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คำนำ 
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้นำงบประมาณมาบริหารจัดการให้
เกิดประสิทธิภาพ และเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่มี
การกำหนดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ 
ด้านจัดการเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึง
การบริหารจัดการและการพัฒนาในมิติต่างๆ นั้น 
 ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการมีความตระหนักถึงความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี ที่จะเป็น
เครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการวางแผน ควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
        
         คณะวิทยาการจัดการ 
              มีนาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ตั้ง 
 เลขที่  1  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300   
 โทรศัพท์  02-160-1490 , 02-160-1491  โทรสาร  02-160-1491 
 
คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใช้ชื ่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ  
คณะทำงานที่ร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรั ฐศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารย์เชวง แสนทวีสุข และ
อาจารย์อภิชาต กำภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี 
จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักดิ ์ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี  เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการ
ก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ 
 ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษาก่อน 
หลักจากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป 
และในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชาวิทยาการจัดการเป็น
ส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบด้วยภาควิชา 5 ภาควิชาคือ 

1. ภาควิชาการเงินและการบัญชี 
2. ภาควิชาการตลาด 
3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
4. ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ 
5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

 มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปี 
ต่อเนื่อง และปริญญาตรี 4 ปี ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์และสายอุตสาหกรรม
บริการ 
 ในปี พ.ศ.2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  นับตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งในสถาบันราช
ภัฏสวนสุนันทา 
 ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหารแบบ
ภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศึกษา 2543 มีโปรแกรม
วิชาเพ่ิมข้ึนอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพิ่มโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ
บัญชี 
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 ในปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน และใน
ส่วนของคณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างองค์กรใหม่ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชา จำนวน 2 โปรแกรมวิชา 
-  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 
-  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

2. สำนักงานคณบดี 
 ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกครั้งในส่วน คณะวิทยาการ
จัดการ ได้เปลี่ยนคำว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นคำว่า “สาขาวิชา” รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา และจำแนกเป็น
หลักสูตรได้ 3 หลักสูตร ได้แก่   

  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 8 สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจบริการ 
และการประกอบการธุรกิจ 

  2.  หลักสูตรการบัญชี มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 
  3.  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 6 สาขาวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา 

วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง การภาพยนตร์สื่อสารการแสดง   
ในปี พ.ศ.2552 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชา

ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพร่ภาพผ่านสื่อผสมสมัยใหม่ 
ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปได้ว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี

จำนวน 8 สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 17 
สาขาวิชา 

ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ ่งจากเดิมมีจำนวน 8 
หลักสูตร ปรับปรุงเป็น 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังนี้  

  1) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 
  2) แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 
  3) แขนงวิชาวารสารสนเทศ 
  4) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
  5) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  
  6) แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 
  7) แขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ 
  8) แขนงวิชาภาพยนตร์ 

 ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จำนวน 3 หลักสูตร จากเดิม
มีจำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 6 แขนงวิชา ดังนี้ 
   1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
   2) แขนงวิชาการตลาด 
   3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
   5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
   6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 

 และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 สำหรับปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นิเทศศาสตร์ 
จากเดิม 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา เป็น 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้ 

   1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
   2) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 
   3) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
   4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  
   5) แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
 
 โดยสรุปคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 
   1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
   2) แขนงวิชาการตลาด 
   3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
   5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
   6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
  5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้ 
   1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
   2) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 
   3) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
   4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  
   5) แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
สำหรับปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 
  1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
  2) แขนงวิชาการตลาด 
  3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
  5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 
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 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 
 

 
 ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการก่อตั้งมาครบ 35 ปี มีคณบดีบริหารงานจำนวน  9  ท่าน คือ 
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา 

1 อาจารย์เปรมจิตต์  สระวาลี หัวหน้าคณะวิชา พ.ศ. 2530 – 2533 
2 อาจารย์รัชพิณ  รัชตะนาวิน หัวหน้าคณะวิชา พ.ศ. 2533 – 2536 
3 รองศาสตราจารย์อุไร  ถาวรายุศม์ หัวหน้าคณะวิชา 

คณบดีโดยตำแหน่ง 
พ.ศ. 2536 – 2538 
พ.ศ. 2538 – 2539 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ขาวลาภ คณบดี พ.ศ. 2539 – 2542 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ  กนิษฐนาคะ คณบดี พ.ศ. 2542 – 2546 
6 อาจารย์ทรงศกัดิ์  พิริยะกฤติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร  ภวิศพิริยะกฤติ 
(เปลี่ยนชื่อ – สกุล) 

คณบดี 
คณบดี 

พ.ศ. 2546 – 2549 
พ.ศ. 2549 – 2552 

7 อาจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดี พ.ศ. 2552 – 2556 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา คณบดี พ.ศ. 2556 – 2563 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน 
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1.2 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ 
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1.3 โครงสร้างการบริหาร 
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1.4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 
 

สาขาวิชา 
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1. สาขาวิชาบัญชี ✓ ✓ ✓ 
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ✓ ✓ ✓ 
3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ✓ ✓ ✓ 
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร ✓ ✓ ✓ 
5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ✓ ✓ ✓ 
6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ✓ ✓ ✓ 
7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ ✓ ✓ ✓ 
8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ✓ ✓ ✓ 
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1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษา 

 
สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ปกต ิ พิเศษ สมทบ รวม ปกต ิ พิเศษ สมทบ รวม ปกต ิ พิเศษ สมทบ รวม 

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 426 100 70 596 507 87 61 655 473 90 59 622 
2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 361 - - 361 357 - - 357 332 - - 332 
3.แขนงวิชาการตลาด 470 130 123 723 472 110 123 705 610 130 104 844 
4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 341 - - 341 352 - - 352 325 - - 325 
5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 289 67 - 356 317 68 - 385 291 67 - 358 
6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 258 23 - 281 264 15 - 279 272 13 - 285 
7.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 207 - - 207 199 - - 199 189 - - 189 
8.สาขาวิชาการบัญชี 508 175 148 831 493 136 64 693 730 151 83 964 

รวมทั้งส้ิน 2,860 495 341 3,696 2,961 416 248 3,625 3,222 451 246 3,919 

 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.4.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
 

จำนวนนักศึกษา 
สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ปกต ิ พิเศษ สมทบ รวม ปกต ิ พิเศษ สมทบ รวม  

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 191 26 21 238 105 26 21 152 73 

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 180 - - 180 102 - - 102 97 
3.แขนงวิชาการตลาด 275 18 24 317 147 23 25 195 114 
4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 159 - - 159 88 - - 88 80 
5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 127 19 - 146 103 21 - 124 14 
6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 121 - - 121 64 - - 64 35 
7.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 74 - - 74 45 - - 45 36 
8.สาขาวิชาการบัญชี 207 25 35 267 107 32 39 178 130 

รวมท้ังสิ้น 1,334 88 80 1,502 761 102 85 948 579 
 

แหล่งที่มา : เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.4.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 
การมีงานทำ 91.53 94.80 95.00 
เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.พ. 100 100 100 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.52 4.49 4.56 

 

  1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 
จำนวน 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ  

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ผลงาน นำไปใช้ ผลงาน นำไปใช้ ผลงาน นำไปใช้ 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 60 36 58 46 61 48 
รวมทั้งสิ้น 60 36 58 46 61 48 

 

 1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 
จำนวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ  
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 26 2 1 
รวมทั้งสิ้น 26 2 1 

 

 1.4.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จำนวนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ  
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 6 5 5 
รวมทั้งสิ้น 6 5 5 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 
  สายสนับสนุนวิชาการ 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 
คณะวิทยาการจัดการ  15 16 - 31 15 16  - 31 15 13  - 28 

รวมทั้งสิ้น 15 16 - 31 15 16 - 31 15 13 - 28 
 

หมายเหตุ : วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 คน 
 
 

  สายวิชาการ 

หลักสูตร 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 36 24 3 63 32 24 5 61 29 22 6 57 
รวมทั้งสิ้น 62 33 4 100 57 34 7 98 29 22 6 57 
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ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไป 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นนำด้านบริหารจัดการ 

พันธกิจ (Mission)  
 1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง  
 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญา
ไทยสู่สากล 
 3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ แก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพ่ือ
ยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs สู่สากล 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
ภารกิจหลัก (Key result area)  
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  
 2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  
 3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
 4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  
 5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน  
 6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
เสาหลัก (Pillar)  
  1. ทุนความรู้  (Knowledge Capita) 
  2. คุณธรรม  (Morality) 
  3. เครือข่าย  ( Partnership)  
  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
  5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
วัฒนธรรม (Culture)  

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 1. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
 2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
 3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ 
 4. P (Professionalism)   : ความเป็นมืออาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ 16 ~ 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู ่การจัดทำแผนงานและโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะวิทยาการจัดการ ในเรื่อง
แนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 
3. กำหนดเครื่องชี้วัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการดำเนินการ 
เพื ่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกำหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ จัดทำแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ 



 

 

~ 17 ~ 

 

1.4 จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้ง
ระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่
การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ผ่านสื่อภายในคณะวิทยาการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
(3) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
(6) แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
(8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(10) แผนพัฒนาบุคลากร 
(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(13) แผนการจัดการความรู้ 
(14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ
สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู ้ปฏิบัติ มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที ่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที ่ ได ้จากการดำเน ินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และ
แผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือ
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสำคัญ 
ดังนี้ 
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1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทำงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 
โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ
ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในทุกระดับ 
 

 
การติดตามและประเมินผล 
เมื ่อมีการแปลงแผนไปสู ่การปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน  คณะวิทยาการจัดการ 

แล้ว คณะวิทยาการจัดการ จะต้องวางระบบที่จะวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 
จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้อง
อาศัยดัชนีชี้วัดความสำเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั ้งไว้ 
รวมถึงการจัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื ้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพ่ือเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

4. การติดตามผลตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว โดยมีการกำหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพ่ือเชื่อมโยง
กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล 
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ส่วนที่ 4 รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
1. งบประมาณแผ่นดิน 

 
 

 
 
2. งบประมาณเงินรายได้ (ภาคปกติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ งบประมำณผ่นดิน
งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

1 งบลุงทุน (ท่ีดิน, ส่ิงปลูกสร้าง) 14,700,000.00         14,700,000.00         -                        100.00                    

2 งบเงินอุดหนุน (ค่าสอน) 1,208,400.00           623,900.00             584,500.00             51.63                      

3 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก600,000.00             -                        600,000.00             -                        

รวมท้ังส้ิน 16,508,400.00        15,323,900.00        1,184,500.00          92.82                    

ล ำดับ
กิจกรรม/โครงกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร -

 ภำคปกติ

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

1 รายการบุคลากรภาครัฐ 8,333,340.00          1,543,804.00           6,789,536.00          18.53                      

2 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 2,829,250.00          12,600.00               2,816,650.00           0.45                       

3 โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวด

ผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

50,000.00               -                        50,000.00               -                        

4 โครงการพฒันาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 100,000.00             -                        100,000.00             -                        

5 โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 100,000.00             -                        100,000.00             -                        

6 โครงการพฒันาหลักสูตรระยะส้ัน หรือ

หลักสูตร Non-Degree

50,000.00               -                        50,000.00               -                        

7 โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 100,000.00             -                        100,000.00             -                        

8 โครงการเข้าสู่ตจ าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ

150,000.00             -                        150,000.00             -                        

9 โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ

บุคลากร

150,000.00             -                        150,000.00             -                        

10 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 10,000.00               -                        10,000.00               -                        

11 โครงการก ากับองค์การท่ีดี 21,671,200.00          1,316,616.80            20,354,583.20         6.08                       

12 โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ิง

อ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

120,000.00             -                        120,000.00             -                        

13 โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การ

ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

20,000.00               -                        20,000.00               -                        

14 โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศ

10,000.00               -                        10,000.00               -                        

15 โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือภายในประเทศ

10,000.00               -                        10,000.00               -                        

16 โครงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ิน

ในการพฒันามหาวิทยาลัย

10,000.00               -                        10,000.00               -                        

17 โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 250,000.00             -                        250,000.00             -                        
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2. งบประมาณเงินรายได้ (ภาคปกติ) (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ
กิจกรรม/โครงกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร -

 ภำคปกติ

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

18 โครงการพฒันาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 30,000.00               -                        30,000.00               -                        

19 โครงการพฒันาระบบการบริการวิชาการ 40,000.00               -                        40,000.00               -                        

20 โครงการส่งเสริมการตีพมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยใน

ระดับชาติ

230,000.00             -                        230,000.00             -                        

21 โครงการจัดหารแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัย

เครือข่าย

400,000.00             -                        400,000.00             -                        

22 โครงการส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์หรือ

พฒันานักศึกษาให้มีความสามารถพเิศษ

1,050,000.00           -                        1,050,000.00           -                        

รวมท้ังส้ิน 35,713,790.00        2,873,020.80         32,840,769.20       8.04                      
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3. งบประมาณเงินรายได้ (ภาคพิเศษ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ
คณะวิทยำกำรจัดกำร - ภำคพิเศษ (เสำร์-

อำทิตย์) 20400

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

1 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 1,497,700.00           3,220.00                 1,494,480.00           0.21                        

รวมท้ังส้ิน 1,497,700.00          3,220.00               1,494,480.00          0.21                       

ล ำดับ
โครงกำรพิเศษกำรจัดกำรศึกษำ - ภำค

พิเศษ (จ-ศ) 20405

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

1 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 1,644,980.00           688,640.00             956,340.00             41.86                      

รวมท้ังส้ิน 1,644,980.00          688,640.00            956,340.00            41.86                     
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ส่วนที่ 5 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 
 

 

 
 
 
 

ประเมินตนเอง ผลกำรยืนยัน

100 80-99 70-79 60-69 50-59 49 N/A

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิต

บัณฑิตให้เป็นมืออำชีพ

27 42.50 2.8643 2.1861 พอใช้ 6 3 2 1 3 10 2 6 21 22.22

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมระดับชำติและ

นำนำชำติเพ่ือคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงย่ังยืน

14 21.95 2.1185 2.0524 พอใช้ 3 0 1 0 2 6 2 3 11 21.43

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำยและขยำยกำร

ยกย่องระดับนำนำชำติ

8 12.70 1.5276 1.7940 พอใช้ 1 1 0 0 2 4 0 1 7 12.50

รวม 49 77.15 2.4321 2.0835 พอใช้ 10 4 3 1 7 20 4 10 39 20.41

  คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

ยุทธศำสตร์ (มหำวิทยำลัย)
จ ำนวนตัวช้ีวัด

ท้ังหมด
น้ ำหนัก

คะแนนเฉล่ียถ่วงน้ ำหนัก

ผลกำรประเมิน

จ ำนวนตัวช้ีวัดมีควำมก้ำวหน้ำเม่ือเทียบกับเป้ำหมำย

จ ำนวนตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้ำหมำย

จ ำนวนตัวช้ีวัดท่ี

ไม่บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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ส่วนที่ 6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. การใช้จ่ายงบประมาณ 1.1 การใช ้จ ่ายงบประมาณ เน ื ่องจากการจัด

กิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการล่าช้าไป
กว่าที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวร ัสโคโรน่า (โคว ิด-19) ส ่งผลให้บาง
กิจกรรม ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 

1.1.1 อาจมีการปรับรูปแบบกิจกรรม/โครงการให้
เป็นลักษณะออนไลน์ให้มากขึ้น โดยยังต้องคำนึงถึง
วัตถุประสงค์และตัวชี ้ว ัดของกิจกรรม ให้สามารถ
ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และต้อง
เกิดประโยนช์สูงสุดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนักศึกษา 
บุคลากร และผุ้เกี่ยวข้อง 

2. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 2.1 คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จำนวน 49 ตัวช ี ้ว ัด โดยสามารถดำเนิน
กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ระดับ 5 
ทั ้งหมด 10 ตัวชี ้ว ัด คิดเป็นร้อยละ 20.41 และ
ตัวชี้วัดที่ไม่ลุเป้าหมาย ระดับ 5 ทั้งหมด 39 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 79.59 

2.1.1 ให้ทบทวนการดำเนินงานของตัวชี ้ว ัดที ่ไม่
บรรลุเป้าหมายว่า ฝ่ายงานที่รับสามารถดำเนินการ
แก้ไข หรือหาแนวทางในการดำเนินงานอย่างให้
สามารถบรรลุต ัวช ี ้ว ัดได ้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ในไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยการประชุมหารือ
แนวทาง กำหนดทิศทางการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ รวมถึงการติดตามผลตามรอบระยะเวลา
ที่กำหนด 

 
 


