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คำนำ 
 

คณะวิทยาการจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน  การปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ การดำเนินงานจึงจำเป็นต้องมีแผนการดำเนินงานในแต่ละ
ปีงบประมาณที่ชัดเจนและให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ   ทั้งนี้ได้นำหลักการแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ซึ่งมุ่งเน้นให้การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ภายใต้ระบบการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่กำหนด 

 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  คณะวิทยาการจัดการ มีการ
กำหนดแผนงานกิจกรรมโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ทั้งเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ และเชิงเวลา ของทั้ง 9 สาขาวิชาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตลอดจน การกำกับ 
ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพชองแผน และเพ่ือให้การบริหารงานของคณะให้มีประสิทธิภาพ 
 

 
              

                                                        
                                                            คณะวิทยาการจัดการ     
                                                                             ตุลาคม 2564 
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ส่วนที่  1 
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 
 

คณะวิทยาการจัดการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการพันธกิจทั้ง  4 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษา   การวิจัย  การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ
และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ซึ่งมุ่งเน้นให้การบริหาร
และการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ภายใต้ระบบการบริหาร
และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
ขึ้น ซึ่ งแผนปฏิบัติการประจำปีนี้  จะเป็นเครื่องมือค้ำประกันว่าเป้าหมายในการทำงาน ใน
ปีงบประมาณ 2565  มีโอกาสบรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นมี
ความเป็นไปได้ เพราะมีแผนงานรองรับที่ชัดเจน อันเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานในคณะ ได้
ร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน  

คณะวิทยาการจัดการ  ตระหนักในความสำคัญของการจัดทำแผนดังกล่าว เพ่ือใช้เป็น
แนวทางดำเนินงานด้านการบริหารโครงการและงบประมาณ  ดังนั้นคณะจึงจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565  ที่รองรับกับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของคณะและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการไปสู่ความก้าวหน้า 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ตลอด
ปีงบประมาณ 2565  

2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินงานของ
หนว่ยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะมีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม
และประเมินสถานการณก์ารดำเนินงานของหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ 

2. หนว่ยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 
3. คณะมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
 

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาการจัดการ 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาการจัดการ  ได้พิจารณา
สถานการณ์ความสอดคล้องโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาคณะ ทั้ง
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ภายในและภายนอกคณะ  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2564 – 2568  แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
จัดการ  การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ของหน่วยงานต่างๆภายในคณะ  รวมทั้ง
แนวทางการบริหารงบประมาณ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆด้านการเงินและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาของคณะ   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ได้แก่ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยในปัจจุบัน  ซึ่งแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาการจัดการจัดทำเพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารและ
พัฒนาของคณะ 
 
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาการจัดการ  โดยคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมกับคณะกรรมการแผนและพัฒนา
คณะ ได้ร่วมกันประชุมจัดทำแผนงานงบประมาณ ประจำปี 2565  และซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ 
ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและบริบทของหน่วยงานภายในคณะ ได้แก่ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณปี 2564   ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563  และ
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ  การปรับแผนงาน 

2. กำหนด เป้าประสงค์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 
3. กำหนดกลยุทธ์   ตัวชี้วัด และเป้าหมายของผลการดำเนินงาน 
4. จดัทำเป็นแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาการจัดการ   
5. นำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาการจัดการ ต่อ

คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
6. กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามแผน 
7. รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ 
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ส่วนที่   2 
ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการ 

 
ประวัติความเป็นมา 
 

 คณะวิทยาการจัดการมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ พ.ศ.2527 จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการ
จัดการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  2527 สำนักงานคณะวิทยาการ
จัดการอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 3  มีภาควิชาทั้ งหมด 6 ภาควิชา  คือ ภาควิชาสหกรณ์  ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ ภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ ภาค
วิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  

พ.ศ. 2528  เปิดสอนวิชาบังคับของทุกวิชาเอก (ยกเว้น สายครุศาสตร์) ได้แก่ วิชาการ
จัดการ วิชาการตลาด  การบัญชีและธุรกิจ 

พ.ศ. 2529 เปิดสอนนักศึกษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจและวิชาเอกการจัดการทั่วไป  
พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ซึ่งได้มีการกำหนดส่ วนราชการ และ
ตำแหน่งทางการบริหารใหม่ คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ และ
ตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนชื่อเป็น คณบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีลา สินานุเคราะห์ เป็น
คณบดีท่านแรก มีการแบ่งส่วนงานเป็นสำนักงานคณะ และภาควิชาอีก 5 ภาควิชา ไ ด้แก่ ภาควิชา
บริหารธุรกิจและสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและการบัญชี 
ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

พ.ศ. 2539  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีลา  สินานุเคราะห์ คณบดีเกษียณอายุราชการแล้ว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นภดล  เชนะโยธิน ดำรงตำแหน่งคณบดี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ถึง วันที่ 12 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2541 สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้
ประทานนาม “ราชนครินทร์” สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 
และคณะวิทยาการจัดการยังคงปฏิบัติภารกิจด้านการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นภดล  เชนะโยธิน เป็นคณบดี จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ วันที่  15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน มีผลทำให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะ เปลี่ยนชื่อเป็น 
สำนักงานคณบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ  ยิ้มงาม ดำรงตำแหน่ง คณบดี ตั้งแต่วันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 พ.ศ. 2552 มีการเปลี่ยนคณบดี เป็นอาจารย์ช่อมณี  สุคันธิน ดำรงตำแหน่ง คณบดี ตั้งแต่ 
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553    

พ.ศ. 2553 มีการเปลี่ยนคณบดี เป็นอาจารย์พิมพ์จันทร์  อารยเมธาเลิศ ดำรงตำแหน่ง 
รักษาการในตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 
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ต่อมาเมื่อมีการสรรหาคณบดี จึงได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล  วิริยะกุล ดำรงตำแหน่ง คณบดี 
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนคณบดี เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย  ปาอ้าย ตั้งแต่ วันที่   
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561   

พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนคณบดี เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต  มาระโภชน์ ตั้งแต่ วันที่   
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 
  ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 1 และ 
อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การบริหารงานของคณบดี จะมีโครงสร้างการบริหารงานโดยมี
คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มี
รองคณบดี 3 ด้านคือ รองคณบดีวิชาการและงานวิจัย รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการ 
ศึกษา และรองคณบดีกิจการนักศึกษา และมีหน่วยงานภายในคณะแบ่งเป็น 9 หน่วยงานคือ 
สำนักงานคณบดี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานวิชาการทีมี่
การบริหารในลักษณะของสาขาวิชา มีการจัดการเรียนการสอนจำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
  5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
  6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
  7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
  9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 
ทำเนียบผู้บริหาร 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 

1 อาจารย์ลีลา สินานุเคราะห์  พฤศจิกายน พ.ศ. 2527–30 กันยายน พ.ศ. 2539 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน  1 ตุลาคม พ.ศ. 2539–30 กันยายน พ.ศ. 2543 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน  1 ตุลาคม พ.ศ. 2543–12 กันยายน พ.ศ. 2547 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ ยิ้มงาม  13 กันยายน พ.ศ. 2547–7 มีนาคม พ.ศ. 2552 
5 อาจารย์ช่อมณี สุคันธิน  8 มีนาคม พ.ศ. 2552–31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
6 อาจารย์พิมพ์จนัทร ์อารยเมธาเลิศ  1 สิงหาคม พ.ศ. 2553-30 กันยายน พ.ศ. 2553 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล วิริยะกุล  1 ตุลาคม พ.ศ. 2553-30 กันยายน พ.ศ. 2557 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ปาอ้าย  1 ตุลาคม พ.ศ. 2557-30 กันยายน พ.ศ. 2561 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน 
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โครงสร้างการดำเนินงานคณะวิทยาการจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คณบด ี

คณะกรรมการประจำคณะ 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

คณะกรรมการวิชาคณะ 

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

รองคณบด ี
วิชาการและวิจัย 

รองคณบด ี
กิจการนักศึกษา 

รองคณบด ี
วางแผนและประกันคณุภาพการศกึษา 

หัวหน้าสำนักงาน 
คณบด ี

ประธาน 
สาขาวิชา 
การจัดการ 

ประธาน 
สาขาวิชา 
การจัดการ
ทรัพยากร

มนุษย ์

ประธาน 
สาขาวิชา 
การตลาด 

ประธาน 
สาขาวิชา 
การบัญช ี

ประธาน 
สาขาวิชา 
การจัดการ

ธุรกิจ
การค้า

สมัยใหม ่

ประธาน 
สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 

ประธาน 
สาขาวิชา 

การ
ท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม 

ประธาน 
สาขาวิชา 

นิเทศ
ศาสตร ์

ประธาน 
หลักสตูร 

บริหารธรุกิจ 
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ปรัชญา (Philosophy) 
 

 การบริหารจัดการเป็นพ้ืนฐานของความสำเร็จ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

  คณะวิทยาการจัดการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ ใส่ใจธรรมาภิบาล วิจัย และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
พันธกิจ (Mission) 
 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. สร้างงานวิจัยบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ 
3. บรกิารวิชาการบนพื้นฐานความรู้สู่สังคมท่ีสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ค่านิยมองค์การ (Core Values) 
“SMART” 
S ocial responsibility   : คณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
M otivation  : คณะที่มีแรงจูงใจในการทำงาน 
A ttention  : คณะที่มีความตั้งใจในการทำงาน 
R eform  : คณะที่มีการคิดใหม่ ทำใหม่ 
T eamwork  : คณะที่มีการทำงานเป็นทีม 
 
อัตลักษณ์ (Identity) 
“ใฝ่รู้ สู้งาน จิตสาธารณะ” 
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ยุทธศาสตร์ (Strategic)/ เป้าประสงค์ (Goal)/กลยุทธ์ (Strategies)  
ตารางที่ 2.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ  พ.ศ. 2561-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1.1 เป็นศูนย์ความเป็น เลิศทางบริการ
วิชาการในภาคตะวันออกท่ีเสริมสร้างการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างศักยภาพของ
ผู้นำชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1.1.1 สร้างความเข้มแข็งด้านการบริการวิชาการท่ีเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อม และ OTOP 
 

 1.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสร้างสรรค์ผลงานท่ีโดด
เด่นเป็น ท่ียอมรับของสังคม และสร้าง
ศักยภาพของผู้นำเข้มแข็งของผู้นำชุมชน 
ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น 

1.2.1 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ความเข้มแข็ง และสร้างคุณค่าสู่การจัดการ
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และร่วมสมัย 
 

2. การสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมท่ี
สร้างความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และ
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

2.1 มีงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2.1.1 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการตอบสนองการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกและประเทศไทย 4.0 
2.1.2 สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยในการพัฒนาท้องถิ่น และถ่ายทอดไปสู่การ
พัฒนาทอ้งถิ่นตามนโยบายของประเทศ 

2.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2.2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านการวิจัย และการ
พัฒนานวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

3. การยกระ ดับคุณ ภาพการผลิ ต
บัณฑิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและประเทศไทย 4.0 

3.1 บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ได้มาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ เป็นที่
ยอมรับของสังคม และสถานประกอบการ 

3.1.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีคุณภาพท่ีพึงประสงค์และ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ 
3.1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สมบูรณ์ ทันสมัย และมีชีวิต 
3.1.3 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีสุขภาวะท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
 

 3.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงทุก
หลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์

3.2.1 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตรงตรมความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
มาตรฐาน 2558 ประเทศไทย 4.0 และตอบสนองการศึกษาไร้พรมแดน 

 
4. การบริหารจัดการคณะวิทยาการ
จัดการสู่ประเทศไทย 4.0 

4.1 ระบบบริหารจัดการคณะวิทยาการ
จัดการมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

4.1.1 พัฒนาระบบบริหารคณะฯ สู่ประเทศไทย 4.0 
4.1.2 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมในระดับคณะ และ
สาขาวิชาเพื่อลดความเสี่ยงในพันธกิจท่ีรับผิดชอบ 
4.1.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เป็นคณะท่ีรับใช้สังคม 
4.1.4 เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ทุกหน่วยงานในคณะ 

 4.2 ระบบการจัดหารายได้ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

4.2.1 สร้างกลยุทธ์ทางการเงินท่ีครอบคลุมการหารายได้ ควบคุมรายจ่าย และการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยทุกพันธกิจ 
4.2.2 มีการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ให้เป็นท่ีรู้จักในภูมิภาคตะวันออก 

5. การพัฒนาระบบบริหารและพฒันา
บุคลากรทุกระดับ 

5.1 บุคลากรมีสมรรถนะ และเชี่ยวชาญตาม
สายงาน 

5.1.1 ขับเคลื่อนแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เกิดประสิทธภิาพ
อย่างเป็นรูปธรรมเชิงรุก 
5.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสู่ประเทศไทย 4.0 
5.1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความกา้วหน้าในสายงาน 

5.2 บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะท่ีดี ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

5.2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์การ (การสร้างความรกั ความสามคัคี การมีส่วนร่วม 
ความผูกพัน) 
5.2.2 พัฒนาระบบสวัสดิการให้เหมาะสม 
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ข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 54 คน  แบง่เป็นสายวิชาการจำนวน  44 คน   
สายสนับสนุนจำนวน 10 คน  จำแนกออกเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  
3. จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 
4. จำแนกตามระยะเวลาเกษียณอายุราชการ 
ข้อมูลดังกล่าวข้างตน้เป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็นต่อการนำไปประกอบการจัดทำแผนการ 

บริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2565-2568 โดยมีรายละเอียดดังตาราง 
 

ตารางที่ 1  จำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากร 
 

หน่วยงานท่ีสังกัด 

ประเภทบุคลากร 
รวม

ทัง้หมด 
ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลยั
สายวิชาการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั
สายสนบัสนุน 

พนักงาน
สัญญา
จ้าง 

สำนักงานคณบด ี 1 - 9 - 10 
สาขาวิชาการจดัการ 3 5 - - 8 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 2 5 - - 7 
สาขาวิชาการตลาด 2 3 - - 5 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 2 4 - - 6 
สาขาวชิาการบัญชี 3 1 - 1 5 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 1 4 - - 5 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 1 - - 5 
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม ่ - 3 - - 3 

รวม 18 26 9 1 54 
ที่มา : ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ  ณ  วันท่ี  15  ตุลาคม  2564 
 
ตารางที ่2  จำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด และคุณวุฒิการศึกษา  
 

หน่วยงานท่ีสังกัด 
วุฒิการศึกษา รวมทั้งหมด 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี  
สำนักงานคณบด ี - 2 8 10 
สาขาวิชาการจดัการ 4 4 - 8 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 5 2 - 7 

สาขาวิชาการตลาด 3 2 - 5 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ - 6 - 6 
สาขาวิชาการบัญชี - 5 - 5 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ - 5 - 5 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม - 5 - 5 
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม ่ 1 2 - 3 

รวม 13 33 8 54 
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ที่มา : ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ  ณ  วันท่ี  15  ตุลาคม  2564 
 
ตารางที ่3  จำนวนบุคลากรสายวิชาการปัจจุบันจำแนกตามสาขาวิชา/หลักสูตร  คุณวุฒิการศึกษา และ     
              เป้าหมายของคุณวุฒิปริญญาเอกในอนาคต  คณะวิทยาการจัดการ 
 

สาขาวิชา/หลักสตูร 

จำนวน
อาจารย์
ปัจจุบัน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิ

ปริญญาเอก  
(ร้อยละ) 

อาจารย์ทีอ่ยู่
ระหว่างศึกษา

ต่อระดับ
ปริญญาเอก 

(คน) 

อาจารย์ที่มี
แผนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก 
ปี 2565-2568 

(คน) 

ปริญญา
เอก 
(คน) 

ปริญญา
โท 

(คน) 

การจัดการ 8 4 4 50.00 1 - 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 7 5 2 71.43 - - 
การตลาด 5 3 2 60.00 - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 6 - 6 - - 1 
การบัญชี 5 - 5 - - 1 
นิเทศศาสตร ์ 5 - 5 - 1 1 
การท่องเทีย่วและการ
โรงแรม 

5 - 5 - - - 

การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม ่

3 1 2 - - 1 

รวม 44 13 31 29.54 2 4 
ที่มา : ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ  ณ  วันท่ี  15  ตุลาคม  2564 
 
ตารางที ่4  จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามสาขาวิชา/หลักสูตร และตำแหน่งทางวิชาการ  
 

สาขาวิชา/หลักสตูร 
จำนวน

อาจารย์ใน
สาขา 

ตำแหนง่วิชาการ อาจารย์ที่
ดำรง

ตำแหน่ง
ทาง

วิชาการ  
(ร้อยละ) 

ศาสตรา 
จารย ์

รอง 
ศาสตรา 
จารย ์

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

อาจารย ์

การจัดการ 8 - - 2 6 25.00 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 7 - - 2 5 28.57 
การตลาด 5 - - 1 4 20 
คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 6 - - - 6 - 
การบัญชี 5 - - - 5 - 
นิเทศศาสตร ์ 5 - - - 5 - 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 - - 1 4 20 
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ 3 - - - 3 - 

รวม 44 - - 6 38 13.63 
ที่มา : ฝา่ยวิชาการคณะวิทยาการจัดการ  ณ  วันท่ี  15  ตุลาคม  2564 
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ตารางที่ 5  จำนวนบุคลากรสายวิชาการปัจจบุันจำแนกตามสาขาวิชา/หลักสูตร  และเป้าหมายของ     
              ตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หน่วยงานท่ีสังกัด 

จำนวน
อาจารย์ 

(คน) 

อาจารย์ที่
ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ  

(ร้อยละ) 

อาจารย์ที่อยู่ระหวา่งการขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ที่มีแผนขอ
กำหนดตำแหน่ง

ทางวิชาการ  
ปี2565-2568 (คน) 

สอบสอน
แล้ว (คน) 

ยื่นผลงาน
วิชาการ (คน) 

การจัดการ 8 25.00 2 1 5 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 7 28.57 1 - 2 
การตลาด 5 20.00 1 1 2 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 6 - 1 - 6 
การบัญชี 5 - - 1  2 
นิเทศศาสตร ์ 4 - 1 - 3 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 20.00 1 - 2 
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ 3 - - - 3 

รวม 43 13.95 9 2 25 
ที่มา : ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ  ณ  วันท่ี  15  ตุลาคม  2564 
หมายเหตุ : อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการค้าธุรกิจสมยัใหม่เริ่มทำงานวันที่ 26 เมษายน 2562 
 
 
ตารางที่ 6  จำนวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568  
              จำแนกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา 
ปีท่ีเกษียณ  พ.ศ.  

รวมทั้งหมด 
2565 2566 2567 2568 

การบัญช ี 1 - - - 1 
การจัดการ - - - 2 2 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ - - - 1 1 
การตลาด - 1 - - 1 

รวม 1 1 - 3 5 
ที่มา : ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ  ณ  วันท่ี  15  ตุลาคม  2564 
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ข้อมูลจำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
 ปีการศึกษา 2564  คณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน  1,504 คน  แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรีจำนวน 1,473   คน   ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 31  คน  จำแนกตามสาขาวิชา/หลักสูตร  
ดังตาราง 
 
ตารางที่ 7  จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564   

       จำแนกตามสาขาวิชา ประเภท และระดับการศึกษา 
 

สาขาวิชา/หลักสตูร 
ระดับการศึกษา 

รวมทั้งหมด 
(คน) 

ปริญญาตรี (คน) บัณฑิตศึกษา
(คน) ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

สาขาวิชาการจัดการ 239 206 - 445 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 146 - - 146 
สาขาวิชาการตลาด 104 40 - 144 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 98 45 - 143 
สาขาวิชาการบัญชี 141 148 - 289 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 

46 - - 46 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 155 - - 155 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

105 - - 105 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - - 31 31 
รวม 1,034 439 31 1,504 

 
ที่มา : ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 
หมายเหตุ : จำนวนนักศึกษาตรวจสอบจากการจองรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564  (รวมนักศึกษา
ตกค้าง)  ณ  วันที่  15  ตุลาคม  2564 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามบริบทของคณะวิทยาการจัดการในสถานการณ์ปัจจบุัน 
 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านงบประมาณและการบริหารงบประมาณ  เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ  ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
งบประมาณของคณะ โดยใช้หลักการ SWOT Analysis ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในคณะ (จุดแข็ง : Strengths/ จุดอ่อน : Weaknesses)
พิจารณาจากตัวแบบ 7 ปัจจัย (7S Model) ของ McKinsey ประกอบด้วย ระบบ (System) โครงสร้าง 
(Structure) กลยุทธ์  (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) สไตล์  (Style) และค่านิยมร่วม 
(Shared Values) ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน  ดังตาราง 
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ตารางที ่8   แสดงการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนด้านงบประมาณและการเงิน 
 

จุดแข็ง : Strengths จุดอ่อน : Weaknesses 
ระบบ (System)  
1. มีระบบ 3 DGF เปน็ระบบสารสนเทศงบประมาณและ

การเงินของมหาวิทยาลยั  ใช้ในการปฏิบัติงานดา้น
งบประมาณและการเงิน 

2. ระบบการเงินมีกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง โปรง่ใสและ
เป็นไปตามระเบยีบ ตรวจสอบได้ 

3. ระบบการติดต่อประสานงานดา้นแผนและการเงิน
ภายในคณะมปีระสิทธิภาพสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการ
เบิกจ่ายได้ทนัเวลา 

ระบบ (System)  
1. จำนวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้รายได้

คณะมีแนวโน้มลดลง  
2. กฎ ระเบียบมีข้อจำกัด การเบิกจ่ายบางรายการทำ

ให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และ/หรือเบกิจา่ยได้ไม่
เต็มจำนวนเงนิ 

3. การดำเนินการจัดโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนดในแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ ส่งผล
ให้การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน  

โครงสรา้ง (Structure)  
5.  สายการบังคับบัญชามีความชัดเจน  
6.  มีการกระจายอำนาจการบริหารงาน ทำให้การบริหาร
จัดการมคีวามคล่องตัว 

โครงสร้าง (Structure)  
- 

กลยุทธ์ (Strategy)  
7.  มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 4 ป ีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 
2561-2564 (อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผน
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 2565 – 2568 ทั้งนี้รอ
การปรับแผนระดับมหาวทิยาลยั) 

กลยุทธ์ (Strategy) 
4. การขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์และนโยบายด้ าน

งบประมาณ ขาดการกำหนดทิศทางและนโยบาย
การจัดหารายได้ 

บุคลากร (Staff)  
8.  มีจำนวนบุคลากรดา้นการเงินที่เพียงพอในการทำงาน 
9.  บุคลากรมีความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
 

บุคลากร (Staff)  
- 

ทักษะ (Skill)  
10.  บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณและมีและประสบการณ์ด้านการเงิน 

ทักษะ (Skill)  
5. บุคลากรด้านการเงิน ยังขาดทักษะด้านการคิด

วิเคราะห์ 
6. บุคลากรบางส่วนของคณะขาดความเข้าใจ

เก่ียวกับกฎระเบียบ การด้านการเงินที่ถูกต้อง 
สไตล์ (Style)  
11.  ผู้บริหารคณะใช้หลักธรรมาภิบาล มีระบบการทำงาน
เป็นทีม  

สไตล์ (Style)  
- 

ค่านิยมร่วม (Shared Values)  
12.  มีการกำหนดค่านิยมร่วม เพื่อเป็นกรอบพฤติกรรมของ
บุคลากรคณะ  

ค่านิยมร่วม (Shared Values)  
- 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกคณะ (โอกาส  : Opportunities / ข้อจำกัด หรือ 

อุปสรรค : Threats)  พิจารณาจากตัวแบบ PEST Analysis”หรือ “STEP Analysis” ซึ่งประกอบด้วย 
1.การเมือง (Political Component) 2.เศรษฐกิจ (Economic Component) 3.สังคมและวัฒนธรรม 
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(Sociocultural Component) 4.เทคโนโลยี  (Technological Component)  ผลการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกทีส่่งผลกระทบต่องบประมาณและการบริหารงบประมาณ ดังตาราง 
 
ตารางที ่9   แสดงการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคด้านงบประมาณและการเงิน 

 

โอกาส : Opportunities อุปสรรค : Threats 
การเมือง (Political Component)  
1. นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาค

ตะวันออก (EEC)  เป็นการเปิดโอกาศให้คณะมี
การพัฒนาหลักสูตรใหม ่ และหลักสูตรระยะ
สั้น 

 

การเมือง (Political Component)  
1. ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลและความผัน

ผวนของ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งมี
ผลต่อการจัดการงบประมาณ 

2. กฎ ระเบียบจากหน่วยงานภาครัฐมีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้ขาดความชัดเจนในการใช้
ระเบียบทางการเงิน 

เศรษฐกิจ (Economic Component)  
2. มีกองทุนให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษาจากภาครฐั  
3. มีหน่วยงาน องค์กร และแหล่งอุตสาหกรรมที่

ต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเอ้ือโอกาศต่อการ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจดั
การศึกษา 

เศรษฐกิจ (Economic Component) 
3. คูแ่ข่งขันเพ่ิมข้ึนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที ่ 
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การ

ลดการจ้างงาน เนื่องจากสถานการณ์โรคอุบัติ
ใหม่ 

สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural 
Component)  
4. ความต้องการเรียนในระดับอุดมศึกษาด้าน

บริหารจัดการยังเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยม
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural 
Component)  
5. อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลต่อ

รายได้คณะในอนาคต  

เทคโนโลยี (Technological Component)  
5. ความก้าวหน้าระบบสารสนเทศ ช่วยเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและการเงิน  

เทคโนโลยี (Technological Component)  
6. ระบบสารสนเทศมีต้นทุนสูง และมีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

 
การวิเคราะห์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัด 
1. ประเดน็ยุทธศาสตร์ด้านงบประมาณและการเงิน 

1.1 ผลการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ SWOT  
ภายหลังที่ได้ดำเนินการประเมินสภาพปัจจุบันด้านงบประมาณและการเงิน  โดยการวิเคราะห์  

จุดแข็ง – จุดอ่อน  โอกาส – อุปสรรค (SWOT)  พบว่ามีประเด็นรวมทั้งสิ้น 32 ประเด็น (แบ่งออกเป็น 
จุดแข็ง = 13  จุดอ่อน = 9  โอกาส = 5  อุปสรรค = 5)   คณะกรรมการบริหารคณะได้ร่วมกัน
วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ  5  อันดับแรก ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังตาราง  
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ตารางที่ 10   ผลการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ SWOT ด้านงบประมาณและการเงิน 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
S1:  มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี คณะ
วิทยาการจัดการ พ.ศ. 2561-2564  

W1: การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย
ด้านงบประมาณและการบริหารจัดการ
งบประมาณ  ยั งไม่ ชัด เจนและขาดการ
กำหนดทศิทางและนโยบายการจัดหารายได ้

O1: นโยบายรัฐบาลที่สนับสนนุการพัฒนา
พ้ืนที่ภาคตะวันออก (EEC)  เป็นการเปิด
โอกาสให้คณะมีการพัฒนาหลักสูตรใหม ่
และหลักสูตรระยะสั้น   
O2: ความต้องการเรียนใระดับอดุมศึกษา
ด้านบริหารจัดการยังเป็นศาสตร์ที่ได้รับ
ความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาด  
แรงงาน 

T1: ความไม่มีเสถียรภาพของ
รัฐบาลและความผันผวนของ 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ การลดการจ้างงาน 
เนื่องจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ 
ซึ่งมีผลต่อการจัดการงบประมาณ 

W2: จำนวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง ส่งผล
ให้รายได้คณะมีแนวโน้มลดลง 

O3: มีหน่วยงาน องคก์ร และแหล่ง
อุตสาหกรรมทีต่ั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่ง
เอ้ือโอกาสต่อการสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

T2: อัตราการเกิดของประชากร
ลดลงส่งผลต่อรายได้คณะใน
อนาคต ประกอบกับคู่แข่งขัน
เพ่ิมข้ึนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที ่

S2: ระบบการเงินมีกระบวนการทำงาน
ทีถู่กต้อง โปร่งใสและเป็นไปตาม
ระเบยีบ และตรวจสอบได้ 

W3: กฎ ระเบียบมีข้อจำกัดให้บางรายการ
ของรายจ่ายไมส่ามารถเบิกจ่ายได้ และ/หรือ
เบิกจา่ยได้ไม่เต็มจำนวนเงิน 
 

O4: มีกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจาก
ภาครัฐ 
 

T3: กฎ ระเบียบจากหนว่ยงาน
ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้
ขาดความชัดเจนในการใช้ระเบียบ
ทางการเงิน 
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จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
S3: มีจำนวนบุคลากรด้ านการเงิน
เพียงพอในทำงาน และเป็นผู้มีความรู้ 
ประสบการณด์้านการเงิน 
 
 

W4: บุคลากรด้านการเงิน   และยังขาด
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์   
W5: บุคลากรบางส่วนของคณะขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ การด้านการเงินที่
ถูกต้อง 

O5: ความก้าวหน้าระบบสารสนเทศ ช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและการเงิน 

 

S4: ผู้บริหารคณะใช้หลักธรรมาภิบาล 
มีระบบการทำงานเป็นทีม 

W6: การดำเนินการจัดโครงการไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนงานโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ ส่งผลให้การใช้งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน  ทำให้ขาดประสิทธิภาพใน
การกำกับ ติดตามและรายงานผลดำเนิน
โครงการ 

O6: ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการด้านงบประมาณและการเงิน 

 

S5: มีระบบ 3 DGF เป็นระบบ
สารสนเทศงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณและการเงิน 
 

 O6: ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน 

T4: ระบบสารสนเทศมีต้นทุนสูง 
และมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
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การวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix 
ภายหลังการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ SWOT ด้านงบประมาณและการเงิน พบว่า 

ผลการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์รายละเอียดดังตาราง 
 
ตารางที่ 11   ผลการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix 
 

 โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
จุดแข็ง (S) SO : 

1. ปรับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 
2561-2564 คณะวิทยาการจัดการให้
มีความชัดเจนในเรื่องกลยุทธ์ทาง
การเงิน (S1-O1) 

2. สรา้งความร่วมมือกับภาคเอกชนใน
การพัฒนาการจดัการศกึษาเพ่ือเพ่ิม
รายได้ (S1-O3) 

ST : 
1. ปรับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปีของ

คณะ  และเร่งหาแนวทางในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นรูปธรรม
(S1-T1, S1-T2) 

2. บุคลากรทางการเงินต้องติดตาม กฎ 
ระเบยีบทางการเงินจากหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง (S2-T3) 

จุดอ่อน 
(W) 

WO : 
1. พัฒนาหลักสูตรใหม ่และ/หรือ

หลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตลาดแรงงาน (W1-O1) 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการ
เงินพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
ด้านงบประมาณและการเงิน (W4-
O5) 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ และการ
ดำเนินการด้านการเงินที่ถูกต้อง (W5-
O5) 

4. พัฒนาระบบกลไกการดำเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
และโครงการที่ไม่อยูใ่นแผนปฏิบัติการ
ประจำปี (W6-O6) 
 

WT : 
1. เสนอมหาวิทยาลัยให้ปรับกฎ ระเบียบ

บางประเด็นให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการเบิกจ่ายและให้สามารถ
เบิกจา่ยได ้(W3-T3) 
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ส่วนที่   3 
แผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ 2565 คณะวิทยาการจัดการ  

 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  รวมทั้งบริบทของหน่วยงานภายใน
คณะวิทยาการจัดการ ทั้ง 9 หน่วยงาน  สอดคล้องกบัประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือการดำเนินงาน ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :   การพัฒนาท้องถิ่น 
        ประกอบด้วย  โครงการ/ กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  2 

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :   การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
        ประกอบด้วย  โครงการ/ กิจกรรมเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

จำนวน  16 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  ประกอบด้วย  โครงการ/ กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน  4  โครงการ 
 งบประมาณการเพ่ือดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
แหล่งเงิน ยุทธศาสตร์

ที่ 
งบ 

ดำเนินงาน 
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
เงิน

อุดหนุน 
รวม 

เงิน 
รายได้ 

3 1,998,300 - 163,700  3,394,300 
4 834,800 24,000   

เงิน
แผ่นดิน 

1    4,478,800 5,792,300 
3    480,000 
4    833,500 

รวม 2,833,100 24,000 163,700 5,792,300 9,186,600 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ชุมชน ท้องถิ่น และสถาน
ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มี
ความเข้มแข็ง และยกระดับให้เป็น
แหล่งจ้างงานของประชากรและ
บัณฑิตในพ้ืนที่ 
2. มีงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสรรค์
ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
 

1. จำนวนชุมชน โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดความ
เข้มแข็ง และยั่งยืน  
 
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ 
 
3. จำนวนกำลังคนทางด้านอุตสาหกรรมบริการมีทักษะ
เพ่ิมมากข้ึน  
 
4. จำนวนโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณา
การแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
 
5. ร้อยละของผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและ
นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
ต่อจำนวนงานวิจัย 
 
 
 
 

จำนวน ....5....... ชุมชน 
 
 
จำนวน    6    ผลิตภัณฑ์ 
 
 
จำนวน....70..... คน 
 
 
จำนวน   4  โครงการ 
 
 
 
ร้อยละ  20 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :   การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ยกระดับคุณภาพ และสมรรถนะ
บัณฑิตให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ 
คุณลักษณะ 4 ประการ และมี
ทักษะที่จำเป็น                                    
(การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง) 
 

1. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการเพ่ือเข้าสู่การเป็น Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE  
2. ระดับคะแนนของบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะวิชาชีพ  
อัตลักษณ์ ทักษะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 
4 ประการ  
 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEIC)  
 

4. อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพ
อิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  
 

5. ผลงานสร้างสรรคข์องนักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

 6. ผลงานของอาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ  
 

7. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  
 

จำนวน 1 หลักสูตร 
 
 
ระดับคะแนน 4.4 
 
 
 

นักศึกษาเข้าทดสอบผ่านเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 25  
 

มีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 

จำนวน 1 ชิ้นงาน 
 
 

จำนวนไม่น้อยกว่า  20  ชิ้น 
 
 

ร้อยละ 13.33 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :   การ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
 

. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
มีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
 
2. รอ้ยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการบริหารทรัพย์สินสู่
การพ่ึงพาตนเอง 
 

3. การลดการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสีย 
 
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับตำแหน่ง
ความเชี่ยวชาญสูงขึ้น  
 

ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 0.5 
 
 
ร้อยละ 36 
 
ร้อยละ  10 
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แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

หน่วย : บาท

งบบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
รวมท้ังส้ิน -                    -                    -                -                            5,792,300.00      -                  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาท้องถ่ิน -                    -                    -                -                            4,478,800.00      -                  

1 โครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่  Marketplace 3,878,800.00      อ.รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล

2
โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเชงิสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชมุชนด้วยนวัตกรรมสู่ความย่ังยืน คณะวิทยาการจัดการ

 600,000.00        อ.ดวงฤดี  จ ารัสธนสาร
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การผลิตและพัฒนาครู -                    -                    -                -                            -                   -                  

1
2

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา -                    -                    -                -                            480,000.00        -                  

1

โครงการพัฒนาทักษะsoft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ินตามพระบรมราโชบายรัชการท่ี  10 ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 480,000.00        อ.ณฐ  สบายสุข

2
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ -                    -                    -                -                            833,500.00        -                  

1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ 373,500            น.ส.กรจิรา เขาเหม้น รุ่งศรีวรวัฒน์
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 460,000            อ.ดวงฤดี  จ ารัสธนสาร
3

สรุปโครงการค าของบประมาณเงินแผ่นดินจ าแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนงาน/ผลผลิต และหมวดงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน คณะวิทยาการจดัการ

ล าดับ
ท่ี

ยุทธศาสตร์ฯ/ แผนงานฯ/ โครงการ หมวดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
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หน่วย : บาท

งบบุคลากร งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
รวมท้ังส้ิน -           2,833,100.00  24,000.00           163,700.00    -                 -            -          

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา -           1,998,300.00  -                    163,700.00    -                 -            -          
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 130,000         อ.รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 170,000         อ.สิริรวรรณ  ชวลิตเมธา
3 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 74,000           22,000          อ.อรนุช  กฤตยขจรสกุล
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 67800 อ.นรภัทร  สถานสถิตย์
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ฯ 665,940 อ.นรภัทร  สถานสถิตย์
6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือพัฒนาการสอน การวิจัย และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 52,500           อ.นรภัทร  สถานสถิตย์
7 โครงการพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 47060 126,700        อ.นรภัทร  สถานสถิตย์
8 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีส าคัญและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ฯ 140,000         อ.ณฐ  สบายสุข
9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 85,000           15,000          อ.จัดการ  หาญบาง
10 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาฯ 120,000         อ.วนิดา  รุ่งแสง
11 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการเพ่ือการรองรับฯ 90,000           อ.วนิดา  รุ่งแสง
12 โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 40,000           ดร.ปิยพพงศ์  พัดชา
13 โครงการเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา HRM 146000 อ.วัฒนา  พิลาจันทร์
14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 50,000           อ.ดวงฤดี  จ ารัสธนสาร
15 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชพีและการเรียนรู้ตลอดชวิีตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 120,000         อ.ณฐ สบายสุข

หมวดงบประมาณล าดับ
ท่ี

ยุทธศาสตร์ฯ/ แผนงานฯ/ ผลผลิต/ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

สรุปโครงการค าของบประมาณเงินรายได้จ าแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และหมวดงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน คณะวิทยาการจดัการ

 

 



 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ -           834,800.00     24,000.00           -               -                 -            -          
1 โครงการพัฒนางานด้านการวางแผนคณะวิทยาการจัดการ 75,000.00       รองคณบดีวางแผนและประกันฯ
2 โครงการเตรียมความพร้อมงานบริการส านกังานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 759,800         24,000               น.ส.กรจิรา เขาเหม้น รุ่งศรีวรวัฒน ์
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ส่วนที่   4 

การติดตามและประเมินผล 
 

 เมื่อแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 คณะวิทยาการจัดการผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย และระบบบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปิดให้สามารถดำเนินการแล้ว   คณะ
จึงกำหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จตามแผนไว้ในส่วนนี้  
เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขแผนต่อไป   ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
 4.1 การติดตามผลการดำเนินงาน 
  การติดตามผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

1.1.1 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ 2565 แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ตามรายไตรมาส  มีการติดตามผล
การดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส  

  4.1.2   การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 มีการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 2  
 4.2  การประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 
  การประเมินผลการดำเนินงานตามแผน  จะวัดตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เงินรายได ้ เงินแผ่นดิน 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ 2565 
 

-   ทุกไตรมาสมีการดำเนินการเป็นไป 
ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
- ทุกโครงการบรรลุวตัถุประสงค ์
ของกิจกรรม/โครงการ  
 

ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90  

เกณฑ์การเทียบวัดระดับความสำเร็จ 
ระดับ 1 ตัวช้ีวัดบรรล ุ ร้อยละ 50-ร้อยละ 59.99 สูตรการคำนวณ 

จำนวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายx100 
จำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 

ระดับ 2 ตัวช้ีวัดบรรล ุ ร้อยละ 60-ร้อยละ 69.99 
ระดับ 3 ตัวช้ีวัดบรรล ุ ร้อยละ 70-ร้อยละ 79.99 
ระดับ 4 ตัวช้ีวัดบรรล ุ ร้อยละ 80-ร้อยละ 89.99 
ระดับ 5 ตัวช้ีวัดบรรล ุ ร้อยละ 90-ร้อยละ 99.99 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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