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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทุกผลผลิต

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

42 โครงการ
6 โครงการ
4 โครงการ
52 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ
เป้าหมาย

โครงการ

ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์

ตัวชี้วดั
ระดับผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์
ระดับผลผลิต

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
Outcome
ข้อเสนอแนะ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1. คณะบริหารธุรกิจ เป็นที่รู้จักในกลุ่ม
สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ถูกต้องและเพิ่มขึ้น
2. ในปีการศึกษา 2560 มีจานวนยอดสมัครเข้าศึกษา
ต่อในคณะบริหารธุรกิจในระดับต่างๆ เพิ่มขึ้นตาม
เป้าหมายที่ต้องการ
1. นักศึกษามีทักษะสามารถแข่งขันทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. นักศึกษา และอาจารย์ สามารถเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและงานวิจัย

1. สถาบันการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายเข้าใจนโยบายของ
คณะบริหารธุรกิจ ได้ถูกต้องและเพิ่มมากขึ้น
2. มีจานวนยอดสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ
ในระดับต่างๆ เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่ต้องการ

-

1. นักศึกษามีประสบการณ์จากการแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชีพระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ
2. ได้มีการเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ของอาจารย์
และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ
3. นักศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งภาคเอกชน/รัฐบาลได้
มีการเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
1. นักศึกษาเกิดทักษะ แสดงศักยภาพในการนาเสนอ
แผนพัฒนาชุมชนและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานได้
2. นักศึกษาได้แสดงกิจกรรมเพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์
ผู้บริหาร จาก มทร. ทั้ง 9 แห่ง

ควรกาหนด
ระยะเวลาให้
มากขึน้

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

1. โครงการแนะแนวเชิงรุก

87

500

-

92

550

-

2. งานสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ

87

300

-

85.40

300

-

3. สัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

87

50

-

100

67

-

1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ แสดงศักยภาพในการ
นาเสนอแผนพัฒนาชุมชนและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้
2. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงกิจกรรมเพื่อสะท้อนถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์
ผู้บริหาร จาก มทร. ทั้ง 9 แห่ง

4. สัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี
สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3

87

560

-

83.00

560

-

1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.
พระนคร ได้รับรางวัลอย่างน้อย 1 รางวัล
2. มีจานวนเครือข่ายจากสถาบันการศึกษา 4 เครือข่าย
ได้แก่
(1) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาครัฐ
(2) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเอกชน
(3) สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาครัฐ
(4) สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาคเอกชน

1. เครือข่ายสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น ระดับละ 1
เครือข่าย
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้รับ
รางวัลอย่างน้อย 1 รางวัล

-

5. Smart Acc' Student for AEC

87

450

-

83.60

470

-

1. ผู้สนใจเข้าร่วมชมและทากิจกรรมในนิทรรศการ
บัญชีจานวน 1,000 คน
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มสูงขึ้น
ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้ารับการอบรม

1. นศ. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต รวมทั้ง
ข้อมูลในการวิเคราะห์ต้นทุน
2. นศ. มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่องานด้านการบัญชี
3. นศ. ได้สัมผัสกับบรรยากาศและเห็นภาพการ
ปฏิบัติงานจริง
4. นศ. มีอัตลักษณ์ในสายวิชาชีพบัญชี
5. นศ. ที่ผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา ในการพัฒนาใน
ด้านที่สถานประกอบการมีการประเมินผลและให้
คาแนะนา

-

ด้านสังคมศาสตร์

ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

-
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ
เป้าหมาย

โครงการ

ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์

ตัวชี้วดั
ระดับผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์
ระดับผลผลิต

Outcome

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1. นักศึกษามีความรู้และความสามารถประยุกต์ใช้
ในการทางานและการเรียนทางด้านกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้
2. นักศึกษาสามารถนาเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองและอาชีพทางการตลาด
3. นักศึกษาได้รับประสบการณ์และการเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน
1. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้อย่างดี
2. นักศึกษาสามารถนาเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองและผู้อื่น
3. นักศึกษาได้รับประสบการณ์และการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
นักศึกษามีประสบการณ์ และทักษะเพิ่มขึ้น

-

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

6. กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกในยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

87

200

-

86.00

100

-

เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์หรือผู้ที่สนใจ มีความรู้
ความเข้าใจในงานด้านการตลาด เมื่อเช้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7. พัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับนักการ
ตลาดเพื่อพร้อมก้าวสูโ่ ลกอาเซียน

87

100

-

89.00

100

-

เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์หรือผู้ที่สนใจ มีความรู้
ความเข้าใจในงานด้านการตลาดเมื่อเช้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

8. การแข่งขันทักษะวิชาชีพการตลาด
9. การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน

87
87

320
120

-

88.50
92.20

320
120

-

พัฒนาความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ

10. Logistics and Supply Chain Camp

87

55

-

89.90

55

-

สนับสนุนนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในซีวิตประจาวันได้และ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
ตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์

11. เพิ่มพูนทักษะความรูด้ ้านการจัดการสู่
การประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา

87

150

-

90

150

-

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในอาชีพ แลชะทาให้
เป็นบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสมากกว่าที่จะ
ได้รับการจ้างงานในองค์กรต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

12. เตรียมความพร้อมในการสร้างและการ
เป็นผู้ประกอบการ
13. RMUTP Management Camp

87

90

-

93.60

90

-

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาทางด้านการ
ประกอบธุรกิจ และสนับสนุนให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการ
เป็นเจ้าของธุรกิจ ทัง้ นี้เพื่อเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ

87

50

-

94.20

50

-

14. ศึกษาดูงานภายในประเทศของ
นักศึกษา MBA

87

30

-

94.00

44

-

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ และนาไปใช้พัฒนา
ศักยภาพในการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้

1. เกิดการบูรณาการโครงการวิจัยกับงานบริการวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม
2. ผลของการบูรณาการ จะส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตของ
นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิชาการและกิจกรรม
ร่วมกับการเรียน สาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
สาขาวิชาการจัดการ จากกิจกรรมนอกห้องเรียน

-

-

1. นักศึกษาสามารถมีทักษะทีส่ ามารถใช้ในการประกอบอาชีพ
ในสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาได้
2. นักศึกษานาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
3. นักศึกษาได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการจัดการ
4. นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่อาชีพในองค์กรต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาทางด้านการ
ประกอบธุรกิจ
2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
3. นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

-

1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนในการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้ชีวิตควบคู่กับการเรียนในห้องเรียน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รบั ประสบการณ์การเรียนรู้แบบกลุม่
สัมพันธ์ ได้ฝึกบทบาทการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3. พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด การทางานเป็นทีม

นักศึกษามีพฤติกรรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ นักศึกษา
ได้รับความรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การทางานร่วมกันได้ดี

-

1. เพื่อทักษะการบริหารจัดการสมัยใหม่
2. ประยุกต์ทฤษฎีกับสถานการณ์จริงทางธุรกิจ
ในการประกอบการ

1. นักศึกษาระดับปริญญาโทได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับการจัดการขนส่ง
ระหว่างประเทศ
2. นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการภายในองค์กรของท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

-

-
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ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ
เป้าหมาย

โครงการ

ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์

ตัวชี้วดั
ระดับผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์
ระดับผลผลิต

Outcome

เป้าหมาย

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

15. การเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ

87

10

-

83.60

14

-

1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พ
รนคร ได้รับรางวัลจาการแข่งขันระดับชาติอย่างน้อย 1
รางวัล

16. นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young &
Smart Accountants)

87

450

-

89.80

450

-

17. สัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเขียน
งานวิจัยระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
18. ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจ

87

30

-

92.60

38

-

1. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสาเร็จการศึกษาให้กับ
นักศึกษา ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบติงานในวิชาชีพบัญชี
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ให้มีความรู้ในการเป็นแรงงานคุณภาพที่มีความรู้
3. เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความรู้ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
1. เพื่อพัฒนาการจัดทาผลงานทางวิชาการที่เป็น
มาตรฐาน
2. เพื่อส่งเสริมการนาเสนอผลงานทางวิชาการสู่สากล

87

790

-

85.80

516

-

19. สัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ

87

1,560

-

78.40

1,560

-

20. ปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจาปี
การศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจ

87

100

-

84.40

110

-

1. นักศึกษาได้มีประสบการณ์วิชาชีพตรงสาขาวิชา
2. ได้เรียนรู้สังคมการทางาน และการทางานร่วมกับ
ทีมงาน
3. มีการพัฒนาตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. เกิดทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการ
รายงานข้อมูล
5. ทาให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
6. เป็นหลักอันจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการส่ง
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จากสถานศึกษาไป
ยังสถานประกอบการต่างๆ
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อคิดเห็น และรับทราบ
เทคนิควิธีการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รวมทั้งวิธีการติดตามผลอย่างเป็นระบบ ให้เป็นไป
ตามแนวทาง และมาตรฐานเดียวกัน
1. ได้ความมีระเบียบวิน้ยในการทางาน ทางานอย่างมี
สติ รอบคอบคานึงถึงผลเสียที่จะตามมาหากทางาน
ผิดพลาด
2. ฝึกความอดทน แม้งานจะหนัก และเหนื่อยเพียงใด
3. ได้มิตรภาพที่ดี ได้เพื่อนใหม่มากมายได้รู้จักคนมาก
ขึ้น และมีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อหน้าที่การงาน

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1. นักศึกษามีคุณภาพ มีความพร้อมในการนาความรู้ไป
ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีในระดับประเทศที่จัด
โดยสภาพวิชาชีพ และการประกอบอาชีพในอนาคต
2. คณะฯ มีเตรือช่ายกับมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน อันนาไปสู่ความร่วมมือทงการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพบัญชีอย่างยั่งยืน
1. นิติบุคคลที่รับนักศึกษาซึ่งผ่านการอบรมจากโครงการ
เข้าสู่องค์กร เชื่อมั่นว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีได้ทันทีเมื่อสาเร็จ
2. คณะฯ มีเครือข่ายกับองค์กรของรัฐ อันนาไปสู่ความ
ร่วมมือทางการศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่าง
ยั่งยืน

-

ผลงานของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ ร้อยละ 10 ของ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

-

1. ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงสาขาวิชา
2. ได้เรียนรู้สังคมการทางาน และการทางานร่วมกัน
3. มีการพัฒนาตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. เกิดทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการ
รายงานข้อมูล
5. ทาให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการปฎิบัติงาน
จริง ณ สถานประกอบการ
6. เป็นหลักอันจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และความต้องการของสถานประกอบการ

-

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการส่งนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถานศึกษาไปยังสถาน
ประกอบการต่างๆ
2. แลกเปลี่ยนประสบการณื ข้อคิดเห็น และรับทราบ
เทคนิควิธีการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รวมทั้งวิธีการติดตามผลอย่างเป็นระบบ ให้เป็นไปตาม
แนวทาง และมาตรฐานเดียวกัน
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการส่งนักศึกษา
ฝึกงาน จากสถานศึกษาไปยังสถานประกอบการ
2. บทบาทหน้าที่ บุคลิกภาพ การแต่งกาย ความ
ประพฤติ และความรับผิดชอบก่อนออกไปฝึกงาน
3. นักศึกษามความตระหนักในด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบในการฝึกงาน

-

-

-
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ
เป้าหมาย

โครงการ
21. บัณฑิตต้นแบบ คณะบริหารธุรกิจ

ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์

ตัวชี้วดั
ระดับผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์
ระดับผลผลิต

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

87

100

-

95.66

100

-

นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้นาไปปฏิบัติและ
ประยุกต์ใช้ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
อย่างถูกต้อง และทาให้เกิดความรวดเร็วในการ
ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป รวมทั้งยัง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะบริหารธุรกิจอีกด้วย

นักศึกษาทุกระดับ ได้มีโอกาสในการเตรียมตัวและ
พัฒนาบุคลิกภาพให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ และบุคลิกภาพทางด้านการบริการงาน
วิชาชีพ นักศึกษาของคณะฯ ได้รับการเตรียมพร้อม
เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

-

87

50

-

96.40

50

-

1. เพื่อเข้าใจการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นมหาบัณฑิตด้าน
บริหารธุรกิจ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้แนวคิคเกี่ยวกับการเป็น
นักบริหารธุรกิจ

-

-

1. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย และกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 15 คน
2. ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
สามารถทางานเป็นทีม มีทัศนคติ และมีการสร้าง
สัมพันธ์อันดี โดยเห็นได้จากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วม
ใจในการแข่งขันกีฬา มีการวางแผนในการเล่น การ
ฝึกซ้อม เพื่อสู่เป้าหมายเดียวกัน
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ป.โท
2. เพื่อทาให้นักศึกษาปริญญาโท เกิดความสามัคคีกัน
3. เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายนักศึกษาด้วยกันเอง

ประจาปีการศึกษา 2558
22. เสวนาวิชาการเรื่อง "นักบริหารใน

Outcome

ทศวรรษต่อไป"
23. กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (สิน้ สุดโครงการ)

24. สานสัมพันธ์น้องพี่ MBA ครั้งที่ 2

87

200

-

92

300

-

25. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์
อาคันตุกะ (Visiting Professor)

87

5

-

77

9

-

อาจารย์อาคันตุกะมีความพึงพอใจในโครงการ
แลกเปลี่ยนอย่างน้อย 85%

26. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร
สายผูส้ อน
27. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกรอบการเขียน

87

2

-

100

1

-

อาจารย์ที่ไปแลกเปลี่ยนมีความพึงพอใจใน
โครงการแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 85%

87

30

-

87.50

30

-

1. อาจารย์/นักวิจัย ได้นาเสนอผลงาน มีหัวข้อ
ในการทาการวิจัย
2. อาจารย์/นักวิจัย ได้ส่งร่างข้อเสนอ
โครงการวิจัย

ข้อเสนอโครงการวิจยั และเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อของบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณจาก วช.

-

-

1. นักศึกษาปริญญาโท ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้
พบปะสังสรรค์กันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
2. มีการสร้างเครือข่ายร่วมกัน

-

1. มีการส่งเสริมและพัฒนาด้านความเป็นนานาชาติใน
ด้านการเรียนการสอนมากขึ้น
2. สร้างเครือข่ายและสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ
และการศึกษาวิจัยกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศเพิ่ม
มากขึ้น
3. เรียนรุ้ในวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และการทางานเพิ่มมากขึ้น

-

-

-

1. จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติ
นานาชาติ ไม่เกินร้อยละ 10

-
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ
โครงการ

ตัวชี้วดั ระดับ
ผลลัพธ์

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ระดับ
ผลผลิต

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

87

29. การนาเสนอผลงานทางวิชาการใน

Outcome

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

40

87.40

40

-

บุคลากรของคณะมีการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

อาจารย์มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

-

87

17

100

4

-

อาจารย์มีผลงานนาเสนอ และตีพิมพ์ ใน
ต่างประเทศ

-

ประเทศ-ต่างประเทศ
30. สัมมนาวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

บุคลากรของคณะมีการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติ

87

100

92.40

34

-

เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจของ
คณะบริหารธุรกิจ และผู้สนใจสามารถพัฒนา
งานศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ

-

31. ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

87

60

-

92.80

79

-

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เกิดการพัฒนา
ทักษะ กระบวนการ และเห็นความสาคัญในการจัดทา
ผลงานวิชาการและเข้าสู่การนาเสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการ

ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะ
บริหารธุรกิจ ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ร้อยละ 10 ของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฯ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาผลงานมากขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทาผลงานและ
เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการได้ต่อไป

87

77

-

-

1. บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรสายสนับสนุนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน มีขวัญกาลังใจ แรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้
ประสบการณ์ เกิดวิสัยทัศน์แนวทางจากการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อนามาบูรณาการพัฒนาคณะสู่
มาตรฐานสากลต่อไป

ควรจัดทาปี ทาให้
เกิดการสาน
สัมพันธ์ และการ
คิดร่วมกัน

87

25

-

91.40

23

-

1. ในปี 2560 คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะบริหารธุรกิจ จะมีความ
สามัคคีรักและร่วมใจประสานงานในการปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่า
ปี 2559
2. บุคลากรทางานเป็นทีมโดยมีการรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. พัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ในเกิดความก้าวหน้า
และความร่วมทันสมัย ตามที่ได้ศึกษาดูงาน
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานในองค์กร อีกทั้งยัง
สามารถทาผลงานเพื่อปรับตาแหน่งได้สูงขึ้น

1. บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงาน
จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในองค์กร
3. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทาผลงานเพื่อปรับ
ตาแหน่งให้สูงขึ้น

เป็นโครงการที่ดี
มาก ได้รับความรู้
และนาไปใช้งาน
ได้จริง

87

65

-

89.40

65

-

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับที่ดขี ึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินงานได้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสาคัญในด้านประกัน
คุณภาพการศึกษามากขึ้น
2. ผลการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีขึ้นจาก
ปีก่อน

-

28. พัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความ

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ระดับ
ตัวชี้วดั ระดับ
ผลลัพธ์
ผลผลิต

เป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ

เอกสารประกอบการสอนและตารา
วิชาการ
32. เสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริม
สนับสนุนการทางานร่วมกันของ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะ
บริหารธุรกิจ
33. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ : การ

ประเมินค่างาน และการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย ของบุคลากร
สายสนับสนุน
34. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ : การ
บริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และ
การเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

-
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ
โครงการ

ตัวชี้วดั ระดับ
ผลลัพธ์

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ระดับ
ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ระดับ
ตัวชี้วดั ระดับ
ผลลัพธ์
ผลผลิต

Outcome

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

35. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้
และพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผู้นานักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ

87

40

-

89.80

44

-

36. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ : เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกแก่บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ
37. องค์กรแห่งความรู้เพื่อตอบโจทย์
ประเทศไทย
38. พัฒนาอาจารย์ก้าวทันโลกธุรกิจ

87

159

-

90

125

-

87

30

-

85.80

30

-

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการ นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึน้
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80%

87

80

-

92.60

102

-

1. อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
ในปัจจุบันและสามารถนาไปพัฒนาจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้
2. อาจารย์มีความตระหนักต่อความท้าทาย
และการเปลี่ยนแปลงของการดาเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน พร้อมทั้งนาแนวคิดมาพัฒนาบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการ

เป็นโครงการที่ดี
และทีมงานจัด
โครงการดีมกา

39. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในคู่สัญญา
(เพิ่มระหว่างปี)

87

2

-

100

3

-

1. บุคลากรสายวิชาการนาสิ่งที่ไปศึกษาดูงานมา
ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่น การทาสื่อ
การสอน การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับ
การเรียนการสอน
2. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้นักศึกษา
สนใจการเรียนมากขึ้น
3. เข้าใจความต้องการของสถานประกอบการที่
มีการปรับเปลี่ยนตามสถานภาพทางโลก
เศรษฐกิจ
1. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่า
2. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะ
ตรงตามอัตลักษณ์ และความต้องการของสังคม
3. ให้นักศึกษาได้เรียนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
ประเภท Block Teaching ของมหาวิทยาลัย
FHWS ประเทศเยอรมันนี้

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านความเป็นนานาชาติใน
การเรียนการสอนของนักศึกษามากขึ้น
2. สร้างเครือข่ายและสานความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและการศึกษาวิจัยกับสถาบันวิชาการใน
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
3. เรียนรู้วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการทางานเพิ่ม

-

40. โครงการประชุมวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร
(เพิ่มระหว่างปี)

87

40

-

92.60

40

-

1. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและวิชาการของคณาจารย์
นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ป.โท ป.เอก
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยไปสู่องค์
ความรู้ใหม่
3. เพื่อเปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
4. เพื่อให้เกิดการนาไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย

1. ผลงาน การจัดทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญา
โทได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
2. ผลงาน การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3. ผลงานวิจัย ของนักวิจัย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณชน

-

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนาความรู้
ที่ได้รับมาจากการอบรมไปเผยแพร่ให้นักศึกษา
ทั่วไป ให้ตระหนักถึงการประกันคุณภาพและยัง
สามารถนาไปต่อยอด โดยการจัดโครงการ
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งในเครือ
ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในระดับที่
ดีขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินงานได้

จานวนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ต่อปีไม่น้อยกว่า 15 โครงการ/
กิจกรรม

-

1. ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสาคัญในด้านประกัน
คุณภาพการศึกษามากขึ้น
2. ผลการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีขึ้นจาก
ปีก่อน

-

-
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ
โครงการ

ตัวชี้วดั ระดับ
ผลลัพธ์

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ระดับ
ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ระดับ
ตัวชี้วดั ระดับ
ผลลัพธ์
ผลผลิต

Outcome

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1. นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้จาก
กิจกรรมการศึกษาดูงาน
2. ได้เรียนรู้สังคมการทางานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และการทางานร่วมกัน
3. มีความรู้สึกและสานึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และสานึกถึงประโยนช์ของการ
เสียสละเพื่อสังคมโดยรวม
4. ทาให้เกิดความรู้จักเสียสละ การวางตนให้เป็นผู้
มีคุณธรรม และจริยธรรมตามแนวทางพระราชดาริ
5. เป็นแนวทางอันนาไปสู่การเป็นบัณฑิตที่เก่ง ดี มี
คุณภาพ มีความซื่อสัตย์ และเป็นผู้รู้จักปรับตัวให้
ทันต่อโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ
1. มีการส่งเสริมและพัฒนาด้านความเป็น
นานาชาติในการเรียนการสอนมากขึ้น
2. สร้างเครือข่ายและสานความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและการศึกษาวิจัยกับสถาบันวิชาการใน
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
3. เรียนรู้วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการทางานเพิ่มมาก
ขึ้น

-

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

ความพึงพอใจ

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

41. โครงการศึกษาดูงานกิจกรรมเสริม
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(เพิ่มระหว่างปี)

87

65

-

85.40

65

-

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม การมีระเบียบวินัย การมีจิตสานึกที่ดี
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การสานึกในความ
เป็นไทย การรู้จักน้อมนาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เพื่อนาไปสู่การเป็นนักธุรกิจที่เก่ง ดี มี
คุณภาพ มีความซื่อสัตย์ และเป็นผู้รู้จักปรับตัว
ให้ทันต่อโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
3. เพื่อให้สามารถดารงอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพ มีความรักใคร่กลม
เกลียวเป็นน้าหนึ่งในเดียวกัน ไม่แบ่งแยกหมู่
เหล่า สามัคคีอันก่อให้เกิดความผูกพันซึ่งกันและ
กัน เพื่อนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อ
ประเทศชาติต่อไป

42. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน

87

4

-

71.20

3

-

1. เพื่อให้นกั ศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมในต่างประเทศ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้สอื่ สาร แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ในประเทศไต้หวัน

-
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ
เป้าหมาย

โครงการ

ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์

ตัวชี้วดั
ระดับผลผลิต

ความพึง
พอใจ

นาไปใช้
ประโยชน์

จานวน
(คน)

พอใจ
กระบวนการ

85

86

50

90

2. การพัฒนาและการทาการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้าเสือ จ.
เพชรบุรี

85

86

30

90

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
และบริหารจัดการ Web Site ด้วย
Web Application จ.กาญจนบุรี

85

86

60

90

4. เตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนสู่

85

86

50

90

ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. ค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อ
ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

การนับถอยหลังเปิดแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานการเรียนรู้หอชม
เมืองสมุทรปราการ (ระยะที่ 3)

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์
ระดับผลผลิต
ความพึง
พอใจ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

จานวน
(คน)

พอใจ
กระบวนการ

93.80 93.60

50

93.60

1. ได้แผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการของชุมชนตาบลท่าขนุน อ.
ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
2. ชาวบ้านได้อาชีพเพิ่มอย่างน้อย 1 อาชีพ
พร้อมคิดต้นทุนสินค้า/บริการ ได้อย่าง
ถูกต้อง

ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีสว่ นร่วมในการอบรมกับ
ทางโครงการเพือ่ เป็นการเสริมร้างความรู้ใน
การทาสบู่จากสมุนไพร การทาน้ายาล้างจาน
และผู้เข้าอบรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

90.20 91.00

33

88.80

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะทางด้าน
การตลาด
3. เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจชุมชนและ
การตลาดกับชุมชน

1. ชาวชุมชนบ้านถ้าเสือจังหวัดเพชรบุรีสามารถใช้
ระบบ Internet ที่ติดตั้งภายในชุมชนได้
2. สามารถทา Web site แบบง่ายๆ ได้
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานได้

64

90.57

1. ชุมชนและองค์การบริหารส่วนตาบลพึง
พอใจ
2. ชุมชนและองค์การบริหารส่วนตาบล
สามารถนาไปปฏิบัติได้
3. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

1. ชาวบ้านชุมชนบ้านหนองบางสามารถใช้ระบบ
Internet ที่ติดตั้งภายในชุมชนได้
2. สามารถทา Web Site แบบง่ายๆ ได้

1. การอบรม
สามารถนาไปใช้
งานได้จริง
2. ควรเพิ่มเวลา
การอบรม

43

85

1. ชาวชุมชนตรอกถ่าย เทศบาลนคร
สมุทรปราการ สามารถนาอาชีพจากการ
ฝึกอบรมทั้ง 3 ระยะ มาสร้างเป็นอาชีพได้ โดยมี
พื้นที่รองรับในการประกอบอาชีพ คือ เทศบาล
นครสมุทรปราการและหอชมเมืองสมุทรปราการ
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดใช้อย่าง
เป็นทางการในเร็วๆ นี้
2. จากการดาเนินงาน โครงการบริการวิชาการ
ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการหารือเพื่อที่จะมีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างมทร.พระนคร
และเทศบาลสมุทรปราการ ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2559

1. ชาวชุมชนตรอกถ่าน เทศบาลนครสมุทรปราการ
สามารถนาอาชีพจากการฝึกอบรมมาประกอบ
อาชีพได้จริง โดยมีการออกบูธจาหน่าย “ก้าวแรกสู่
การเริ่มต้นธุรกิจ” เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560
2. ผู้อบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากพัฒนา
อาชีพเดิม
3. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนคร
สมุทรปราการ

-

86

นาไปใช้
ประโยชน์

Outcome

86

84.20 84.20
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ
เป้าหมาย

โครงการ
ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
เทศบาลนครสมุทรปราการ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. โครงการ Digital SMEs Online

ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์

ตัวชี้วดั
ระดับผลผลิต

ความพึง
พอใจ

นาไปใช้
ประโยชน์

จานวน
(คน)

พอใจ
กระบวนการ

85

86

50

90

85

86

30

90

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์
ระดับผลผลิต
ความพึง
พอใจ

นาไปใช้
ประโยชน์

จานวน
(คน)

พอใจ
กระบวนการ

92.20 92.80

28

88.88

96.60

40

90.40

95

Outcome

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อน้อมนาแนวทางพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อสร้างความมั่งคงทางรายได้ให้แก่
ชุมชน
3. ช่วยเสริมสร้างความสมัคคีและเข็มแข็ง
ให้กับคนในชุมชน
4. เพื่อนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจมา
บูรณาการ “สร้างธุรกิจชุมชน”
5. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
1. เพื่อให้ชุมชนมีความรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยี
การติดต่อสือ่ สารให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาการ
ให้บริการที่ดีสาหรับ SMEs โฮมสเตย์

1. ชุมชนนาวีปากน้า ได้รับการสนับสนุนแปลง
ผักไฮโดรโปรนิกส์ จานวน 3 แปลง โดยผู้นา
ชุมชนได้แต่งตั้งผู้ดูแล เพือ่ ใช้เป็นแปลงสาธิตข
ชองชุมชน และถ่ายทอดความรู้ตอ่ ให้กับคนที่
สนใจนาไปปลูกเป็นของครอบครัว
2. ผู้อบรมได้นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
แปรรูปไปพัฒนาอาชีพเดิมให้ดียิ่งขึ้น
3. เกิดการสร้างความสามัคคีกันในชุมชนใน
การประกอบแปลงผักได้เอง

-

ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
ติดต่อสือ่ สารให้สอดคล้องเหมาะสมสาหรับ
SMEs โฮมสเตย์

-
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ
เป้าหมาย

โครงการ

ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์

ตัวชี้วดั
ระดับผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
ระดับผลลัพธ์
ระดับผลผลิต

Outcome

เป้าหมาย

ความพึง
พอใจ

การเผย
แพร่

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

ความพึง
พอใจ

การเผย
แพร่

จานวน
(คน)

บรรลุวัตถุ
ประสงค์

90

85

50

90

92

100

53

-

นักศึกษาได้เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจต่อชุมชนในเรื่องของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึน้

2. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
วันสงกรานต์ ประจาปี 2560

90

85

300

90

94

100

339

-

ผู้เข้าร่วมโครงการได้สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม อันดีงามและได้สืบทอดประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

3. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้นานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

90

85

50

90

93.60

100

50

-

4. เทิดพระเกียรติวันอาภากรราลึก "19
ธันวาคม"

90

85

300

90

92.60

100

334

-

ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. วิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้ชีวติ อย่างมีความสุขมาก
ขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลาลง
พื้นที่ปฏิบัติงาน
น้อยเกินไป

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสานึกในความเป็นไทย
และร่วมอนุรกั ษ์ประเพณีอันดีงาม เพือ่ ส่งเสริม
พื้นฐานจิตใจอันดีงามและเกิดความเป็นสิริ
มงคล
นักศึกษาได้นาความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้จาก
คุณธรรม จริยธรรมอย่างถ่องแท้ สามารถมา การเข้าร่วมอบรม นาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปรับใช้กับชีวิตประจาวันได้ ทาให้การ
ดารงชีวิตประจาวัน การเรียน การทางานได้
ดารงชีวิตอย่างมีความสงบสุข
เป็นอย่างดี ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมากขึน้
คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน ได้ จานวนผู้ทมี่ าเข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติ
แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อพลเรือเอก
วันอาภากรราลึก 19 ธันวาคม มากกว่าปีที่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขต
ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมแสดง
อุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ
ความกตัญญูกตเวทีตอ่ พลเรือเอกพระเจ้าบรม
โดยสามารถถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมให้ วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เพิ่ม
คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป
มากขึน้

เป็นกิจกรรมที่ดี
ประทับใจมาก
ควรจัดทุกปี

เป็นกิจกรรมที่
ศิษย์เก่าทุกรุน่
ได้มาพบปะ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
ปีละครั้ง

