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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560 

ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน   42 โครงการ  
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ  จ านวน    6  โครงการ 
ผลผลิต : ผลงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน    4  โครงการ 

       รวมทุกผลผลติ  จ านวน   52 โครงการ  
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2 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560 

ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน Outcome  

ข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
ความพึงพอใจ จ านวน 

(คน) 
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ความพึงพอใจ จ านวน 
(คน) 

บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ด้านสังคมศาสตร์ 
1. โครงการแนะแนวเชิงรุก 87 500 - 92 550 - 1. คณะบริหารธุรกิจ เป็นท่ีรู้จักในกลุ่ม

สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ถูกต้องและเพิ่มข้ึน                                                       
2. ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนยอดสมัครเข้าศึกษา
ต่อในคณะบริหารธุรกิจในระดับต่างๆ เพิ่มข้ึนตาม
เป้าหมายท่ีต้องการ 

1. สถาบันการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายเข้าใจนโยบายของ
คณะบริหารธุรกิจ ได้ถูกต้องและเพิ่มมากข้ึน 
2. มีจ านวนยอดสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ 
ในระดับต่างๆ เพิ่มข้ึนตามเป้าหมายท่ีต้องการ 

- 

2. งานสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย  
คณะบริหารธรุกิจ 

87 300 - 85.40 
 

300 - 1. นักศึกษามีทักษะสามารถแข่งขันทางวิชาการและ
วิชาชีพ           
2. นักศึกษา และอาจารย์ สามารถเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและงานวิจัย 

1. นักศึกษามีประสบการณ์จากการแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชีพระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ 
2. ได้มีการเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ของอาจารย์ 
และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ 
3. นักศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท้ังภาคเอกชน/รัฐบาลได้
มีการเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 

ควรก าหนด
ระยะเวลาให้

มากขึน้ 

3. สัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. 

87 50 - 100 67 - 1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ แสดงศักยภาพในการ
น าเสนอแผนพัฒนาชุมชนและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงกิจกรรมเพื่อสะท้อนถึง
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ 
ผู้บริหาร จาก มทร. ท้ัง 9 แห่ง 

1. นักศึกษาเกิดทักษะ แสดงศักยภาพในการน าเสนอ
แผนพัฒนาชุมชนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้ 
2. นักศึกษาได้แสดงกิจกรรมเพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ 
ผู้บริหาร จาก มทร. ท้ัง 9 แห่ง 

- 

4. สัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี 
สู่ความเป็นเลิศ ครั้งท่ี 3 

87 560 - 83.00 560 - 1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร. 
พระนคร ได้รับรางวัลอย่างน้อย 1 รางวัล 
2. มีจ านวนเครือข่ายจากสถาบันการศึกษา 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. ผู้สนใจเข้าร่วมชมและท ากิจกรรมในนิทรรศการ
บัญชีจ านวน 1,000 คน 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มสูงข้ึน
ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

1. นศ. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต รวมท้ัง
ข้อมูลในการวิเคราะห์ต้นทุน 
2. นศ. มีทัศนคติและเจตคติท่ีดีต่องานด้านการบัญชี 
3. นศ. ได้สัมผัสกับบรรยากาศและเห็นภาพการ
ปฏิบัติงานจริง 
4. นศ. มีอัตลักษณ์ในสายวิชาชีพบัญชี 
5. นศ. ท่ีผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา ในการพัฒนาใน
ด้านท่ีสถานประกอบการมีการประเมินผลและให้
ค าแนะน า 

- 
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3 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560 

ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน Outcome  
 

ข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
ความพึงพอใจ จ านวน 

(คน) 
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ความพึงพอใจ จ านวน 
(คน) 

บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

6. กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกในยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

87 200 - 86.00 100 - เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์หรือผู้ที่สนใจ มีความรู้
ความเข้าใจในงานด้านการตลาด เมื่อเช้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. นักศึกษามีความรู้และความสามารถประยุกต์ใช้
ในการท างานและการเรียนทางด้านกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้ 
2. นักศึกษาสามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองและอาชีพทางการตลาด 
3. นักศึกษาได้รับประสบการณ์และการเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน 

- 

7. พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักการ
ตลาดเพื่อพร้อมก้าวสูโ่ลกอาเซียน 

87 100 - 89.00 100 - เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์หรือผู้ที่สนใจ มีความรู้
ความเข้าใจในงานด้านการตลาดเมื่อเช้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้อย่างดี 
2. นักศึกษาสามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองและผู้อื่น 
3. นักศึกษาได้รับประสบการณ์และการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 

- 

8. การแข่งขันทักษะวิชาชีพการตลาด 87 320 - 88.50 320 - พัฒนาความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ นักศึกษามีประสบการณ์ และทักษะเพิ่มข้ึน - 
9. การบริหารความเสี่ยงจากการลงทนุ 87 120 - 92.20 120 - ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ และน าไปใช้พัฒนา

ศักยภาพในการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ 
1. เกิดการบูรณาการโครงการวิจัยกับงานบริการวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผลของการบูรณาการ จะส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตของ
นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน 

- 

10. Logistics and Supply Chain Camp 87 55 - 89.90 55 - สนับสนุนนักศึกษาใหเ้กิดการพัฒนาความรู้ ทกัษะ
กระบวนการคิด ทักษะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้
สามารถน าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในซีวิตประจ าวันได้และ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
ตลาดแรงงานด้านโลจิสตกิส ์

ได้มีการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิชาการและกิจกรรม
ร่วมกับการเรียน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน 
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
สาขาวิชาการจัดการ จากกิจกรรมนอกห้องเรียน 

- 

11. เพิ่มพูนทักษะความรูด้้านการจัดการสู่
การประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 

87 150 - 90 150 - เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในอาชีพ แลชะท าให้
เป็นบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีโอกาสมากกว่าท่ีจะ
ได้รับการจ้างงานในองค์กรต่างๆ เพิ่มมากข้ึน 

1. นักศึกษาสามารถมทีักษะทีส่ามารถใช้ในการประกอบอาชีพ
ในสาขาวิชาที่ส าเรจ็การศึกษาได้ 
2. นักศึกษาน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. นักศึกษาได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการจัดการ 
4. นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่อาชีพในองค์กรต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

- 

12. เตรียมความพร้อมในการสร้างและการ
เป็นผู้ประกอบการ 

87 90 - 93.60 90 - เพื่อสนบัสนุนนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาทางด้านการ
ประกอบธุรกิจ และสนับสนุนให้นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการ
เป็นเจ้าของธุรกิจ ทัง้นี้เพื่อเตรียมความพร้อมประกอบธุรกจิ 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดการพฒันาทางด้านการ
ประกอบธุรกิจ 
2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการเป็นเจ้าของธุรกจิ 
3. นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ 

- 

13. RMUTP Management Camp 87 50 - 94.20 50 - 1. เพื่อสง่เสริมการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้ชีวิตควบคู่กับการเรียนในห้องเรียน 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รบัประสบการณ์การเรียนรู้แบบกลุม่
สัมพันธ์ ได้ฝึกบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
3. พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด การท างานเป็นทีม 

นักศึกษามีพฤติกรรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ นักศึกษา
ได้รับความรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การท างานร่วมกันได้ดี 

- 

14. ศึกษาดูงานภายในประเทศของ
นักศึกษา MBA 

87 30 - 94.00 44 - 1. เพื่อทักษะการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
2. ประยุกต์ทฤษฎีกับสถานการณ์จริงทางธุรกิจ
ในการประกอบการ 

1. นักศึกษาระดับปริญญาโทได้เรียนรูเ้กี่ยวกับการจัดการขนส่ง
ระหว่างประเทศ 
2. นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ศึกษาดูงานด้านการบรหิาร
จัดการภายในองค์กรของท่าเรือแหลมฉบงั จ.ชลบุรี 

- 

 



4 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560 

ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน Outcome  
 

ข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
ความพึงพอใจ จ านวน 

(คน) 
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ความพึงพอใจ จ านวน 
(คน) 

บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

15. การเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขนั
ทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ 

87 10 - 83.60 14 - 1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มทร.พ
รนคร ได้รับรางวัลจาการแข่งขันระดับชาติอย่างน้อย 1 
รางวัล 

1. นักศึกษามีคุณภาพ มีความพร้อมในการน าความรู้ไป
ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีในระดับประเทศท่ีจัด
โดยสภาพวิชาชีพ และการประกอบอาชีพในอนาคต 
2. คณะฯ มีเตรือช่ายกับมหาวิทยาลัยฯ ท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชน อันน าไปสู่ความร่วมมือทงการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพบัญชีอย่างยั่งยืน 

- 

16. นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & 
Smart Accountants) 

87 450 - 89.80 450 - 1. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาให้กับ
นักศึกษา ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบติงานในวิชาชีพบัญชี 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ให้มีความรู้ในการเป็นแรงงานคุณภาพท่ีมีความรู้ 
3. เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความรู้ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

1. นิติบุคคลท่ีรับนักศึกษาซึ่งผ่านการอบรมจากโครงการ
เข้าสู่องค์กร เช่ือมั่นว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีได้ทันทีเมื่อส าเร็จ  
2. คณะฯ มีเครือข่ายกับองค์กรของรัฐ อันน าไปสู่ความ
ร่วมมือทางการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่าง
ยั่งยืน 

- 

17. สัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเขียน
งานวิจัยระดับดุษฎีบณัฑิต 

87 30 - 92.60 38 - 1. เพื่อพัฒนาการจัดท าผลงานทางวิชาการท่ีเป็น
มาตรฐาน 
2. เพื่อส่งเสริมการน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สากล 

ผลงานของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ ร้อยละ 10 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

- 

18. ปฐมนิเทศสหกจิศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกจิ 

87 790 - 85.80 516 - 1. นักศึกษาได้มีประสบการณ์วิชาชีพตรงสาขาวิชา                   
2. ได้เรียนรู้สังคมการท างาน และการท างานร่วมกับ
ทีมงาน        
3. มีการพัฒนาตนเอง และมีความเช่ือมั่นในตนเอง                   
4. เกิดทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการ
รายงานข้อมูล  
5. ท าให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ                                                          
6. เป็นหลักอันจะเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 

1. ได้ประสบการณ์วิชาชีพตรงสาขาวิชา 
2. ได้เรียนรู้สังคมการท างาน และการท างานร่วมกัน 
3. มีการพัฒนาตนเอง และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
4. เกิดทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการ
รายงานข้อมูล 
5. ท าให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการปฎิบัติงาน
จริง ณ สถานประกอบการ 
6. เป็นหลักอันจะเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และความต้องการของสถานประกอบการ 

- 

19. สัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา คณะ
บริหารธรุกิจ 

87 1,560 - 78.40 1,560 - 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการส่ง
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จากสถานศึกษาไป
ยังสถานประกอบการต่างๆ                                                                          
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อคิดเห็น และรับทราบ
เทคนิควิธีการ ข้ันตอนของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
รวมท้ังวิธีการติดตามผลอย่างเป็นระบบ ให้เป็นไป
ตามแนวทาง และมาตรฐานเดียวกัน 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการส่งนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถานศึกษาไปยังสถาน
ประกอบการต่างๆ 
2. แลกเปลี่ยนประสบการณื ข้อคิดเห็น และรับทราบ
เทคนิควิธีการ ข้ันตอนของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
รวมท้ังวิธีการติดตามผลอย่างเป็นระบบ ให้เป็นไปตาม
แนวทาง และมาตรฐานเดียวกัน 

- 

20. ปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจ าปี
การศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกจิ 

87 100 - 84.40 110 - 1. ได้ความมีระเบียบวิน้ยในการท างาน ท างานอย่างมี
สติ รอบคอบค านึงถึงผลเสียท่ีจะตามมาหากท างาน
ผิดพลาด             
2. ฝึกความอดทน แม้งานจะหนัก และเหน่ือยเพียงใด                
3. ได้มิตรภาพท่ีดี ได้เพื่อนใหม่มากมายได้รู้จักคนมาก
ข้ึน และมีความรับผิดชอบมากข้ึนต่อหน้าท่ีการงาน 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการส่งนักศึกษา
ฝึกงาน จากสถานศึกษาไปยังสถานประกอบการ 
2. บทบาทหน้าท่ี บุคลิกภาพ การแต่งกาย ความ
ประพฤติ และความรับผิดชอบก่อนออกไปฝึกงาน 
3. นักศึกษามความตระหนักในด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบในการฝึกงาน 

- 
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ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน Outcome  
 

ข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
ความพึงพอใจ จ านวน 

(คน) 
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ความพึงพอใจ จ านวน 
(คน) 

บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

21. บัณฑิตตน้แบบ คณะบริหารธุรกิจ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

87 100 - 95.66 100 - นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้น าไปปฏิบัติและ
ประยุกต์ใช้ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
อย่างถูกต้อง และท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป รวมท้ังยัง
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับคณะบริหารธุรกิจอีกด้วย 

นักศึกษาทุกระดับ ได้มีโอกาสในการเตรียมตัวและ
พัฒนาบุคลิกภาพให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และบุคลิกภาพทางด้านการบริการงาน
วิชาชีพ นักศึกษาของคณะฯ ได้รับการเตรียมพร้อม
เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

- 

22. เสวนาวชิาการเร่ือง "นักบริหารใน
ทศวรรษต่อไป" 

87 50 - 96.40 50 - 1. เพื่อเข้าใจการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นมหาบัณฑิตด้าน
บริหารธุรกิจ 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้แนวคิคเกี่ยวกับการเป็น 
นักบริหารธุรกิจ  

- 

23. กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (สิน้สุดโครงการ) 

     - 1. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย และกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 15 คน                                                                            
2. ซึ่งนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
สามารถท างานเป็นทีม มีทัศนคติ และมีการสร้าง
สัมพันธ์อันดี โดยเห็นได้จากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วม
ใจในการแข่งขันกีฬา มีการวางแผนในการเล่น การ
ฝึกซ้อม เพื่อสู่เป้าหมายเดียวกัน 

- - 

24. สานสัมพันธน์้องพี่ MBA คร้ังที่ 2 
 

87 200 - 92 300 - 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ป.โท 
2. เพื่อท าให้นักศึกษาปริญญาโท เกิดความสามัคคีกัน 
3. เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายนักศึกษาด้วยกันเอง 

1. นักศึกษาปริญญาโท ท้ังศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้
พบปะสังสรรค์กันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี 
2. มีการสร้างเครือข่ายร่วมกัน  

- 

25. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์
อาคันตุกะ (Visiting Professor) 

87 5 - 77 9 - อาจารย์อาคันตุกะมีความพึงพอใจในโครงการ
แลกเปลี่ยนอย่างน้อย 85% 

1. มีการส่งเสริมและพัฒนาด้านความเป็นนานาชาติใน
ด้านการเรียนการสอนมากข้ึน 
2. สร้างเครือข่ายและสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ
และการศึกษาวิจัยกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศเพิ่ม
มากข้ึน 
3. เรียนรุ้ในวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และการท างานเพิ่มมากข้ึน 

- 

26. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร
สายผูส้อน 

87 2 - 100 1 - อาจารย์ที่ไปแลกเปลี่ยนมีความพึงพอใจใน
โครงการแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 85% 

- - 

27. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองกรอบการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั และเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อของบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณจาก วช. 

87 30 - 87.50 30 - 1. อาจารย์/นักวิจัย ได้น าเสนอผลงาน มีหัวข้อ
ในการท าการวิจัย   
2. อาจารย์/นักวิจัย ได้ส่งร่างข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

1. จ านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติ 
นานาชาติ ไม่เกินร้อยละ 10 

- 
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โครงการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน Outcome  
 

ข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วดัระดบั

ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วดัระดบั 

ผลผลิต 
ตัวชี้วดัระดบั

ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วดัระดบั 

ผลผลิต 
 

เป้าหมาย 
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(คน) 
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ความพึงพอใจ จ านวน 
(คน) 

บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

28. พัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ 

87 40  87.40 40 - บุคลากรของคณะมีการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มมากข้ึน 

อาจารย์มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 

- 

29. การน าเสนอผลงานทางวชิาการใน
ประเทศ-ต่างประเทศ 

87 17  100 4 - บุคลากรของคณะมีการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการที่เพิ่มข้ึนในระดับนานาชาติ 

อาจารย์มีผลงานน าเสนอ และตีพิมพ์ ใน
ต่างประเทศ  

- 

30. สัมมนาวชิาการ เรื่อง การเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการระดบันานาชาติ 

87 100  92.40 34 - เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจของ
คณะบริหารธุรกิจ และผู้สนใจสามารถพัฒนา
งานศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ 

ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะ
บริหารธุรกิจ ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
ร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

- 

31. ค่ายอบรมเชิงปฏบิัติการการพฒันา
เอกสารประกอบการสอนและต ารา
วิชาการ 

87 60 - 92.80 79 - เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เกิดการพัฒนา
ทักษะ กระบวนการ และเห็นความส าคัญในการจัดท า
ผลงานวิชาการและเข้าสู่การน าเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าผลงานมากข้ึน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดท าผลงานและ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้ต่อไป 

- 

32. เสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริม
สนับสนนุการท างานร่วมกันของ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะ
บริหารธุรกิจ 

87 77 -   - 1. ในปี 2560 คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะบริหารธุรกิจ จะมีความ
สามัคคีรักและร่วมใจประสานงานในการปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่า
ปี 2559    
2. บุคลากรท างานเป็นทีมโดยมีการรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน                                                                        
3. พัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ในเกิดความก้าวหน้า 
และความร่วมทันสมัย ตามที่ได้ศึกษาดูงาน 

1. บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน มีขวัญก าลังใจ แรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ เกิดวิสัยทัศน์แนวทางจากการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อน ามาบูรณาการพัฒนาคณะสู่
มาตรฐานสากลต่อไป 

ควรจัดท าปี ท าให้
เกิดการสาน

สัมพันธ์ และการ
คิดร่วมกัน 

33. อบรมสัมมนาเชงิปฏิบตัิการ : การ
ประเมินค่างาน และการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย ของบุคลากร
สายสนับสนนุ 

87 25 - 91.40 23 - 
 

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานในองค์กร อีกทั้งยัง
สามารถท าผลงานเพื่อปรับต าแหน่งได้สูงข้ึน 

1. บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติงาน
จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 
3. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท าผลงานเพื่อปรับ
ต าแหน่งให้สูงขึ้น 

เป็นโครงการที่ดี
มาก ได้รับความรู้ 
และน าไปใช้งาน

ได้จริง 

34. อบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ : การ
บริหารหลักสตูรอยา่งมีคุณภาพ และ
การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน
ระดับหลักสตูร (มคอ.7) 

87 65 - 89.40 65 - ผู้เข้ารว่มโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับที่ดขีึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินงานได้ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความส าคัญในด้านประกัน
คุณภาพการศึกษามากข้ึน 
2. ผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีข้ึนจาก
ปีก่อน 

- 
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ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน Outcome  
 

ข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วดัระดบั

ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วดัระดบั 

ผลผลิต 
ตัวชี้วดัระดบั

ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วดัระดบั 

ผลผลิต 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
ความพึงพอใจ จ านวน 

(คน) 
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ความพึงพอใจ จ านวน 
(คน) 

บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

35. อบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการให้ความรู้
และพัฒนาทักษะการประกันคณุภาพ
การศึกษา ผู้น านักศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจ 

87 40 - 89.80 44 - นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถน าความรู้
ที่ได้รับมาจากการอบรมไปเผยแพร่ให้นักศึกษา
ทั่วไป ให้ตระหนักถึงการประกันคุณภาพและยัง
สามารถน าไปต่อยอด โดยการจัดโครงการ
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งในเครือ
ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 

จ านวนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ต่อปีไม่น้อยกว่า 15 โครงการ/
กิจกรรม 

- 

36. อบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ : เสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตัวบ่งช้ี และเกณฑ์
การประเมินคณุภาพภายในและ
ภายนอกแก่บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ 

87 159 - 90 125 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในระดับที่
ดีข้ึน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานได้ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความส าคัญในด้านประกัน
คุณภาพการศึกษามากข้ึน 
2. ผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีข้ึนจาก
ปีก่อน 

- 

37. องค์กรแห่งความรู้เพื่อตอบโจทย์
ประเทศไทย 

87 30 - 85.80 30 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80% 

นักศกึษาได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึน้ - 

38. พัฒนาอาจารย์ก้าวทันโลกธุรกิจ 87 80 - 92.60 102 - 1. บุคลากรสายวิชาการน าสิ่งที่ไปศึกษาดูงานมา
ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่น การท าสื่อ
การสอน การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับ
การเรียนการสอน                                       
2. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้นักศึกษา
สนใจการเรียนมากข้ึน                                                                       
3. เข้าใจความต้องการของสถานประกอบการที่
มีการปรับเปลี่ยนตามสถานภาพทางโลก
เศรษฐกิจ 

1. อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนนิธุรกจิ
ในปัจจุบันและสามารถน าไปพัฒนาจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักศกึษาได้ 
2. อาจารย์มีความตระหนกัตอ่ความท้าทาย
และการเปลี่ยนแปลงของการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน พรอ้มทั้งน าแนวคิดมาพัฒนาบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

เป็นโครงการที่ดี 
และทีมงานจัด
โครงการดีมกา 

39. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลยัในคู่สัญญา  
(เพิ่มระหว่างปี) 

87 2 - 100 3 - 1. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่า 
2. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะ
ตรงตามอัตลักษณ์ และความต้องการของสังคม 
3. ให้นักศึกษาได้เรียนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
ประเภท Block Teaching ของมหาวิทยาลัย 
FHWS ประเทศเยอรมันนี้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านความเป็นนานาชาติใน
การเรียนการสอนของนักศึกษามากข้ึน 
2. สร้างเครือข่ายและสานความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและการศึกษาวิจัยกับสถาบันวิชาการใน
ต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 
3. เรียนรู้วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการท างานเพิ่ม 

- 

40. โครงการประชุมวิชาการด้าน
บริหารธรุกิจราชมงคลพระนคร 
(เพิ่มระหว่างปี) 

87 40 - 92.60 40 - 1. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและวิชาการของคณาจารย์ 
นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ป.โท ป.เอก 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยไปสู่องค์
ความรู้ใหม่ 
3. เพื่อเปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 
4. เพื่อให้เกิดการน าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย 

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

- 
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โครงการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน Outcome  
 

ข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วดัระดบั

ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วดัระดบั 

ผลผลิต 
ตัวชี้วดัระดบั

ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วดัระดบั 

ผลผลิต 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
ความพึงพอใจ จ านวน 

(คน) 
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ความพึงพอใจ จ านวน 
(คน) 

บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

41. โครงการศึกษาดูงานกิจกรรมเสริม
หลักสตูรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(เพิ่มระหว่างปี) 

87 65 - 85.40 65 - 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม การมีระเบียบวินัย การมีจิตส านึกที่ดี
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การส านึกในความ
เป็นไทย การรู้จักน้อมน าตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อน าไปสู่การเป็นนักธุรกิจที่เก่ง ดี มี
คุณภาพ มีความซื่อสัตย์ และเป็นผู้รู้จักปรับตัว
ให้ทันต่อโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
3. เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพ มีความรักใคร่กลม
เกลียวเป็นน้ าหนึ่งในเดียวกัน ไม่แบ่งแยกหมู่
เหล่า สามัคคีอันก่อให้เกิดความผูกพันซึ่งกันและ
กัน เพื่อน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อ
ประเทศชาติต่อไป 

1. นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้จาก
กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
2. ได้เรียนรู้สังคมการท างานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และการท างานร่วมกัน 
3. มีความรู้สึกและส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และส านึกถึงประโยนช์ของการ
เสียสละเพื่อสังคมโดยรวม 
4. ท าให้เกิดความรู้จักเสียสละ การวางตนให้เป็นผู้
มีคุณธรรม และจริยธรรมตามแนวทางพระราชด าริ 
5. เป็นแนวทางอันน าไปสู่การเป็นบัณฑิตที่เก่ง ดี มี
คุณภาพ มีความซื่อสัตย์ และเป็นผู้รู้จักปรับตัวให้
ทันต่อโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 

- 

42. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลยัในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

87 4  - 71.20 3 - 1. เพื่อให้นกัศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมในต่างประเทศ 
2. เพื่อให้นกัศึกษาได้สือ่สาร แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ในประเทศไต้หวัน 

1. มีการส่งเสริมและพัฒนาด้านความเป็น
นานาชาติในการเรียนการสอนมากข้ึน 
2. สร้างเครือข่ายและสานความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและการศึกษาวิจัยกับสถาบันวิชาการใน
ต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 
3. เรียนรู้วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการท างานเพิ่มมาก
ข้ึน 

- 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560 

ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน Outcome  
 

ข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
ความพึง
พอใจ 

น าไปใช้
ประโยชน ์

จ านวน 
(คน) 

พอใจ
กระบวนการ 

ความพึง
พอใจ 

น าไปใช้
ประโยชน ์

จ านวน 
(คน) 

พอใจ
กระบวนการ 

ผลงานการให้บริการวิชาการ 

1. ค่ายพัฒนาการบัญชสีู่ชุมชนเพื่อ
ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  

85 86 50 90 93.80 93.60 50 93.60 1. ได้แผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการของชมุชนต าบลท่าขนุน อ.
ทองผาภมูิ จ. กาญจนบุร ี
2. ชาวบ้านได้อาชีพเพิ่มอย่างน้อย 1 อาชีพ 
พร้อมคิดต้นทุนสนิค้า/บรกิาร ได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

ผู้เข้ารว่มอบรมได้มีสว่นร่วมในการอบรมกับ
ทางโครงการเพือ่เป็นการเสรมิร้างความรู้ใน
การท าสบู่จากสมุนไพร การท าน้ ายาล้างจาน 
และผู้เข้าอบรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

2. การพัฒนาและการท าการตลาด
ผลิตภัณฑช์ุมชนบา้นถ้ าเสือ จ.
เพชรบุร ี

85 86 30 90 90.20 91.00 33 88.80 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน 
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะทางด้าน
การตลาด 
3. เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจชุมชนและ
การตลาดกับชุมชน 

1. ชาวชุมชนบ้านถ้ าเสือจังหวัดเพชรบุรีสามารถใช้
ระบบ Internet ที่ติดต้ังภายในชุมชนได้ 
2. สามารถท า Web site แบบง่ายๆ ได้ 
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานได้ 

 

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

85 86 60 90 86 86 64 90.57 1. ชุมชนและองค์การบริหารสว่นต าบลพึง
พอใจ                        
2. ชุมชนและองค์การบริหารสว่นต าบล
สามารถน าไปปฏิบัติได้      
3. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น                                                  
4. ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ้

1. ชาวบ้านชุมชนบ้านหนองบางสามารถใช้ระบบ 
Internet ที่ติดต้ังภายในชุมชนได้ 
2. สามารถท า Web Site แบบง่ายๆ ได้ 

1. การอบรม
สามารถน าไปใช้
งานได้จริง 
2. ควรเพิ่มเวลา
การอบรม 

4. เตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนสู่
การนับถอยหลังเปิดแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานการเรียนรู้หอชม
เมืองสมุทรปราการ (ระยะที่ 3) 

85 86 50 90 84.20 84.20 43 85 1. ชาวชุมชนตรอกถ่าย เทศบาลนคร
สมุทรปราการ สามารถน าอาชีพจากการ
ฝึกอบรมทั้ง 3 ระยะ มาสร้างเป็นอาชีพได้ โดยมี
พื้นที่รองรับในการประกอบอาชีพ คือ เทศบาล
นครสมุทรปราการและหอชมเมืองสมุทรปราการ 
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดใช้อย่าง
เป็นทางการในเร็วๆ นี้                              
2. จากการด าเนินงาน โครงการบริการวิชาการ
ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการหารือเพื่อที่จะมีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างมทร.พระนคร 
และเทศบาลสมุทรปราการ ในช่วงเดือน 
พฤศจิกายน 2559 

1. ชาวชุมชนตรอกถ่าน เทศบาลนครสมุทรปราการ 
สามารถน าอาชีพจากการฝึกอบรมมาประกอบ
อาชีพได้จริง โดยมีการออกบูธจ าหน่าย “ก้าวแรกสู่
การเริ่มต้นธุรกิจ” เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 
2. ผู้อบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากพัฒนา
อาชีพเดิม 
3. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนคร
สมุทรปราการ 

- 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560 

ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน Outcome  
 

ข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
ความพึง
พอใจ 

น าไปใช้
ประโยชน ์

จ านวน 
(คน) 

พอใจ
กระบวนการ 

ความพึง
พอใจ 

น าไปใช้
ประโยชน ์

จ านวน 
(คน) 

พอใจ
กระบวนการ 

ผลงานการให้บริการวิชาการ 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
เทศบาลนครสมุทรปราการ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

85 86 50 90 92.20 92.80 28 88.88 1. เพื่อน้อมน าแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนได้อย่างย่ังยืน 
2. เพื่อสร้างความมั่งคงทางรายได้ให้แก่
ชุมชน 
3. ช่วยเสรมิสร้างความสมัคคีและเข็มแข็ง
ให้กับคนในชุมชน 
4. เพื่อน าองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจมา
บูรณาการ “สร้างธุรกิจชมุชน” 
5. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวทิยาลัยกับชุมชน 

1. ชุมชนนาวีปากน้ า ไดร้ับการสนับสนนุแปลง
ผักไฮโดรโปรนกิส์ จ านวน 3 แปลง โดยผู้น า
ชุมชนได้แต่งตั้งผู้ดูแล เพือ่ใช้เป็นแปลงสาธติข
ชองชุมชน และถ่ายทอดความรู้ตอ่ให้กับคนที่
สนใจน าไปปลูกเป็นของครอบครัว 
2. ผู้อบรมไดน้ าความรู้ที่ไดร้ับจากการอบรม
แปรรูปไปพัฒนาอาชีพเดมิให้ดีย่ิงขึ้น 
3. เกิดการสร้างความสามัคคีกันในชุมชนใน
การประกอบแปลงผกัได้เอง 

- 

6. โครงการ Digital SMEs Online 85 86 30 90 96.60 95 40 90.40 1. เพื่อให้ชุมชนมีความรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยี
การติดต่อสือ่สารให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาการ
ให้บริการที่ดีส าหรับ SMEs โฮมสเตย์ 

ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
ติดต่อสือ่สารให้สอดคล้องเหมาะสมส าหรับ 
SMEs โฮมสเตย์ 

- 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560 

ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน Outcome  
 

ข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
ตัวชี้วดั 

ระดับผลลัพธ ์
ตัวชี้วดั 

ระดับผลผลิต 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
ความพึง
พอใจ 

การเผย 
แพร่ 

จ านวน 
(คน) 

บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ความพึง
พอใจ 

การเผย 
แพร่ 

จ านวน 
(คน) 

บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. วิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 90 85 50 90 92 100 53 - นักศกึษาได้เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจต่อชมุชนในเรื่องของหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึน้ 

ผู้เข้ารว่มโครงการ ใช้ชีวติอย่างมีความสุขมาก
ขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ระยะเวลาลง
พื้นที่ปฏิบัติงาน

น้อยเกินไป 

2. สืบสานประเพณีและวฒันธรรมไทย 
วันสงกรานต์ ประจ าปี 2560  

90 85 300 90 94 100 339 - ผู้เข้ารว่มโครงการได้สืบสานประเพณแีละ
วัฒนธรรม อนัดีงามและได้สืบทอดประเพณี
ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

ผู้เข้ารว่มโครงการ มจีิตส านกึในความเป็นไทย
และรว่มอนุรกัษ์ประเพณอีันดีงาม เพือ่ส่งเสริม
พื้นฐานจิตใจอันดงีามและเกิดความเป็นสริิ
มงคล 

- 

3. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้น านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

90 85 50 90 93.60 100 50 - นักศกึษาได้น าความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมอย่างถ่องแท้ สามารถมา
ปรับใช้กับชีวิตประจ าวนัได้ ท าให้การ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสงบสุข 

ผู้เข้ารว่มโครงการสามารถน าความรู้ที่ไดจ้าก
การเข้ารว่มอบรม น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน การเรียน การท างานได้
เป็นอย่างดี ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีคณุธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง สังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ 

เป็นกจิกรรมที่ดี
ประทับใจมาก 
ควรจัดทุกปี 

4. เทิดพระเกียรติวันอาภากรร าลึก "19 
ธันวาคม" 

90 85 300 90 92.60 100 334 - คณาจารย์ นกัศกึษา ศิษย์เก่าและชุมชน ได้
แสดงความกตญัญูกตเวที ตอ่พลเรอืเอก
พระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศกัดิ์ ซึ่งเป็นศนูย์รวมยึดเหนี่ยวจติใจ 
โดยสามารถถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมให้
คนรุ่นหลังได้สืบทอดตอ่ไป 

จ านวนผู้ทีม่าเข้าร่วมโครงการเทดิพระเกียรติ
วันอาภากรร าลกึ 19 ธนัวาคม มากกว่าปทีี่
ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมแสดง
ความกตญัญกูตเวทีตอ่พลเรือเอกพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เพิ่ม
มากขึน้ 

เป็นกจิกรรมที่
ศิษย์เก่าทกุรุน่ 
ได้มาพบปะ
แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์   
ปีละครั้ง  

 
 
 


