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ค าน า 

 
 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการ

จัดการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้น างบประมาณมา

บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ โดยได้จัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีการก าหนดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจ

ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ด้านจัดการเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการวิชาการสู่ชุมชน 

และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม รวมไปถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาในมิติต่างๆ นั้น 

 ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการมีความตระหนักถึงความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่จะ

เป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินงาน การบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการวางแผน ควบคุม 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ จงึได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

        

         คณะวทิยาการจัดการ 

              กันยายน 2565 
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สว่นที่ 1 บทน า 
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน 

 คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ตั้ง 

 เลขที่  1  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300   

 โทรศัพท์  02-160-1490 , 02-160-1491  โทรสาร  02-160-1491 

 

คณะวทิยาการจัดการ ได้เริ่มก่อตั้งขึน้ในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวทิยาการจัดการใช้ชื่อว่า คณะวชิาวิทยาการจัดการ  

คณะท างานที่ร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารย์เชวง แสน

ทวีสุข และอาจารย์อภชิาต ก าภูมิประเสรฐิ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์

เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิ เทศก์ 

กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี เป็น

หัวหนา้คณะท างานในการก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ 

 ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา

ก่อน หลักจากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปศาสตร์ สาขาการ

จัดการทั่วไป และในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชา

วิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบด้วยภาควิชา 5 ภาควิชาคือ 

1. ภาควิชาการเงนิและการบัญชี 

2. ภาควิชาการตลาด 

3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

4. ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ 

5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

 มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญา

ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง และปริญญาตรี 4 ปี ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์และสาย

อุตสาหกรรมบริการ 

 ในปี พ.ศ.2538 ได้มกีารประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  นับตั้งแต่นัน้เป็น

ต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งใน

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
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 ในปี พ.ศ.2539 คณะวทิยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหารแบบ

ภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ

จัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศกึษา 2543 มี

โปรแกรมวิชาเพิ่มขึน้อีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพิ่มโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรม

วิชาการบัญชี 

 ในปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน 

และในส่วนของคณะวทิยาการจัดการ มีโครงสรา้งองค์กรใหมด่ังนี้ 

1. โปรแกรมวิชา จ านวน 2 โปรแกรมวิชา 

-  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 

-  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

2. ส านักงานคณบดี 

 ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกครั้งในส่วน คณะวทิยาการ

จัดการ ได้เปลี่ยนค าวา่ “โปรแกรมวิชา” เป็นค าวา่ “สาขาวิชา” รวมทั้งสิน้ 16 สาขาวิชา และจ าแนกเป็น

หลักสูตรได้ 3 หลักสูตร ได้แก่   

  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 8 สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ

ธุรกิจบริการ และการประกอบการธุรกิจ 

  2.  หลักสูตรการบัญชี มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 

  3.  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 6 สาขาวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การ

โฆษณา วิทยุโทรทัศน ์วทิยุกระจายเสียง การภาพยนตรส์ื่อสารการแสดง   

ในปี พ.ศ.2552 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นจ านวน 2 สาขาวิชาได้แก่ 

สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพรภ่าพผา่นสื่อผสมสมัยใหม่ 

ในปีการศึกษา 2555 ได้มกีารพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปได้ว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มีจ านวน 8 สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา รวม

ทั้งสิน้ 17 สาขาวิชา 

ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งจากเดิมมีจ านวน 8 

หลักสูตร ปรับปรุงเป็น 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังนี้  

  1) แขนงวชิาวิทยุกระจายเสียง 

  2) แขนงวชิาวิทยุโทรทัศน์ 

  3) แขนงวชิาวารสารสนเทศ 
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  4) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

  5) แขนงวชิาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

  6) แขนงวชิาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 

  7) แขนงวิชาการสื่อสารผา่นสื่อใหม ่

  8) แขนงวชิาภาพยนตร์ 

 ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จ านวน 3 หลักสูตร 

จากเดิมมีจ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ มี 6 แขนงวชิา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

   2) แขนงวชิาการตลาด 

   3) แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

   5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบริการ 

   6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 

 และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชี

บัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 ส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นิเทศ

ศาสตร์ จากเดิม 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา เป็น 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาวารสารศาสตร์ 

   2) แขนงวทิยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

   3) แขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองคก์ร 

   4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

   5) แขนงวชิาภาพยนตรแ์ละสื่อดจิทิัล 
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 โดยสรุปคณะวทิยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

   2) แขนงวชิาการตลาด 

   3) แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

   5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบริการ 

   6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  4. หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

  5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 5 แขนงวชิา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาวารสารศาสตร์ 

   2) แขนงวทิยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน ์

   3) แขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองคก์ร 

   4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

   5) แขนงวชิาภาพยนตรแ์ละสื่อดจิทิัล 

ส าหรับปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

  1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

  2) แขนงวชิาการตลาด 

  3) แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

  5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบริการ 

6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 

 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 3. หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 
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 ปัจจุบันคณะวทิยาการจัดการก่อตั้งมาครบ 35 ปี มีคณบดีบริหารงานจ านวน  9  ท่าน คอื 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา 

1 อาจารย์เปรมจิตต ์ สระวาลี หัวหนา้คณะวิชา พ.ศ. 2530 – 2533 

2 อาจารย์รัชพิณ  รัชตะนาวิน หัวหนา้คณะวิชา พ.ศ. 2533 – 2536 

3 รองศาสตราจารย์อุไร  ถาวรายุศม์ หัวหนา้คณะวิชา 

คณบดีโดยต าแหน่ง 

พ.ศ. 2536 – 2538 

พ.ศ. 2538 – 2539 

4 ผูช่้วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ขาวลาภ คณบดี พ.ศ. 2539 – 2542 

5 ผูช่้วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ  กนิษฐนาคะ คณบดี พ.ศ. 2542 – 2546 

6 อาจารย์ทรงศักดิ์  พิรยิะกฤติ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร  ภวศิพิรยิะกฤติ 

(เปลี่ยนชื่อ – สกุล) 

คณบดี 

คณบดี 

พ.ศ. 2546 – 2549 

พ.ศ. 2549 – 2552 

7 อาจารย์ ดร.สมเดช  รุง่ศรีสวัสดิ์ คณบดี พ.ศ. 2552 – 2556 

8 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจทีองรัตนา คณบดี พ.ศ. 2556 – 2563 

9 ผูช่้วยศาสตราจารย์ 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 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

 

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ปีการศึกษา 

2564 

1. สาขาวิชาบัญช ี ✓ ✓ ✓ 

2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ✓ ✓ ✓ 

3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 

✓ ✓ ✓ 

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงนิการธนาคาร ✓ ✓ ✓ 

5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ✓ ✓ ✓ 

6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ✓ ✓ ✓ 

7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ ✓ ✓ ✓ 

8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ✓ ✓ ✓ 

9. สาขาวิชาทุนมนุษยืและองค์การ - - ✓ 
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1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา 

จ านวนนักศกึษา 

 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ สมทบ รวม ปกติ 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.แขนงวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ 341 - - 341 352 - - 352 325 - - 325 

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกจิบริการ 289 67 - 356 317 68 - 385 291 67 - 358 

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกจิ 258 23 - 281 264 15 - 279 272 13 - 285 

7.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 207 - - 207 199 - - 199 189 - - 189 

8.สาขาวิชาการบัญชี 508 175 148 831 493 136 64 693 730 151 83 964 

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

 
แหล่งที่มา : เว็บไซตก์องบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 ปีการศกึษา 2564 

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม ปกติ 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.แขนงวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ 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 

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

 
แหล่งที่มา : เว็บไซตก์องบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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  1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 

การมีงานท า 91.53 94.80 95.00 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. 100 100 100 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.52 4.49 4.56 
 

  1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 60 36 58 46 61 48 

รวมทั้งสิ้น 60 36 58 46 61 48 
 

 1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 26 2 1 

รวมทั้งสิ้น 26 2 1 

 

 1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

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 

คณะวทิยาการจัดการ  15 16 - 31 15 16  - 31 15 13  - 28 

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

หมายเหตุ : วุฒิการศกึษาต่ ากว่าปริญญาตร ีจ านวน 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) 

คณะวทิยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ช้ันน าด้านบริหารจัดการ 

พันธกิจ (Mission)  

 1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวติอย่างมคีวามสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง  

 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรูท้างธุรกิจ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทยสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ แก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 

เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรอื SMEs สู่สากล 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมและธ ารงไว้ซึ่ งชาติ  ศาสนา

พระมหากษัตรยิ์ 

ภารกิจหลัก (Key result area)  

  1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้  

 2. ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  

 3. อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม  

 4. วิจัย สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู้  

 5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน  

 6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

เสาหลัก (Pillar)  

  1. ทุนความรู้  (Knowledge Capita) 

  2. คุณธรรม  (Morality) 

  3. เครอืข่าย  ( Partnership)  

  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

  5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

วัฒนธรรม (Culture)  

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
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 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

 2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื 

 4. P (Professionalism)   : ความเป็นมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะวิทยาการจัดการ ใน

เรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท า

แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และ

การตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน
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การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในคณะวิทยาการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อน

งานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ

เชน่ 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(10) แผนพัฒนาบุคลากร 

(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(13) แผนการจัดการความรู้ 

(14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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(15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน

ของกลไกทั้งหมดใหส้ามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ

มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้

ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสือ่สารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ ์

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็ บข้อมูล 

เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน คณะวิทยาการจัดการ 

แล้ว คณะวิทยาการจัดการ จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ
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ที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มี

ประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

บริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อม

ทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า 

และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การตดิตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่

ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ล ำดับ
กิจกรรม/โครงกำร

คณะวิทยำกำรจัดกำร - ภำคปกติ

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

1 รายการบุคลากรภาครัฐ 8,333,340.00          8,290,912.00          42,428.00              99.49                   

2 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 2,829,250.00          1,299,700.00          1,529,550.00           45.94                    

3 โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวด

ผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

50,000.00              8,600.00                41,400.00               17.20                    

4 โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 100,000.00             99,400.00              600.00                  99.40                    

5 โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 100,000.00             49,800.00              50,200.00              49.80                    

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน หรือหลักสูตร

 Non-Degree

50,000.00              42,000.00              8,000.00                84.00                    

7 โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ 100,000.00             23,400.00              76,600.00              23.40                    

8 โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

150,000.00             -                      150,000.00             -                      

9 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ

บุคลากร

150,000.00             -                      150,000.00             -                      

10 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 10,000.00               -                      10,000.00               -                      

11 โครงการก ากับองค์การท่ีดี 18,006,776.00         16,252,799.09        1,753,976.91           90.26                    

12 โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ิง

อ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

120,000.00             49,500.00              70,500.00              41.25                    

13 โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวด

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

20,000.00              18,000.00               2,000.00                90.00                    

14 โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ 10,000.00               9,600.00                400.00                  96.00                    

15 โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ

ภายในประเทศ

10,000.00               9,000.00                1,000.00                90.00                    

16 โครงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย

10,000.00               9,000.00                1,000.00                90.00                    

17 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 250,000.00             216,352.60             33,647.40              86.54                    

ส่วนที่ 4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. งบประมาณแผ่นดิน 

 

2. งบประมาณเงนิรายได้ (ภาคปกติ) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ล ำดับ งบประมำณผ่นดิน
งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

1 งบลุงทุน (ท่ีดิน, ส่ิงปลูกสร้าง) 14,700,000.00         14,500,000.00         200,000.00             98.64                   

2 งบเงินอุดหนุน (ค่าสอน) 1,208,400.00           1,207,500.00           900.00                  99.93                   

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 600,000.00             587,788.91            12,211.09               97.96                   

รวมท้ังส้ิน 16,508,400.00       16,295,288.91         213,111.09              98.71                    
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2. งบประมาณเงนิรายได้ (ภาคปกติ) (ต่อ) 

 

 

3. งบประมาณเงินรายได้ (ภาคพิเศษ)  

 

 
 

ล ำดับ
กิจกรรม/โครงกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร -

 ภำคปกติ

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

18 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 30,000.00              -                      30,000.00              -                      

19 โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 40,000.00              40,000.00              -                      100.00                   

20 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติ

210,000.00             126,700.00             83,300.00              60.33                    

21 โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัย

เครือข่าย

400,000.00             398,628.00            1,372.00                99.66                   

22 โครงการส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์หรือ

พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ

1,050,000.00           915,604.10             134,395.90             87.20                    

รวมท้ังส้ิน 32,029,366.00       27,858,995.79        4,170,370.21          86.98                    

ล ำดับ
คณะวิทยำกำรจัดกำร - ภำคพิเศษ (เสำร์-

อำทิตย์) 20400

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

1 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 1,497,700.00           1,329,580.00 168,120.00             88.77                    

รวมท้ังส้ิน 1,497,700.00         1,329,580.00         168,120.00            88.77                    

ล ำดับ
โครงกำรพิเศษกำรจัดกำรศึกษำ - ภำค

พิเศษ (จ-ศ) 20405

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

1 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 947,700.00             929,690.00            18,010.00               98.10                    

รวมท้ังส้ิน 947,700.00           944,690.00            3,010.00               99.68                    
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ส่วนที่ 5 รายงานผลการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 
 

 

 

 

คะแนนเฉล่ีย

ถ่วงน้ ำหนัก

ประเมินตนเอง

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิต

ให้เป็นมืออำชีพ

27 42.50 5.0000 ดีเลิศ 27 0 0 0 0 0 0 27 0 100.00

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมระดับชำติและนำนำชำติ

เพ่ือคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงย่ังยืน

14 21.95 4.6355 ดีเลิศ 13 0 0 0 0 1 0 13 1 92.86

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำยและขยำยกำร

ยกย่องระดับนำนำชำติ

ยกย่องระดับนำนำชำติ

8 12.70 5.0000 ดีเลิศ 8 0 0 0 0 0 0 8 0 100.00

รวม 49 77.15 4.8963 ดีเลิศ 48 0 0 0 0 1 0 48 1 97.96

จ ำนวนตัวช้ีวัดท่ี

ไม่บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละกำร

บรรลุเป้ำหมำย

  คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

ยุทธศำสตร์ (มหำวิทยำลัย)
จ ำนวนตัวช้ีวัด

ท้ังหมด
น้ ำหนัก ผลกำรประเมิน

จ ำนวนตัวช้ีวัดมีควำมก้ำวหน้ำเม่ือเทียบกับเป้ำหมำย

จ ำนวนตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้ำหมำย
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ส่วนท่ี 6 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) 

 

กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. การใช้จา่ยงบประมาณ 1.1 การใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ 

ตามแผนปฏิบัติการ อาจมีความล่าช้าไปกว่าที่ก าหนดบ้าง 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โค

วิด-19) ส่งผลให้บางกิจกรรม ยังไม่สามารถด าเนินการได้ แต่ก็

สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

งบประมาณแผ่นดิน ใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 98.71 และ 

งบประมาณ เงินรายได้  ภาคปกติ  86.98 และ ใ ช้จ่าย

งบประมาณ 86.98 และ งบประมาณ เงินรายได้ ภาคพิเศษ ใช้

จา่ยงบประมาณ ร้อยละ 99.68 

1.1 .1 อาจมีการปรับรูปแบบกิจกรรม/

โครงการให้เป็นลักษณะออนไลน์ให้มากขึ้น 

โดยยังต้องค านึงถึ งวัตถุประสงค์และ

ตัวชี้วัดของกิจกรรม ให้สามารถด าเนินการ

บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และต้อง

เกิดประโยนช์สูงสุดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผุเ้กี่ยวข้อง 

2. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 2.1 คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดของ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 49 

ตัวชี้วัด โดยสามารถด าเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนด ระดับ 5 ทั้งหมด 48 ตัวชี้วัด คดิเป็นรอ้ยละ 97.96 และ

ตัวชี้วัดที่ไม่ลุเป้าหมาย ระดับ 5 ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย

ละ 2.04 

- 

 


