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ค าน า 

 
 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการ

จัดการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้น างบประมาณมา

บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ โดยได้จัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีมีการก าหนดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจ

ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ด้านจัดการเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการวิชาการสู่ชุมชน 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาในมิติต่างๆ นั้น 

 ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการมีความตระหนักถึงความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่จะ

เป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินงาน การบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการวางแผน ควบคุม 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

        

         คณะวิทยาการจัดการ 

              มีนาคม 2566 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ท่ีตั้ง 

 เลขท่ี  1  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300   

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

 

คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ซ่ึงขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใช้ชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ  

คณะท างานที่ร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารย์เชวง แสน

ทวีสุข และอาจารย์อภิชาต ก าภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์

เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักด์ิ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ 

กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี เป็น

หัวหน้าคณะท 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. ภาควิชาการเงินและการบัญชี 

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 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  นับตั้งแต่นั้นเป็น

ต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปล่ียนช่ือเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งใน

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 



 

 

~ 4 ~ 

 

 ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปล่ียนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหารแบบ

ภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ

จัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศึกษา 2543 มี

โปรแกรมวิชาเพ่ิมขึ้นอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการปรับเปล่ียนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพ่ิมโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรม

วิชาการบัญชี 

 ในปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน 

และในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างองค์กรใหม่ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชา จ านวน 2 โปรแกรมวิชา 

-  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 

-  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

2. ส านักงานคณบดี 

 ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกครั้งในส่วน คณะวิทยาการ

จัดการ ได้เปล่ียนค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” รวมทั้งสิ้น 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 วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง การภาพยนตร์สื่อสารการแสดง   

ในปี พ.ศ.2552 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เปิดสาขาใหม่เพ่ิมข้ึนจ านวน 2 สาขาวิชาได้แก่ 

สาขาวิชาภาพเคล่ือนไหวและส่ือผสม และสาขาวิชาการแพร่ภาพผ่านสื่อผสมสมัยใหม่ 

ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตร โดยสรุปได้ว่า หลักสูตรบริหารธุรกจิ 

มีจ านวน 8 สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจ านวนทั้งส้ิน 8 สาขาวิชา รวม

ทั้งสิ้น 17 สาขาวิชา 

ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซ่ึงจากเดิมมีจ านวน 8 

หลักสูตร ปรับปรุงเป็น 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังนี้  

  1) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 

  2) แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

  3) แขนงวิชาวารสารสนเทศ 



 

 

~ 5 ~ 

 

  4) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

  5) แขนงวิชาการโฆษณาและส่ือสารการตลาด  

  6) แขนงวิชาภาพเคล่ือนไหวและส่ือผสม 

  7) แขนงวิชาการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 

  8) แขนงวิชาภาพยนตร์ 

 ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จ านวน 3 หลักสูตร 

จากเดิมมีจ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

   1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

   2) แขนงวิชาการตลาด 

   3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

   5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

   6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 

 และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 ส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นิเทศ

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

   1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 

   2) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

   3) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

   4) แขนงวิชาการโฆษณาและส่ือสารการตลาด  

   5) แขนงวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล 

 

 โดยสรุปคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

   1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

   2) แขนงวิชาการตลาด 

   3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 



 

 

~ 6 ~ 

 

   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) แขนงวิชาการโฆษณาและส่ือสารการตลาด  

   5) แขนงวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล 

ส าหรับปีการศึกษา 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 

 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 
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 ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการก่อตั้งมาครบ 35 ปี มีคณบดีบริหารงานจ านวน  9  ท่าน คือ 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง ระยะเวลา 

1 อาจารย์เปรมจิตต์  สระวาลี หัวหน้าคณะวิชา พ.ศ. 2530 – 2533 

2 อาจารย์รัชพิณ  รัชตะนาวิน หัวหน้าคณะวิชา พ.ศ. 2533 – 2536 

3 รองศาสตราจารย์อุไร  ถาวรายุศม์ หัวหน้าคณะวิชา 

คณบดโีดยต าแหนง่ 

พ.ศ. 2536 – 2538 

พ.ศ. 2538 – 2539 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ  ขาวลาภ คณบด ี พ.ศ. 2539 – 2542 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ  กนิษฐนาคะ คณบด ี พ.ศ. 2542 – 2546 

6 อาจารย์ทรงศักด์ิ  พิริยะกฤติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร  ภวิศพิริยะกฤติ 

(เปล่ียนช่ือ – สกุล) 

คณบด ี

คณบด ี

พ.ศ. 2546 – 2549 

พ.ศ. 2549 – 2552 

7 อาจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสด์ิ คณบด ี พ.ศ. 2552 – 2556 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา คณบด ี พ.ศ. 2556 – 2563 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ คล้ายสังข์ คณบด ี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบนั 
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1.2 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ 
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1.3 โครงสร้างการบริหาร 
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1.4 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

 

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 

2563 

ปีการศึกษา 

2564 

ปีการศึกษา 

2565 

1. สาขาวิชาบัญชี ✓ ✓ ✓ 

2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ✓ ✓ ✓ 

3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 

✓ ✓ ✓ 

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร ✓ ✓ ✓ 

5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ✓ ✓ ✓ 

6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ✓ ✓ ✓ 

7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ ✓ ✓ ✓ 

8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ✓ ✓ ✓ 

9. สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ - ✓ ✓ 
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1.4.2 ข้อมลูนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

 

สาขาวิชา 

ปกีารศกึษา 2563 ปกีารศกึษา 2564 ปกีารศกึษา 2565 

ปกติ พเิศษ สมทบ รวม ปกติ พเิศษ สมทบ รวม ปกติ พเิศษ สมทบ รวม 

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 507 87 61 655 381 36 31 448 167 8 16 191 

2.แขนงวชิาการเงินการธนาคาร 357 - - 357 213 - - 213 104 - 65 169 

3.แขนงวิชาการตลาด 472 110 123 705 663 74 43 780 492 16 - 508 

4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 352 - - 352 350 - - 350 325 - - 325 

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 317 68 - 385 286 31 - 317 174 - 16 190 

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 264 15 - 279 259 - - 259 195 - - 195 

7.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 199 - - 199 123 - - 123 79 - - 79 

8.สาขาวิชาการบัญชี 493 136 64 693 672 73 6 751 328 7 91 426 

9.สาขาการจัดการทุนมนุษยแ์ละองค์การ - - - - 17 2 - 19 13 - - 13 

รวมท้ังสิ้น 2,961 416 248 3,625 2,977 216 80 3,273 1877 31 188 2,096 

 
แหล่งที่มา : เว็บไซตก์องบริการการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา 

ปกีารศึกษา 2562 ปกีารศึกษา 2563 ปกีารศึกษา 2564 

ปกติ พเิศษ สมทบ รวม ปกติ พเิศษ 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.แขนงวิชาการจัดการธุรกจิบริการ 127 19 - 146 103 21 - 124 14 

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 121 - - 121 64 - - 64 35 

7.สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 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 : เว็บไซตก์องบริการการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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  1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 

การมีงานท า 91.53 94.80 95.00 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ ก.พ. 100 100 100 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.52 4.49 4.56 
 

  1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 

2563 

ปีงบประมาณ  

2564 

ปีงบประมาณ 

2565 

ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 60 36 58 46 - - 

รวมทั้งส้ิน 60 36 58 46 - - 
 

 1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2563 

ปีงบประมาณ  

2564 

ปีงบประมาณ 

2565 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 26 2 - 

รวมทั้งส้ิน 26 2 - 

 

 1.4.7 ข้อมลูการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2563 

ปีงบประมาณ  

2564 

ปีงบประมาณ 

2565 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 6 5 - 

รวมทั้งส้ิน 6 5 - 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 

  สายสนับสนุนวิชาการ 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

คณะวิทยาการจัดการ  15 16 - 31 15 16  - 31 15 13  - 28 

รวมทั้งส้ิน 15 16 - 31 15 16 - 31 15 13 - 28 
 

หมายเหตุ : วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน 

 

  สายวิชาการ 

หลักสูตร 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

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 

รวมทั้งส้ิน 62 33 4 100 57 34 7 98 29 22 6 57 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นน าด้านบริหารจัดการ 

พันธกิจ (Mission)  

 1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง  

 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทยสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ แก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 

เพ่ือยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs สู่สากล 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมและธ ารงไ ว้ ซ่ึงชาติ  ศาสนา

พระมหากษัตริย์ 

ภารกิจหลัก (Key result area)  

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  

 2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  

 3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม  

 4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

 5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน  

 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 เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
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 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 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตรท่ี์ 1 พฒันามหาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นมอือาชีพ  

 ยุทธศาสตรท่ี์ 2 สร้างงานวิจัยและนวตักรรมระดบัชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตรท่ี์ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซ่ึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะวิทยาการจัดการ ใน

เรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท า

แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเครื่องช้ีวัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และ

การติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

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

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านส่ือภายในคณะวิทยาการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคล่ือน

งานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ

เช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

(3) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 

(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(10) แผนพัฒนาบุคลากร 

(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(13) แผนการจัดการความรู้ 

(14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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(15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

การขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคล่ือนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือ

มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ให้

ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคล่ือนให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง และส่ือสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคล่ือนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพ่ือมุง่

ผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ในการขับเคล่ือน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 

เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน คณะวิทยาการจัดการ 

แล้ว คณะวิทยาการจัดการ จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ
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ที่เกิดข้ึน อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มี

ประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีช้ีวัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

บริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนนิการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อม

ทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์

ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้า 

และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปทีี่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพ่ือ

เช่ือมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่

ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
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ส่วนที่ 4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. งบประมาณแผ่นดิน 

 

2. งบประมาณเงินรายได้ (ภาคปกติ) 

ล ำดับ งบประมำณผ่นดิน
งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

1 งบเงินอุดหนุน (ค่าสอน) 1,197,200.00           -                      1,197,200.00           -                      

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 520,000.00             -                      520,000.00             -                      

รวมท้ังส้ิน 1,717,200.00          -                      1,717,200.00          -                      

ล ำดับ
กิจกรรม/โครงกำร

คณะวิทยำกำรจัดกำร - ภำคปกติ

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

1 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) 2,897,100.00          2,897,035.57          64.43                    99.9978                

รายการบุคลากรภาครัฐ 8,859,440.00          2,431,971.32           6,427,468.68         27.45                    

โครงการก ากับองค์การท่ีดี 9,991,860.00          2,394,458.62          7,597,401.38          23.96                    

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)  92,500.00              -                      92,500.00              -                      

โครงการประชาสัมพันธ์ 250,000.00             1,000.00                249,000.00             0.40                      

โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

ภายในประเทศ

77,000.00              -                      77,000.00              -                      

โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ 450,000.00             -                      450,000.00             -                      

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 1,925,500.00           352,375.00             1,573,125.00           18.30                    

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวด

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

745,000.00             264,000.00             481,000.00             35.44                    

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวด

ผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

30,000.00              -                      30,000.00              -                      

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 100,000.00             -                      100,000.00             -                      

โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่าย

และผู้ประกอบการ :

20,000.00              -                      20,000.00              -                      

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร 

Non-Degree

10,000.00               -                      10,000.00               -                      

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรแบบ

บูรณาการระหว่างศาสตร์

50,000.00              -                      50,000.00              -                      

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร 

Non-Degree

10,000.00               -                      10,000.00               -                      

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรแบบ

บูรณาการระหว่างศาสตร์

50,000.00              -                      50,000.00              -                      

ครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร

ร่วมกับเครือข่าย 

10,000.00               10,000.00               -                      
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2. งบประมาณเงินรายได้ (ภาคปกติ) (ต่อ) 

 

 

3. งบประมาณเงินรายได้ (ภาคพิเศษ)  

 

ล ำดับ
กิจกรรม/โครงกำร

คณะวิทยำกำรจัดกำร - ภำคปกติ

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

โครงการส่งเสริมการเข้าเรียนรู้และปฏิบัติงาน

จริงในหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีอยู่ใน

กลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

10,000.00               10,000.00               -                      

โครงการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับเครือข่าย 

10,000.00               10,000.00               -                      

โครงการเรียนรู้ทักษะเช่ียวชาญวิชาชีพในสถานะ

ประกอบการ

10,000.00               -                      10,000.00               -                      

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัย

790,000.00             -                      790,000.00             -                      

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 5,000.00                -                      5,000.00                -                      

โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ 50,000.00              -                      50,000.00              -                      

โครงการสร้างความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  590,000.00             21,500.00               568,500.00            3.64                     

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

50,000.00              -                      50,000.00              -                      

โครงการเพ่ิมทักษะเช่ียวชาญในสายงาน 145,000.00             53,600.00              91,400.00               36.97                    

โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 20,000.00              -                      20,000.00              -                      

รวมท้ังส้ิน 27,248,400.00       8,415,940.51          18,832,459.49        30.89                   

ล ำดับ
คณะวิทยำกำรจัดกำร - ภำคพิเศษ

(เสำร์-อำทิตย์) 20400

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

1 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 504,700.00             448,550.00 56,150.00               88.87                   

รวมท้ังส้ิน 504,700.00           448,550.00            56,150.00              88.87                    

ล ำดับ
โครงกำรพิเศษกำรจัดกำรศึกษำ - ภำค

พิเศษ (จ-ศ) 20405

งบประมำณท่ีได้รับ

กำรจัดสรร
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

1 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 343,100.00             242,100.00             101,000.00              70.56                    

รวมท้ังส้ิน 343,100.00            242,100.00            101,000.00            70.56                   
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ส่วนที่ 5 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ 
 

 

 

 

 

ประเมินตนเอง ผลกำรยืนยัน

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิต

ให้เป็นมืออำชีพ

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมระดับชำติและนำนำชำติ

เพ่ือคุณภำพชีวิต 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

ยุทธศำสตร์ (มหำวิทยำลัย)
จ ำนวนตัวช้ีวัด

ท้ังหมด
น้ ำหนัก

คะแนนเฉล่ียถ่วงน้ ำหนัก

ผลกำรประเมิน

จ ำนวนตัวช้ีวัดมีควำมก้ำวหน้ำเมื่อเทียบกับเป้ำหมำย

จ ำนวนตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้ำหมำย

จ ำนวนตัวช้ีวัดท่ี

ไม่บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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ส่วนที่ 6 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 

 

กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. การใช้จ่ายงบประมาณ 1.1 การใช้จ่ายงบประมาณ ยังอยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๖๖ 

1 . 1 . 1  ทบทวน /ก ากั บ /ติ ดตาม  การ ใ ช้จ่ าย

งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2. การด าเนนิการตามแผนปฏบิัตริาชการ 2.1 คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการตาม

ตั ว ช้ี วั ด ข อ ง แผนปฏิ บั ติ ร า ชก า รป ร ะจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 49 ตัวช้ีวัด โดย

สามารถด าเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนด ระดับ 5 ทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อย

ละ 20.41 และตัวช้ีวัดที่ไม่ลุเป้าหมาย ระดับ 5 

ทั้งหมด 39 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 79.59 

2.1.1 ให้ทบทวนการด าเนินงานของตัวช้ีวัดที่ไม่

บรรลุ เป้ าหมาย ว่า  ฝ่ ายงานที่ รั บสามารถ

ด าเนินการแก้ไข หรือหาแนวทางในการด าเนินงาน

อย่างให้สามารถบรรลุตัวช้ีวัดได้ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 โดยการประชมุ

หารือแนวทาง ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รวมถึงการติดตามผล

ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 


