนายก  
ในวนัที/ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จากนั7นผูบ้ริหารคณะบริหารธุรกิจ ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาโครงการ
สัมมนาพัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ สวนผึ7 ง  
คันทรีโฮม รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี วันที/  ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และคณะบริหารธุรกิจ  
ได้จัดโครงการสัมมนา เ ชิ งป ฏิบัติกา รการจัดทําแผนยุทธศาสต ร์  คณะบริหาร ธุร กิจ  
ในขั7นตอน การพฒันาพนัธกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชี7 วดั และกลยุทธ์  
เพื/อทบทวนและปรับเปลี/ยนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัย  
ในวนัที/ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม THE TAWANA BANGKOK กรุงเทพมหานคร 
 ผลจากการสัมมนาดงักล่าวได้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารของคณะบริหารธุรกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ประกอบดว้ย 
 ๑.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์ร 
       ๑.๑  สภาพแวดลอ้มภายใน 
       ๑.๒  สภาพแวดลอ้มภายนอก 
       ๑.๓  การวิเคราะห์ตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์และประเดน็ทา้ทาย 
 ๒.  ยทุธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
       ๒.๑  วิสัยทศัน ์
       ๒.๒  พนัธกิจ 
       ๒.๓  ประเดน็ยทุธศาสตร์ 
     - เป้าประสงค ์
     - ตวัชี7วดั 
     - ค่าเป้าหมาย 
     - กลยุทธ์ 
        ๒.๔  แผนงาน/โครงการ/ประมาณการงบประมาณ/หน่วยงานรับผิดชอบ 



   ๒ 

 ๓.  การติดตามและประเมินผล 
       ๓.๑  แนวทางการติดตามผล (Monitoring) 
       ๓.๒  แนวทางการประเมินผล (Evaluation) 
โครงสร้างและอาํนาจหน้าที�ของคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 คณะบริหารธุรกิจ จดัตั7งขึ7นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั7 ง ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวนัที/  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยคณะบริหารธุรกิจจัด
การศึกษาสายสังคมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตและหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
๒ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการบญัชีและการเงิน และภาควิชาการตลาดและการจดัการ จํานวน ๗ 
สาขาวิชา ประกอบดว้ย 
ภาควิชาการบญัชีและการเงิน 

 สาขาวิชาการบญัชี 
 สาขาวิชาการเงิน 

 สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
ภาควิชาการตลาดและการจดัการ 
 สาขาวิชาการตลาด 
 สาขาวิชาการจดัการ 
 สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 
 คณะบริหารธุรกิจ จดัตั7งขึ7นเพื/อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมบริหารธุรกิจ 
ตอบสนองพนัธกิจของมหาวิทยาลยัในการผลิตกาํลงัคนด้านบริหารธุรกิจ ได้จดัการเรียนการสอน 
สองแห่ง คือ อาคาร ๕๐ ปี พื7นที/เทคนิคกรุงเทพ และอาคาร ๒ อาคาร ๔ และอาคาร ๙ พื7นที/บพิตรพิมุข
มหาเมฆ ส่วนที/ตั7 งของสํานักงานคณบดี อยู่ที/  อาคาร ๗ พื7นที/บพิตรพิมุข มหาเมฆ เลขที/ ๘๗๘  
ถนนอาคารสงเคราะห์  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๓ 

แนวทางการจัดทาํแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตัิราชการ 

 หลังจากกาํหนดกรอบและแนวคิดในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์แล้ว คณะบริหารธุรกิจ  
ไดก้าํหนดขั7นตอนการจดัทาํแผนดงันี7 
 ๑.  แต่งตั7งคณะกรรมการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ ๕ ปี และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

 ๒. จดัทาํแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 ๓ .  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี  อ้างอิงข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์  ๕ ปี 
                   (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ของคณะบริหารธุรกิจ 
 ๔. จัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยยึดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายการให้บริการ  
                    ค่าเป้าหมายตัวชี7 วดัผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ประมาณการรายได้ และหน่วยงาน 
                    ที/รับผดิชอบ 

             ๕.  นาํเสนอมหาวิทยาลยัฯ ให้ความเห็นชอบ 

              ๖.  ประชาสมัพนัธ์ให้ทุกหน่วยงานในคณะบริหารธุรกิจทราบและนาํไปสู่การปฏิบติั 



๔ 

บทที� ๒ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 
๒.๑  สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง 

๑. คณะบริหารธุรกิจจดัการเรียนการสอนดา้นการบริหารธุรกิจเชิงปฏิบติัอยา่งสร้างสรรค ์

๒. บุคลากรมีความเชี%ยวชาญในดา้นการเรียนการสอน 

๓. คุณภาพบณัฑิตเป็นที%ยอมรับของสถานประกอบการ 

๔. คณะบริหารธุรกิจตั0งอยูศู่นยก์ลางยา่นธุรกิจ 

จุดอ่อน 

๑.  การสื%อสารภายในองคก์รและนอกองคก์รยงัไม่มีประสิทธิภาพ 

๒. ระบบการบริหารจดัการภายในคณะบริหารธุรกิจยงัไม่มีประสิทธิภาพ 

๓. คณาจารยข์าดทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการทาํวิจยั  

๔. สดัส่วนคุณวฒิุการศึกษาของอาจารยร์ะดบัปริญญาเอกและตาํแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์

     ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๕. คณะบริหารธุรกิจยงัไม่มีระบบการจดัการฐานขอ้มูล 

๒.๒  สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส 

๑. รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนดา้นการศึกษา  

๒. การเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจทาํใหเ้กิดความตอ้งการแรงงานทางดา้นบริหารธุรกิจ 

๓. ศิษยเ์ก่าที%ประสบความสําเร็จใหค้วามร่วมมือในการขยายเครือข่ายทางวิชาการ 

๔. ประชากรมีความตอ้งการทางการศึกษาระดบัปริญญา จึงเป็นโอกาสใหค้ณะบริหารธุรกิจไดข้ยาย 

     หลกัสูตรการศึกษาในระดบัที%สูงขึ0น 



๕ 

อปุสรรค 

๑.  มีคู่แข่งจากมหาวิทยาลยัอื%นที%เปิดสอนทางดา้นบริหารธุรกิจจาํนวนมาก 

๒. อตัราการเกิดของประชากรในประเทศลดลงทาํใหจ้าํนวนนกัศึกษานอ้ยลง 

๓. นโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ใหเ้ปิดหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเนื%อง 

๔. คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะฯ ที%จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ ทาํใหค้ณะฯ ไดรั้บการจดัสรร 

     งบประมาณนอ้ยกวา่การจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒.๓  การวเิคราะห์ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์และประเดน็ท้าทาย 

 ตาํแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ผลจาก SWOT Analysis พบวา่ตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจในปัจจุบนัอยูใ่น              

ตาํแหน่ง เชิงรุก (SO Strategies) เนื%องจาก ผลของการพจิารณาปัจจัยที�เป็นกญุแจแห่งความสําเร็จทั<ง

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในช่วงจุดแข็งและโอกาส จงึเป็นยทุธศาสตร์เพื�อการบรรลุ

วตัถุประสงค์ที�ตั<งไว้ 

ประเด็นท้าทาย 

ประเดน็ทา้ทาย ไดแ้ก่ประเด็นที%มีผลกระทบอยา่งมากต่อการเปลี%ยนตาํแหน่งทางยุทธศาสตร์  

จากเสียเปรียบเป็นได้เปรียบในเชิงรุก ดงันั0นจึงนาํประเดน็ที%ทา้ทายมาตั0งเป็นประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ของคณะบริหารธุรกิจ ๖ ประเดน็ 

 ๑. การพฒันาระบบการบริหารจดัการและพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 

๒. การพฒันาการสื%อสารและการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 

๓. การพฒันางานวิชาการและงานวิจยัสู่เศรษฐกิจและสังคม 

๔. การพฒันาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจใหเ้ขม้แขง็และต่อเนื%อง 

๕. การพฒันาคุณภาพนกัศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

๖. การพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



๖ 

บทที� ๓ 

ยทุธศาสตร์คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

วสัิยทัศน์ 

 บริหารธุรกิจ มุ่งมั�นสร้างสรรควิ์ชาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน 

พนัธกจิ 

 ๑. จดัการศึกษาดา้นบริหารธุรกิจ เน้นสร้างสรรค ์วิชาชีพ และปฏิบติัไดจ้ริง 

 ๒. รับใชส้งัคมเพื�อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมอาเซียน 

 ๓. พฒันาและบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

 ๔. พฒันาคุณภาพชีวิต เพื�อใหบุ้คลากรในคณะบริหารธุรกิจมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. การพฒันาระบบการบริหารจดัการและพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 

๒. การพฒันาการสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 

๓. การพฒันางานวิชาการและงานวิจยัสู่เศรษฐกิจและสังคม 

๔. การพฒันาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจใหเ้ขม้แขง็ และต่อเนื�อง 

๕. การพฒันาคุณภาพนกัศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

๖. การพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



ความคดิริเริ	ม

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ (วธีิการ/กลยทุธ์)

ด้านประสิทธิผล

๑. ผลการดาํเนินงานทางดา้น  - ระดบัผลสมัฤทธิ� ของการดาํเนินงาน .- ปรับปรุงและพฒันาบุคลากร

    บริหารจดัการเป็นที&ยอมรับ    ตามประเด็นยุทธศาสตร์    ดา้นการบริหาร

๒. เชื&อมั&นในระบบการบริหาร  - ร้อยละของความเชื&อมั&นของการบริหาร ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ .- การประเมินผลการดาํเนินงาน

     จดัการ .-ส่งเสริมใหจ้ดัหารายได้

ด้านคุณภาพการบริการ

๑. ความพึงพอใจของผูมี้  - ร้อยละของผูม้าใชบ้ริการมีความพึงพอใจ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙o ๙๐ .- ปรับปรุงการบริหารเพื&อใหไ้ด้

    ส่วนไดส่้วนเสีย    ตอ่การบริหารงานไมน่อ้ยกวา่ ๒.๕ การบริการที&ดี

   จากคะแนนเตม็ ๔

ด้านประสิทธิภาพ

ไมน่อ้ยกวา่ ๒.๕

จากคะแนนเตม็ ๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที	 ๑ การพฒันาระบบการบริหารจัดการและพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ตวัชี1วดั

เป้าหมาย (ปี)

๗

ด้านประสิทธิภาพ

๑. กระบวนการบริหารงาน  - จาํนวนกระบวนการทาํงานลดขั<นตอน .- ปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพื&อ

    มีประสิทธิภาพ    ลงไมน่อ้ยกวา่ ร้อยละ ๒๕    ลดขั<นตอนและความพึงพอใจ

 - ระดบัความพึงพอใจของผูไ้ดรั้บบริการ    ของผูรั้บบริการ

   ที&มีตอ่กระบวนการบริหารงาน

ด้านพฒันาองค์การ

๑. เทคโนโลยีทนัสมยั  - จาํนวนฐานขอ้มูล ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ .- ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

๒. บุคลากรมีสมรรถนะสูงขึ<น  - ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล    สารสนเทศ

.- การพฒันาบุคลากร

 - จาํนวนบุคลากรที&ไดรั้บการพฒันา ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๙o ๙๐

    ความพึงพอใจตอ่บุคลากรที&ไดรั้บ

    การพฒันาแลว้

จากคะแนนเตม็ ๔

๒ ๔ ๖๓ ๕

ไมน่อ้ยกวา่ ๒.๕ 

จากคะแนนเตม็ ๔

ไมน่อ้ยกวา่ ๒.๕



โครงการ

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙

ด้านประสิทธิผล

๑. ปรับปรุงและพฒันาบุคลากร  -โครงการสร้างผูน้าํของคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ๐.๒๐ ๐.๓๐ ๐.๕๐ ๐.๖๐ ๐.๖๕ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

    ดา้นการบริหาร  -โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ๐.๕๐ ๐.๖๐ ๐.๘๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

   ดา้นการบริหารงาน

๒.ส่งเสริมใหห้น่วยงานจดัหารายได้ .-โครงการจดัทาํ Road Map คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ๐.๓๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๖๐ ๐.๗๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

.-โครงการจดัทาํบริษทัจาํลอง คณะบริหารธุรกิจ ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๑.๕๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

ด้านคุณภาพการบริการ

๑. ปรับปรุงการบริหารเพื=อใหไ้ดก้าร  -โครงการอบรมการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะบริหารธุรกิจ ๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๓๐ ๐.๓๕ ๐.๓๕ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

    บริการที=ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที$ ๑ การพฒันาระบบการบริหารจัดการและพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์/แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบ แหล่งงบประมาณ

    บริการที=ดี

ด้านประสิทธิภาพ

๑. ปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพื=อ  -โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื=อลดขั?นตอน คณะบริหารธุรกิจ ๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๓๐ ๐.๓๕ ๐.๓๕ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

    ลดขั?นตอนและความพึงพอใจของ    การทาํงาน

    ผูร้ับบริการ  -โครงการพฒันาการสื=อสารภายในองคก์ร คณะบริหารธุรกิจ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕ ๐.๓๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

๘



โครงการ

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที$ ๑ การพฒันาระบบการบริหารจัดการและพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์/แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบ แหล่งงบประมาณ

ด้านพฒันาองค์การ

๑. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  -โครงการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลเพื=อการปฏิบตัิงาน คณะบริหารธุรกิจ ๐.๒๐ ๐.๒๕ ๐.๓๕ ๐.๓๐ ๐.๒๕ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

   ในงานบุคลากร

๒. การพฒันาบุคลากร  -โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสาํหรับผูบ้ริหาร คณะบริหารธุรกิจ ๐.๕๐ ๐.๗๐ ๑.๐๐ ๑.๒๐ ๑.๔๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

 -โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสาํหรับ คณะบริหารธุรกิจ ๐.๓๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๖๐ ๐.๗๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

   ผูบ้ริหารระดบัตน้

 -โครงการพฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นการสอน คณะบริหารธุรกิจ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๖๐ ๐.๘๐ ๐.๘๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

   และวิจยั

 -โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสายสนบัสนุน คณะบริหารธุรกิจ ๐.๑๐ ๐.๑๒ ๐.๑๔ ๐.๑๖ ๐.๑๘ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้ -โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสายสนบัสนุน คณะบริหารธุรกิจ ๐.๑๐ ๐.๑๒ ๐.๑๔ ๐.๑๖ ๐.๑๘ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

๙



ความคดิริเริ	ม

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ (วธีิการสร้างกลยทุธ์)

ด้านประสิทธิผล

๑. คณะฯ เป็นที�ยอมรับ  - ร้อยละของการยอมรับทางสงัคม ๕ ๑๐ ๑๕ ๒o ๒๕  - การเพิ�มขึ$นของการไดรั้บรางวลัใน

    ของสงัคม     เพิ�มขึ$นจากปีที�ผา่นมา (ผลงานวจิยั)    การแขง่ขนัทั$งในประเทศและระดบัชาติ

 - สนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการแขง่ขนั

   ทั$งในประเทศและระดบัชาติ

ด้านคุณภาพบริการ

๑.ความพึงพอใจของ  - ร้อยละของผูม้าสอบคดัเลือกที� ๕ ๕ ๕ ๕ ๕  - จดั Road Show หลกัสูตรทั�วประเทศ

   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย    เพิ�มขึ$นจากปีที�ผา่นมา  -  การสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการและสถานศึกษา

 - ร้อยละของขอ้ร้องเรียนใน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕  - โครงสร้างการพฒันาหลกัสูตร ระยะสั$น ระยะยาว

    การรับรู้ขา่วสารลดลง    ตามความตอ้งการของชุมชน

เป้าประสงค์ ตวัชี'วดั
เป้าหมาย (ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที	 ๒ การพฒันาการสื	อสารและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก

๑๐

ด้านประสิทธิภาพ

๑. การประชาสมัพนัธ์  - จาํนวนขา่วสารของคณะบริหาร ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕o ๖๐  - ส่งเสริมการสร้างเครือขา่ยการพฒันาชุมชน

   โดยใชก้ารสื�อสารการ     ธุรกิจที�เผยแพร่สู่สาธารณะ     กิจกรรมนกัศึกษา ศูนยก์ารเรียนรู้

   ตลาดแบบบูรณาการ 

  (Integrated Marketing

  Communication) IMC 

๒. การเขา้ถึงขอ้มูลของ  - จาํนวนของสื�อที�ใชใ้นการเผย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  - บริการวิชาการ สมาคมศิษยเ์ก่า

     คณะบริหารธุรกิจเพิ�ม    แพร่ของคณะบริหารธุรกิจ

     มากขึ$น

ด้านพฒันาองค์การ

๑. การใช ้IMC อยา่งมี  - ร้อยละของบุคลากรที�เขา้ถึงขอ้มูล ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๒o ๒๕  - ส่งบุคลากรเขา้อบรมเพื�อเพิ�มสมรรถนะ

    ประสิทธิภาพ     ของคณะบริหารธุรกิจ  - จดัหาอุปกรณ์เพื�อรองรับการทาํระบบ IMC

๒. สมรรถนะของ  - ร้อยละของบุคลากรที�ไดรั้บการ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๒o ๒๕  - สร้างทีมประชาสมัพนัธ์

     บุคลากรเพิ�มขึ$น    พฒันาความเชี�ยวชาญเฉพาะ  -ส่งเสริมนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมนอกมหาวทิยาลยั



โครงการ

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙

ด้านประสิทธิผล

๑. ผลกัดนัใหร้ะบบการประชาสมัพนัธ์  - โครงการความร่วมมือระหวา่งคณะบริหารธุรกิจ หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ์ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ งบประมาณแผน่ดิน

   คณะบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพ     กบัชุมชน สงัคม และสื*อมวลชน

   เป็นที*ยอมรับและส่งผลใหเ้กิด  - โครงการสร้างเครือขา่ยประชาสมัพนัธ์เพื*อการ หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ์ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ งบประมาณแผน่ดิน

   ประสิทธิผลตอ่มหาวิทยาลยั    แลกเปลี*ยนขา่วสารขอ้มูลในกลุ่มอาเซียน

  กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั*วไป

๒.สร้างภาพลกัษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ

  ใหเ้ป็นที*ยอมรับกบักลุ่มเป้าหมาย และ

  สงัคมโดยทั*วไป รวมถึงกลุ่มของ

หน่วยงานรับผดิชอบ แหล่งงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที) ๒ การพฒันาการสื)อสารและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์/แผนงาน

  สงัคมโดยทั*วไป รวมถึงกลุ่มของ

  ประชาคมอาเซียนในอนาคต

ด้านการบริการ

๑. จดั Road Show หลกัสูตร  -โครงการ Road Show โรงเรียนเครือขา่ย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประชาสัมพนัธ์ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งบประมาณแผน่ดิน

๒. การใหบ้ริการเผยแพร่ขา่วสารขอ้มูล -โครงการ Road Show ภายในมหาวิทยาลยั รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประชาสัมพนัธ์ ๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๒ งบประมาณแผน่ดิน

     ทั?งภายในและภายนอก  -โครงการศูนยก์ารใหข้อ้มูลและช่วยเหลือทางดา้น รองคณบดีฝ่ายกิจการ / ประชาสัมพนัธ์ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ งบประมาณแผน่ดิน

สงัคมและสิ*งแวดลอ้ม

๑๑



โครงการ

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙
หน่วยงานรับผดิชอบ แหล่งงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที) ๒ การพฒันาการสื)อสารและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์/แผนงาน

ด้านประสิทธิภาพ

จดัตั?งศูนยป์ระชาสมัพนัธ์คณะฯ -โครงการจดัตั?งศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพนัธ์ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ งบประมาณแผน่ดิน

-โครงการสร้างเครือขา่ยกบัสื*อมวลชนภายนอก รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพนัธ์ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ งบประมาณแผน่ดิน

-โครงการจดังบประมาณในการประชาสมัพนัธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพนัธ์ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ งบประมาณแผน่ดิน

  โดยใชส้ื*อภายนอก

-โครงการสื*อมวลชนสญัจร รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพนัธ์ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ งบประมาณแผน่ดิน

-โครงการนกัประชาสมัพนัธ์รุ่นเยาว์ รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพนัธ์ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งบประมาณแผน่ดิน

-โครงการสื*อประชาสมัพนัธ์ 3 ภาษา มุง่สู่อาเซียน รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพนัธ์ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งบประมาณแผน่ดิน

ด้านพฒันาองค์การด้านพฒันาองค์การ

๑. พฒันาระบบสารสนเทศ  -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื*อเพิ*ม รองคณบดีฝ่ายกิจการ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งบประมาณแผน่ดิน

   สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. ส่งบุคลากรอบรมเพื*อเพิ*มสมรรถนะ  -โครงการการผลิตสื*อเพื*อการประชาสมัพนัธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพนัธ์ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งบประมาณแผน่ดิน

-โครงการอบรมการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพนัธ์ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐

๓. จดัหาอุปกรณ์ดา้นระบบ IT อยา่งมี  -โครงการจดัซื?ออุปกรณ์เพื*อส่งเสริมงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ งบประมาณแผน่ดิน

    ประสิทธิภาพ    ประชาสมัพนัธ์

๔.การจดักิจกรรมเพื*อการ -โครงการการจดักิจกรรมเพื*อการประชาสมัพนัธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการ/ประชาสัมพนัธ์ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งบประมาณแผน่ดิน

    ประชาสมัพนัธ์ตอ่ชุมชนและสงัคม

๑๒



ความคดิริเริ	ม

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ (วธีิการ/กลยทุธ์)

๑. พฒันางานวิชาการและ ๑. จาํนวนผลงานวิชาการและ ๒ ๔ ๖ ๗ ๘ ๑. เพิ�มศกัยภาพการใหบ้ริการ

     งานวิจยัสู่เศรษฐกิจและสงัคม      งานวิจยัที�มีการบูรณาการ      งานวิชาการ  และวิจยั

     ไปใชใ้นการเรียนการสอน       แก่บุคคลากร

๒. นาํผลงานวิชาการและ ๒. จาํนวนผลงานวิชาการและ ๒. สนบัสนุนบุคคลากรให้

      งานวิจยัไปสู่ภาคธุรกิจ      งานวิจยันาํไปใชใ้นภาคธุรกิจ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕        สามารถทาํงานวิชาการและ

       วิจยัร่วมกบัภาคธุรกิจ

๑. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ๑. ร้อยละของความพึงพอใจ ๘๐% ๘๐% ๘๐% ๘๐% ๘๐% ๑. สร้างเครือขา่ยงานวิชาการ

     ทั:งภายในและภายนอก     ของผูรั้บบริการ       และวิจยักบัภายนอก

๒. การติดตามผลการใหบ้ริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที	 ๓ การพฒันางานวชิาการและงานวจิัยสู่เศรษฐกจิและสังคม

เป้าประสงค์ ตวัชี/วดั
เป้าหมาย (ปี)

ด้านประสิทธิผล

ด้านคุณภาพการบริการ

๑๓

๒. การติดตามผลการใหบ้ริการ

       งานวิชาการและวิจยั

๑. เกิดความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ ๑. จาํนวนผูป้ระกอบการที�มารับบริการ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้

    งานวิชาการและงานวิจยั      เกิดความร่วมมือดา้นงาน

     วิชาการและงานวิจยักบั

      ภาคธุรกิจอยา่งตอ่เนื�อง

๒. มีระบบการใหค้าํปรึกษา ๒. จาํนวนระบบงานการใหบ้ริการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

      แก่ภาคธุรกิจอยา่งชดัเจน        วิชาการและวิจยัที�ชดัเจน

๑. บุคคลากรมีความเชี�ยวชาญ ๑. จาํนวนบุคคลากรที�ใหบ้ริการดา้น ๕ ๗ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑. ส่งเสริมบุคคลากรใหมี้

     งานดา้นวิชาการ  และวิจยั      วิชาการและงานวิจยักบัภาคธุรกิจ      ความเชี�ยวชาญดา้นงาน

     สามารถใหบ้ริการกบั      บริการวิชาการและงานวิจยั

     ภาคธุรกิจได้ ๒. จาํนวนครั: งที�ใหบ้ริการ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๐

ด้านประสิทธิภาพ

การพฒันาองค์การ



โครงการ

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙

๑. เพิ�มศกัยภาพการใหบ้ริการงาน  -โครงการ อบรมเทคนิคในการใหค้าํปรึกษางานวิชาการและ คณะบริหารธุรกิจ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ งบประมาณแผน่ดิน

    วิชาการและวิจยัแก่บุคคลากร    วิจยัแก่บุคคลากรในคณะ

๒. สนบัสนุนบุคคลากรใหส้ามารถ  -โครงการ จดัทาํ Creatiive Business Review Journal คณะบริหารธุรกิจ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐

      ทาํงานวิชาการและวิจยั  -โครงการ สนบัสนุนบุคคลากรเขา้ร่วมประชุมและเสนอ คณะบริหารธุรกิจ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐

      ร่วมกบัภาคธุรกิจ    ผลงานวิชาการและงานวิจยัในระดบัชาติและนานาชาติ

 -โครงการ " คลีนิคธุรกิจ" เพื�อใหค้าํปรึกษาแบบมืออาชีพ กบัภาคธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ๑.๐๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

 -โครงการสนบัสนุนการนาํผลงานวิจยัภายในคณะไปใชเ้ป็นขอ้มูล คณะบริหารธุรกิจ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕

สนบัสนุนการตดัสินใจในเชิงธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� ๓ การพฒันางานวชิาการและงานวจิัยสู่เศรษฐกจิและสังคม

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์/แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบ แหล่งงบประมาณ

ด้านประสิทธิผล

สนบัสนุนการตดัสินใจในเชิงธุรกิจ

๑. สร้างเครือขา่ยงานวิชาการและ  -โครงการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งบประมาณรายได้

   วิจยักบัภายนอก  -โครงการ ติดตามและประเมินผลการใหค้าํปรึกษากบัภาคธุรกิจ

๒. การติดตามผลการใหบ้ริการ คณะบริหารธุรกิจ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ งบประมาณแผน่ดิน

     งานวิชาการและวิจยั

ด้านคุณภาพการบริการ

๑๔



โครงการ

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� ๓ การพฒันางานวชิาการและงานวจิัยสู่เศรษฐกจิและสังคม

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์/แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบ แหล่งงบประมาณ

๑. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้  -โครงการ ส่งเสริมใหบุ้คคลากรไดเ้ขา้ไปปฏิบตัิงานร่วมกบัธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งบประมาณรายได้

   เกิดความร่วมมือดา้น  -โครงการจดัทาํระบบงานการใหค้าํปรึกษางานวิชาการและวิจยั

  งานวิชาการและงานวิจยักบั คณะบริหารธุรกิจ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ งบประมาณรายได้

  ภาคธุรกิจอยา่งตอ่เนื�อง

๑. ส่งเสริมบุคคลากรใหม้ี  -โครงการพฒันาบุคคลากรดา้นงานวิชาการและงานวิจยั คณะบริหารธุรกิจ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐

    ความเชี�ยวชาญดา้น งานบริการ  -โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการดา้นงานวิชาการและงานวิจยัเชิงธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐

   วิชาการและงานวิจยั  -โครงการพฒันาบุคคลากรดา้นงานวิชาการและงานวิจยัสู่ความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ ๐.๕๐ ๑.๐๐

การพฒันาองค์การ

ด้านประสิทธิภาพ

   วิชาการและงานวิจยั  -โครงการพฒันาบุคคลากรดา้นงานวิชาการและงานวิจยัสู่ความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ ๐.๕๐ ๑.๐๐

๑๕



ความคดิริเริ	ม

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ (วธีิการ/กลยทุธ์)

ด้านประสิทธิผล

๑. มีการขยายเครือขา่ยทั�งภายใน .- ร้อยละของเครือขา่ยที�เพิ�ม ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ .- ตั�งชมรมเครือขา่ยของคณะฯ

    และภายนอกเพิ�มขึ�น     ขึ�นตอ่ปี

๒. มีความร่วมมือระหวา่งคณะฯ .- ร้อยละของความร่วมมือกบั ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ .- ตั�งชมรมเครือขา่ยของคณะฯ

     กบัเครือขา่ยในดา้นตา่งๆ มากขึ�น     เครือขา่ยในดา้นตา่งๆ

ด้านคุณภาพบริการ

๑. เครือขา่ยมีทศันคติที�ดีตอ่คณะฯ .- ระดบัความพึงพอใจใน ปานกลาง ดี ดี ดีมาก ดีมาก .- จดัทาํฐานขอ้มูลของคณะฯ

๒. เครือขา่ยมีความพอใจในคุณภาพ     คุณภาพของการทาํงาน .- จดัทาํฐานขอ้มูลของสมาชิก

     การทาํงานของคณะฯ     ของคณะฯ    เครือขา่ย

.- แลกเปลี�ยนขอ้มูลขา่วสาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที	 ๔ การพฒันาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกจิให้เข้มแขง็ และต่อเนื	อง

เป้าประสงค์ ตวัชี7วดั
เป้าหมาย (ปี)

๑๖

    ระหวา่งคณะฯ กบัสมาชิก

    เครือขา่ย

ด้านประสิทธิภาพ

๑. การติดตอ่ประสานงานสะดวก .- จาํนวนขั�นตอนการ ๑๐ ๘ ๖ ๕ ๕ .- จดัตั�งฐานขอ้มูลเครือขา่ยคณะฯ

    ถูกตอ้งและรวดเร็ว    ประสานงาน

๒. มีระบบการประสานงานที�ชดัเจน .- จาํนวนครั� งในการติดตอ่ ๑๐ ๘ ๘ ๖ ๕ .- การอบรมสมัมนากบัหน่วยงาน

   ประสานงานกบัเครือขา่ย    ภายนอก

   ที�สาํเร็จ

๓. ลดขั�นตอนในการทาํงาน .- จาํนวนครั� งในการประเมิน ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

   การประสานงาน

๔. การประสานงานกบับุคคลภายนอก .- จาํนวนครั� งในการอบรม ๒ ๒ ๒ ๓ ๓

   สมัมนาภายนอก



ความคดิริเริ	ม

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ (วธีิการ/กลยทุธ์)

ด้านการพฒันาองค์กร

๑. อบรมใหค้วามรู้บุคลากรดา้น .- ร้อยละของผูผ้า่นการอบรม ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ .- จดัทาํโครงการอบรมใหค้วามรู้

    การประสานงานเครือขา่ย     บุคลากรดา้นการประสานงาน

    เครือขา่ย

๒. การจดัเตรียมเทคโนโลยีที�ทนัสมยั .- สมรรถนะการทาํงานของ ปานกลาง ดี ดี ดีมาก ดีมาก .- จดัทาํโครงการอบรมดา้น

   เทคโนโลยี    เทคโนโลยีใหก้บับุคลากร

๓. การจดัทาํฐานขอ้มูลที�มี .- อายุการใชง้านของ ๕ ปี ๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี .- พฒันาระบบฐานขอ้มูลใหมี้

    ประสิทธิภาพ    เทคโนโลยี     ประสิทธิภาพ

๔. พฒันาฐานขอ้มูลที�มีประสิทธิภาพ .- ประสิทธิภาพของฐานขอ้มูล ปานกลาง ดี ดี ดมีาก ดมีาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที	 ๔ การพฒันาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกจิให้เข้มแข็ง และต่อเนื	อง

   เป้าหมาย (ปี)
เป้าประสงค์ ตวัชี7วดั

๑๗



โครงการ

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙

ด้านประสิทธิผล

๑. ตั�งศูนยเ์ครือขา่ยคณะบริหารธุรกิจ .- โครงการสร้างเครือขา่ยของคณะบริหารธุรกิจใหเ้ขม้แขง็ คณะบริหารธุรกิจ/ สาขาวิชา ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

    และตอ่เนื.อง ทั�งภายในและตา่งประเทศ

.- โครงการพฒันาระบบสารสนเทศของเครือขา่ย คณะบริหารธุรกิจ/ หวัหนา้งานสารสนเทศ ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๔๕ ๐.๕๐ ๐.๕๕ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

-  โครงการเยี.ยมชมสถานประกอบการทั�งในและตา่งประเทศ คณะบริหารธุรกิจ/ สาขาวิชา ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๕๕ ๐.๖๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

- โครงการฝึกประสบการณ์ของนกัศึกษาในตา่งประเทศ คณะบริหารธุรกิจ/ ฝ่ายวิชาการ ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๕๕ ๐.๖๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

-  โครงการแลกเปลี.ยนเรียนรู้กบัสถานประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ/ ฝ่ายวิชาการ ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๕๕ ๐.๖๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

ด้านคุณภาพการบริการ

๑. จดัทาํฐานขอ้มูลของคณะบริหารธุรกิจ .- โครงการจดัทาํขอ้มูลเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่ง คณะบริหารธุรกิจ/ สาขาวิชา ๐.๖๐ ๐.๖๕ ๐.๗๐ ๐.๘๐ ๐.๘๕ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที' ๔ การพฒันาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกจิให้เข้มแขง็ และต่อเนื'อง

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์/แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบ แหล่งงบประมาณ

๒. จดัทาํขอ้มูลของสมาชิกเครือขา่ย     คณะบริหารธุรกิจ, ศิษยเ์ก่า, สถานศึกษาและ

    สถานประกอบการ

ด้านประสิทธิภาพ

๑. จดัตั�งศูนยข์อ้มูลเครือขา่ย .- โครงการจดัตั�งศูนยข์อ้มูลเครือขา่ยของคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ/ สาขาวิชา ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๐.๔๕ ๐.๕๐ ๐.๕๕ งปม.รายได้

    คณะบริหารธุรกิจ

๒. จดัทาํโครงการสร้างความสมัพนัธ์  - โครงการ CRM ระหวา่งเครือขา่ย คณะบริหารธุรกิจ/ฝ่ายกิจการ ๐.๖๐ ๐.๗๐ ๐.๘๐ ๐.๘๕ ๐.๙๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

    ระหวา่งเครือขา่ย นกัศึกษา

๓. จดัทาํโครงการจดัหางาน - โครงการจดัหางาน คณะบริหารธุรกิจ/ฝ่ายกิจการ ๐.๖๐ ๐.๗๐ ๐.๘๐ ๐.๘๕ ๐.๙๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

นกัศึกษา

๑๘



โครงการ

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที' ๔ การพฒันาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกจิให้เข้มแขง็ และต่อเนื'อง

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์/แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบ แหล่งงบประมาณ

ด้านพฒันาองค์การ

๑. จดัทาํโครงการอบรมใหค้วามรู้บุคลากร .- โครงการพฒันาความรู้ดา้นการประสานงานเครือขา่ย คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชา ๐.๗๐ ๐.๗๐ ๐.๘๐ ๐.๘๐ ๐.๙๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

     ดา้นการประสานงานเครือขา่ย

๒. จดัทาํโครงการอบรมเทคโนโลยีให้ .- โครงการอบรมเทคโนโลยีดา้นการพฒันาเครือขา่ย คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชา ๐.๗๐ ๐.๗๐ ๐.๘๐ ๐.๘๕ ๐.๙๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

      กบับุคลากร

๓. จดัทาํโครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูล .- โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูล คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชา ๐.๗๐ ๐.๗๐ ๐.๘๐ ๐.๘๕ ๐.๙๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

๑๙







ความคดิริเริ	ม

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ (วธีิการ/กลยทุธ์)

ด้านประสิทธิผล

๑.นกัศึกษาสามารถสอบผา่น  -ร้อยละของนกัศึกษาที�สอบผา่น ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐

   เกณฑม์าตรฐานที�เป็นที�ยอม

   รับทางดา้น IT และดา้นภาษา

ด้านคุณภาพบริการ

๑. ความพึงพอใจของนกัศึกษา .- ระดบัความพึงพอใจ .- พฒันาทกัษะดา้น IT และดา้นภาษา

    ในการจดัการศึกษา    ใหน้กัศึกษา

.- พฒันาความรู้เรื�องอาเซียนศึกษา

ด้านประสิทธิภาพ

๑. มีกระบวนการเรียนการสอน .- ระดบัคะแนนการประเมิน ๑.๐๐ ๒.๓๐ ๒.๕๐ ๒.๗๐ ๒.๗๐ .- พฒันาสถานที�และอุปกรณ์การศึกษา

    ที�ไดม้าตรฐาน    คุณภาพภายนอก (๓ คะแนน)    ใหไ้ดม้าตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที	 ๕ การพฒันาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ ตวัชี2วดั
เป้าหมาย (ปี)

 - จดัตั?งศูนยส์อบทางดา้น IT 

   และดา้นภาษา ที�เป็นที�ยอมรับ

ไมน่อ้ยกวา่ ๓.๐ จาก ๔.๐

๒๐

    ที�ไดม้าตรฐาน    คุณภาพภายนอก (๓ คะแนน)    ใหไ้ดม้าตรฐาน

.- พฒันากิจกรรมนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตาม

    คุณลกัษณะบณัฑิตของมหาวิทยาลยั

ด้านพฒันาองค์การ

๑. คณาจารยมี์ความกา้วหนา้ .- จาํนวนของคณาจารยที์� ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๐ .- พฒันาบุคลากรในดา้น IT และภาษา

    ดา้นเทคโนโลยีและภาษา    สอบผา่นตามมาตรฐานดา้น IT .- พฒันาสมรรถนะของบุคลากร

   และภาษา

๒. ส่งเสริมคณาจารยใ์หมี้ .- จาํนวนโครงการในการส่งเสริม ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ .- ส่งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

     ส่วนร่วมในการทาํนุบาํรุง    ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

     ศิลปวฒันธรรมทั?ง

    ในประเทศและตา่งประเทศ

๓. มีหลกัสูตรที�ไดม้าตรฐาน .- จาํนวนหลกัสูตรที�ไดรั้บการ .- จดัทาํหลกัสูตรเป็นไปตามกรอบ

     คุณวุฒิ     รับรองมาตรฐานคุณวุฒิ    มาตรฐานคุณวุฒิ

๔. มีหลกัสูตรระยะสั?นที�ได้ .- จาํนวนหลกัสูตรที�ไดรั้บการ .- จดัทาํหลกัสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน

     มาตรฐาน    รับรองมาตรฐาน

ไมน่อ้ยกวา่ ๒

ไมน่อ้ยวา่ ๗



โครงการ

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙

ด้านประสิทธิผล

๑. นกัศึกษาสามารถสอบผา่น .- โครงการจดัตั�งศูนยส์อบทางดา้น IT และดา้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที-เกี-ยวขอ้ง ๐.๒๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

    เกณฑม์าตรฐานที-เป็นที-ยอมรับทาง     ภาษาตา่งประเทศที-เป็นที-ยอมรับ งปม.ภายนอก

    ดา้น IT และดา้นภาษา

.- โครงการสร้างมูลคา่เพิ-มใหก้บันกัศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการทั-วไป/ ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งปม.ภายนอก

.- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในประชาคม รองคณบดีฝ่ายกิจการทั-วไป/ ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

    อาเซียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งปม.ภายนอก

.- โครงการอาสาพฒันาในกลุ่มประชาคมอาเซียน รองคณบดีฝ่ายกิจการทั-วไป/ ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

แหล่งงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที+ ๕ การพฒันาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์/แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบ

.- โครงการอาสาพฒันาในกลุ่มประชาคมอาเซียน รองคณบดีฝ่ายกิจการทั-วไป/ ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งปม.ภายนอก

ด้านคุณภาพการบริการ

๑. ความพึงพอใจของนกัศึกษา .- โครงการฝึกอบรม IT ภาษาองักฤษและภาษาใน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที-เกี-ยวขอ้ง ๐.๒๐ ๐.๓๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๖๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

    ในการจดัการศึกษา     ประชาคมอาเซียน งปม.ภายนอก

.- โครงการพฒันาความรู้เรื-องอาเซียนศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการทั-วไป/ ๐.๒๐ ๐.๓๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๖๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งปม.ภายนอก

.- โครงการพี-เล่านอ้งฟัง รองคณบดีฝ่ายกิจการทั-วไป/ ๐.๒๐ ๐.๓๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๖๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งปม.ภายนอก ๒
๑



โครงการ

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙
แหล่งงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที+ ๕ การพฒันาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์/แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบ

ด้านประสิทธิภาพ

๑. มีกระบวนการเรียนการสอนที-ได้ .- โครงการพฒันาอาคารสถานที-ใหไ้ดม้าตรฐาน รองคณบดี ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๗.๐๐ ๙.๐๐ ๑๑.๐๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

    มาตรฐาน งปม.ภายนอก

.- โครงการพฒันาอุปกรณ์การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน รองคณบดี ๒.๐๐ ๔.๐๐ ๖.๐๐ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

งปม.ภายนอก

.- โครงการพฒันากิจกรรมนกัศึกษาใหเ้ป็นไป รองคณบดีฝ่ายกิจการทั-วไป/ ๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๓๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

    ตามคุณลกัษณะบณัฑิตของมหาวิทยาลยั รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งปม.ภายนอก

- โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ / ๐.๓๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

รองคณบดี ฝ่ายกิจการทั-วไป/ สาขาวิชา งปม.ภายนอกรองคณบดี ฝ่ายกิจการทั-วไป/ สาขาวิชา งปม.ภายนอก

- โครงการชา้งเผือก รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ / ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

รองคณบดี ฝ่ายกิจการทั-วไป/ สาขาวิชา งปม.ภายนอก

- โครงการรณรงคก์ารอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ / ๐.๐๖ ๐.๐๘ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

รองคณบดี ฝ่ายกิจการทั-วไป/ สาขาวิชา งปม.ภายนอก

.- โครงการบูรณาการงานวิจยัและนวตักรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการทั-วไป/ ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐ ๓.๐๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งปม.ภายนอก

๒
๒



โครงการ

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙
แหล่งงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที+ ๕ การพฒันาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์/แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบ

๑. ส่งเสริมคณาจารยใ์หม้ีส่วนร่วม .- โครงการวฒันธรรมสญัจร รองคณบดีฝ่ายกิจการทั-วไป/ ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐ ๓.๐๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

    ในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งปม.ภายนอก

    ทั�งในประเทศและตา่งประเทศ

๒. มีหลกัสูตรที-ไดม้าตรฐานคุณวุฒิ .- โครงการจดัประชุมเชิงวิชาการสร้างความรู้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที-เกี-ยวขอ้ง ๐.๒๐ ๐.๕๐ ๐.๘๐ ๑.๐๐ ๑.๒๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

    ความเขา้ใจ ความตระหนกัในสถานการณ์ งปม.ภายนอก

   "ประชาคมอาเซียน"

.- โครงการ จดัทาํหลกัสูตรเป็นไปตามกรอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที-เกี-ยวขอ้ง ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

    มาตรฐานคุณวุฒิ งปม.ภายนอก

ด้านพฒันาองค์การ

    มาตรฐานคุณวุฒิ งปม.ภายนอก

๓. มีหลกัสูตรระยะสั�นที-ไดม้าตรฐาน .- โครงการอบรมหลกัสูตรระยะสั�น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/สาขาที-เกี-ยวขอ้ง ๐.๒๐ ๐.๕๐ ๐.๘๐ ๑.๐๐ ๑.๒๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได/้

งปม.ภายนอก

๒
๓



ความคดิริเริ	ม

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ (วธีิการ/กลยทุธ์)

ด้านประสิทธิผล

๑. บุคลากรในคณะฯ มีความสุข .- ระดบัความพึงพอใจ .- ส่งเสริมการอบรมและสมัมนา

   บุคลากรเพื"อใหมี้การพฒันา

       คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา

   เศรษฐกิจพอเพียงในคณะฯ

ด้านคุณภาพบริการ

๑. ความพึงพอใจของบุคลากร .- ระดบัคุณภาพของกระบวนการ .- พฒันาสภาพแวดลอ้มและ

   ความปลอดภยัในชีวิตและ

    ทรัพยสิ์น

ด้านประสิทธิภาพ

๑. มีกระบวนการที"ชดัเจนใน .- ระดบัคุณภาพของกระบวนการ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ .- นอ้มนาํแนวทางปรัชญา

ไมน่อ้ยกวา่ ๒.๕ จาก ๔

ไมน่อ้ยกวา่ ๒.๕ จาก ๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที	 ๖ การพฒันาคุณภาพชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เป้าประสงค์ ตวัชี2วดั
เป้าหมาย (ปี)

๒๔

๑. มีกระบวนการที"ชดัเจนใน .- ระดบัคุณภาพของกระบวนการ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ .- นอ้มนาํแนวทางปรัชญา

    การพฒันาคุณภาพชีวิต     เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั

    ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านพฒันาองค์กร

๑. บุคลากรในคณะฯ มีความรู้ .- ร้อยละของจาํนวนบุคลากรที"มีความรู้ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ .- ใหค้วามรู้แนวทางเศรษฐกิจ

    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ .- ระดบัความพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม     พอเพียง

    พอเพียง

ไมน่อ้ยกวา่ ๒.๕ จาก ๔



โครงการ

โครงการเชิงยทุธศาสตร์ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙

ด้านประสิทธิผล

๑. จดัตั�งกลุ่มอาสาสมคัรพฒันาคุณภาพ .- โครงการจดัตั�งกลุ่มอาสาสมคัรพฒันาคุณภาพชีวิต รองคณบดีฝ่ายกิจการทั#วไป/ ๐.๐๕ ๐.๐๘ ๐.๐๙ ๐.๑๐ ๐.๒๐ งบประมาณรายได้

    ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หวัหนา้งานกิจกรรม

ด้านคุณภาพบริการ

๑. พฒันาสภาพแวดลอ้มและความ .- โครงการปรับปรุงภูมิทศันอ์าคาร ๕๐ ปี และอาคาร รองคณบดีฝ่ายกิจการทั#วไป/ ๑.๒๐ ๑.๐๐ ๑.๗๐ ๑.๗๐ ๑.๗๐ งบประมาณรายได้

    ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน      พื�นที#บพิตรพิมุข ใหม้ีความร่มรื#น และมีที#นั#งพกัผอ่น หวัหนา้อาคารสถานที#

.- โครงการหอ้งเรียนสีเขียว (ประหยดัพลงังาน) หวัหนา้สาขาการตลาด ๐.๕๐ ๐.๔๐ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

.- โครงการจดัการแยกขยะ รองคณบดีฝ่ายกิจการทั#วไป/ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งปม.แผน่ดิน/งปม.รายได้

หวัหนา้สาขาการตลาด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที) ๖ การพฒันาคุณภาพชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์/แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบ แหล่งงบประมาณ

หวัหนา้สาขาการตลาด

.- โครงการติดตั�งกลอ้ง CCTV รองคณบดีฝ่ายบริหาร ๐.๘๐ ๐.๘๐ ๐.๘๐ ๐.๘๐ ๐.๘๐ งบประมาณรายได้

ด้านประสิทธิภาพ

๑. นอ้มนาํแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ           -โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย หวัหนา้สาขาวิชาการตลาด / ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งบประมาณรายได้

    พอเพียงสู่การปฏิบตัิ หวัหนา้สาขาการจดัการ

 -โครงการคน้หาบุคคลตวัอยา่ง ร่วมกบัชุมชน หวัหนา้สาขาวิชาการตลาด / ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งบประมาณรายได้

   ใชช้ีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หวัหนา้สาขาการจดัการ

ด้านการพฒันาองค์กร

๑. ใหค้วามรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  -โครงการพฒันาความรู้สู่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รองคณบดี ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ งบประมาณรายได้

 -โครงการศึกษาดูงานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รองคณบดี ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ งบประมาณรายได้

๒
๕



๒๖ 

 

บทที� ๔ 

การติดตามและประเมินผล 

 เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นไปตาม

ตวับ่งชี( ที�กาํหนดตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ คณะบริหารธุรกิจจึงไดก้าํหนดแผนการติดตามและประเมินผล ดงันี(  

 ๑ .   คณะบ ริหา ร ธุ ร กิ จ  ปร ะก าศใช้แผนยุ ทธศ าสต ร์ก า รบ ริห ารคณะบ ริห าร ธุ ร กิ จ  

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 ๒.  หน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจ นาํแผนยทุธศาสตร์ไปใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานเพื�อให้

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจ 

 ๓.  ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล รอบครึ� งแผน และเมื�อสิ(นสุดแผน   

  

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ๔ 

 



แผนที�ยทุธศาสตร์ (Strategy Map) ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

 วิสยัทศัน ์ :  บริหารธุรกิจ มุง่มั�นสร้างสรรคว์ิชาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน 

   ประเด็นยทุธศาสตร์ที� ๑ 

การพฒันาระบบการบริหารจดัการและ

พฒันาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที� ๒  

การพฒันาการสื�อสารและ

การประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที� ๓ 

การพฒันางานวิชาการและงาน 

วิจยัสู่เศรษฐกิจและสงัคม 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที� ๔ 

การพฒันาเครือขา่ยของคณะ

บริหารธุรกิจใหเ้ขม้แขง็ และ

ตอ่เนื�อง 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที� ๕ 

การพฒันาคุณภาพนกัศึกษาสู่

ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที� ๖  

การพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปร
ะสิ
ทธิ

ผล
 

ตา
มย
ทุธ

ศา
สต

ร์ 
คุณ

ภา
พก

าร
ให
้บริ
กา
ร 

ปร
ะสิ
ทธิ

ภา
พ 

ขอ
งก
าร
ปฏิ

บตัิ
รา
ชก
าร
 

กา
รพ

ฒัน
าอ
งค
ก์ร
 

คณะฯ เป็นที� 
ยอมรับของสงัคม 

ความพึงพอใจของผู ้
มีส่วนไดส้่วนเสีย 

การประชาสมัพนัธ์
โดยใช ้IMC 

การเขา้ถึงขอ้มลูของ

คณะฯ เพิ�มมากขึMน 

IMC มีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะของ

บุคลากรเพิ�มขึMน 

มีผลงานทางดา้น

บริหารเป็นที�ยอมรับ 

ความพึงพอใจของผู้

มีส่วนไดส้่วนเสีย 

กระบวนการ

บริหารงานมี

ประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยทีนัสมยั 

บุคลากรมี

สมรรถนะสูงขึMน 

อาจารยม์ีศกัยภาพ

ในการนาํเสนอ

ผลงานสู่อาเซียน 

ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชเ้ทคโนโลย ี

ผลงานวิจยัเป็นที�

ยอมรับ 

สนบัสนุนการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก 

สนบัสนุนการทาํ
ผลงานทางวชิาการ 

มีเทคโนโลยี

กา้วหนา้ 

อาจารยม์ีสมรรถนะดา้นภาษา

และเทคโนโลยสีูงขึMน 

นกัศึกษาสอบผา่นเกณฑ์

มาตรฐานเป็นที�ยอมรับ

ดา้น IT และดา้นภาษา 

ความพึงพอใจของ
นกัศึกษาในการจดั

การศึกษา 

มีกระบวนการเรียน
การสอนที�ได้
มาตรฐาน 

คณาจารยม์ีความกา้วหนา้
ดา้น IT และภาษา 

มีหลกัสูตรที�ไดม้าตรฐาน

และหลกัสูตรระยะสัMน 

มีการขยายเครือข่ายทัMง
ภายใน ภายนอกเพิ�มขึMน 

มีความร่วมมือระหวา่ง
คณะฯกบัเครือข่ายดา้น

ตา่งๆ มากขึMน 

เครือขา่ยมีทศันคติที�ดีตอ่คณะฯ 

การติดตอ่ประสานงาน
สะดวกถูกตอ้งรวดเร็ว 

ระบบการประสานงานชดัเจน 

ลดขัMนตอนการทาํงาน 

อบรมใหค้วามรู้กบั
บุคลากรดา้นเครือขา่ย 

มีเทคโนโลยีทนัสมยั 

พฒันาฐานขอ้มูลที�มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรในคณะฯ  
มีความสุข 

ความพึงพอใจของบุคลากร 

มีกระบวนการที�ชดัเจนใน  

การพฒันาคุณภาพ 

ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลากรในคณะฯ มีความรู้ 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เชื�อมั�นในระบบ
บริหารจดัการ 

เครือข่ายมีความพอใจใน
คุณภาพการทาํงานของ

คณะฯ 

๒๘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ปรับแก้) แผนภาพแสดงการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

วิสัยทัศน์ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

บริหารธุรกิจ มุ่งมั่นสร้างสรรค์วิชาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน 

จัดการศึกษาดา้นบริหารธุรกิจ เน้น

สร้างสรรค์ วชิาชีพ และปฏิบัติได้จริง 

บริการวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศและประชาคมอาเซียน 
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการประกัน

คุณภาพ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตเพื่อให้ทุกคน
ในคณะบริหารธุรกิจมีความสขุ

การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและส่งเสริมระบบการ

ประกันคุณภาพ 

การพัฒนาการสื่อสาร

และการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

การพัฒนางานวิชาการ

และงานวิจัยสู่

เศรษฐกิจและสังคม 

การพัฒนาเครือข่ายของคณะ 

บริหารธุรกิจให้เข้มแข็งและ

ต่อเนื่อง 

การพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาสู่ประชาคม

อาเซียน 

บัณฑิตสามารถทํางานได้
ในภูมิภาคอาเซียน 

การเพิ่มมูลจากการเรียนและการ
วิจัย  บริหารงานเป็นที่ยอมรับ 

ธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

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

 

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

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

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

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

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

การประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย 



๓๒ 

 

ภาคผนวก  ๓  รายชื�อผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสัมมนา ณ โรงแรม THE TAWANA BANGKOK  

           กรุงเทพมหานคร  วนัที� ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

  ๑. นางหทยักร   พนัธ์ุงาม 

  ๒. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ราณี ศรีจนัที 

  ๓. นางสาวอรอนงค ์  สรรเสริญ 

  ๔. ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์�งแกว้ เอี�ยมแฉลม้ 

  ๕.นายสมบติั   คชายุทธ 

  ๖. นางรุ่งทิพย ์   โคบาล 

  ๗. นางสาวสุดาพร  ศิริโภคากิจ 

  ๘. นางศิริมา   ศิริสรรหิรัญ 

  ๙. นางสาวมนตป์รัชญา  อภิรักษสุ์ขมุาล 

  ๑๐. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงษ ์ คุณเดชอมร 

  ๑๑. ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ติพร จูปราง 

  ๑๒. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์จัฉรา ลิEมวงษท์อง 

  ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารยภ์าพร สูทกวาทิน 

  ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์พจน ์ พลูนอ้ย 

  ๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัชลี วสุนธราภิวฒัก ์

  ๑๖. นางจิตราพชัร์  วชิระเจริญฤทธิH  

  ๑๗. นางสาววรรณี  สินศุภรัตน์ 

  ๑๘. นางสาววิภา   อร่ามรุ่งโรจนช์ยั 

  ๑๙. นายภิญโญ   อุดมโภชน ์



๓๓ 

 

ผลที�ไดจ้ากการประชุมสัมมนา ณ โรงแรม THE TAWANA BANGKOK กรุงเทพมหานคร  

                       วนัที� ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

วสัิยทัศน์ “บริหารธุรกิจ มุ่งมั�นสร้างสรรคว์ิชาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน” 

พนัธกจิ  ๑. จดัการศึกษาดา้นบริหารธุรกิจ เน้นสร้างสรรค ์วิชาชีพ และปฏิบติัไดจ้ริง 

  ๒. รับใชส้งัคมเพื�อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมอาเซียน 

  ๓. พฒันาและบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

  ๔. พฒันาคุณภาพชีวิต เพื�อใหค้นในคณะฯ มีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกจิ 

  ๑. พฒันาการสื�อสารและประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 

  ๒. พฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 

  ๓. พฒันาอาจารยแ์ละงานวิชาการใหมี้ศกัยภาพที�พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

  ๔. พฒันาคุณภาพนกัศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

  ๕. พฒันาเครือข่ายของคณะฯ ใหเ้ขม้แข็งและต่อเนื�อง 

  ๖. พฒันาชีวิตตามแนวคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

SWOT ของคณะบริหารธุรกจิ 

S = Strength 

๑. คณะฯ จดัการเรียนการสอนดา้นการบริหารธุรกิจเชิงปฏิบติัอยา่งสร้างสรรค ์

๒. บุคลากรมีความเชี�ยวชาญในดา้นการเรียนการสอน 

๓. คุณภาพบณัฑิตเป็นที�ยอมรับของสถานประกอบการ 

๔. คณะบริหารธุรกิจตัEงอยูศู่นยก์ลางยา่นธุรกิจ 

 



๓๔ 

 

W = Weakness 

 ๑. การสื�อสารภายในองคก์รและนอกองคก์รยงัไม่มีประสิทธิภาพ 

 ๒. ระบบการบริหารจดัการภายในคณะฯ ยงัไม่มีสิทธิภาพ 

 ๓. คณาจารยข์าดทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการทาํวิจยั 

 ๔. สดัส่วนคุณวฒิุการศึกษาอาจารยร์ะดบัปริญญาเอกและตาํแหน่งทางวิชาการของอาจารยไ์ม่ 

                   เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. 

 ๕. คณะฯ ขาดระบบการจดัการฐานขอ้มูล 

 ๖. คณะฯ ขาดบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนดา้นการบริการการศึกษา 

O = Opportunities 

 ๑. รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนดา้นการศึกษา 

 ๒. การเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจทาํใหเ้กิดความตอ้งการแรงงานทางดา้นบริหารธุรกิจ 

 ๓. ศิษยเ์ก่าที�ประสบความสําเร็จใหค้วามร่วมมือในการขยายเครือข่ายทางวิชาการ 

 ๔. ประชากรมีความตอ้งการทางการศึกษาระดบัปริญญา จึงเป็นโอกาสใหค้ณะฯ ไดข้ยายหลกัสูตร 

                   การศึกษาในระดบัที�สูงขึEน 

T = Threat  

 ๑. มีคู่แข่งจากมหาวิทยาลยัที�เปิดสอนทางดา้นบริหารธุรกิจจาํนวนมาก 

 ๒. จาํนวนประชากรของประเทศลดลงทาํใหน้กัศึกษานอ้ยลง 

 ๓. นโยบายของสาํนกังานการอุดมศึกษาไม่ใหเ้ปิดหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเนื�อง 

 ๔. การจดัใหค้ณะบริหารธุรกิจเป็นการศึกษาสายสังคมศาสตร์ ทาํให้มหาวิทยาลยัฯ จดัสรร 

                  งบประมาณแก่คณะฯ ในปริมาณที�ไม่พอเหมาะกบัจาํนวนนกัศึกษา 

 



๓๖ 

 

ภาคผนวก  ๔  รายชื�อผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสัมมนา ณ โรงแรม บางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร  

                       วนัที� ๑๘-๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� ๑ การพฒันาระบบการบริหารจดัการและพฒันาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ 

 ๑. นางหทยักร   พนัธ์ุงาม 

 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ราณี ศรีจนัที 

 ๓. นางจิตราพชัร์   วชิระเจริญฤทธิ5  

 ๔. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์พจน ์ พลูนอ้ย 

 ๕. นางพรศรี   โรจนเ์มฆี 

 ๖. นางกุสุมา   ชยัโตษะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� ๒ การพฒันาการสื�อสารและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 

 ๑. นางสาวอรอนงค ์  สรรเสริญ 

 ๒. นายภิญโญ   อุดมโภชน ์

 ๓. นายคุณากร   ไวยวฒิุ 

 ๔. นางสาวกมลศิริ  คงสมยั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� ๓ การพัฒนางานวิชาการและงานวิจยัสู่เศรษฐกจิและสังคม 

 ๑. นายพิษณุวตัร   สุจวิพนัธ์ 

 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์�งแกว้ เอี�ยมแฉลม้ 

 ๓. นายสมบติั   คชายุทธ 

 ๔. นางสาววรรณี  สินศุภรัตน์ 

 ๕. นางสาวตติยา   องคศิ์ริพร 



๓๗ 

 

 ๖. นางสาวกญัญา  เชาวช์าญชยักุล 

 ๗. นางอลิสรา   สุริยสมบูรณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� ๔ การพัฒนาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกจิให้เข้มแขง็และต่อเนื�อง 

 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์จัฉรา ลิ@มวงษท์อง 

 ๒. นางสาววิภา   อร่ามรุ่งโรจนช์ยั 

 ๓. นางสาวกรรณิการ์  แสงสุริศรี 

 ๔. นางสาววลัลาภาภรณ์  สอนบุญตา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� ๕ การพฒันาคณุภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

 ๑. นางสาวกิ�งกมล  สิงห์สมบูรณ์ 

 ๒. นางรุ่งทิพย ์   โคบาล 

 ๓. ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ติพร จูปราง 

 ๔. นางสาวสุกณัยา  กิตติคุณงาม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� ๖ การพฒันาคณุภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยภ์าพร สูทกวาทิน 

 ๒. นางสาวสุดาพร  ศิริโภคากิจ 

 ๓. นางศิริมา   ศิริสรรหิรัญ 

 

 

 

 



๓๘ 

 

ผลที�ไดจ้ากการประชุมสัมมนา ณ โรงแรม บางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร  

                       วนัที� ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ปรับเปลี�ยน ประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์เดมิ   

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๑ การพฒันาการสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๒ การพฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๓ การพฒันาอาจารยแ์ละงานวิชาการใหมี้ศกัยภาพที�พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๔ การพฒันาคุณภาพนกัศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๕ การพฒันาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจใหเ้ขม้แขง็ และต่อเนื�อง 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๖ การพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๑ การพฒันาระบบการบริหารจดัการและพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๒ การพฒันาการสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๓ การพฒันางานวิชาการและงานวิจยัสู่เศรษฐกิจและสังคม 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๔ การพฒันาเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจใหเ้ขม้แขง็และต่อเนื�อง 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๕ การพฒันาคุณภาพนกัศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� ๖ การพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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