


สารบัญ 
   หน้า 

ค าน า  
สารบัญ   
ส่วนที่ 1 บทน า   
 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 1 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นโยบาย เป้าประสงค์ 2 
 นโยบายคณะวิทยาการจัดการ 3 
 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 6 
 จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 7 
 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 8 
ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ข้อกฎหมาย 9 
 บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 9 
ส่วนที ่3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ความเป็นมาและความส าคัญ 15 
 กลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ 15 
 สรุปตัวชี้วัดผลผลิตและเป้าหมาย คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2565 17 
 รายละเอียดโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 18 
ส่วนที่ 4 การก ากับติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงาน  
  การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ 23 
  การติดตามและการประเมินผล 23 
  การติดตามผลการด าเนินงาน 24 
  กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 24 
  การวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 24 



 
1 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยราชการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ที่มีการพัฒนาจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2527     
ที่จัดสอนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและการจัดการให้กับคณะต่าง ๆ ที่เลือกเรียนวิชาพ้ืนฐานหลักๆ ที่ส าคัญ เช่น 
วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาการสหกรณ์ วิชาการตลาด วิชาด้านการสื่อสารประชา สัมพันธ์ เป็นต้น ปีต่อมา เริ่มเปิด
สอนหลักสูตรในคณะวิชาวิทยาการจัดการของตนเอง ในระดับอนุปริญญา เช่น วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอก
บริหารธุรกิจ และเริ่มรับอาจารย์เพ่ิมขึ้นตามจ านวนนักศึกษาที่มากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งรับโอนอาจารย์ในวุฒิที่ตรง
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลากหลายสาขามากขึ้น       
ทั้งระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะอีก
ครั้งเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะวิชาวิทยาการจัดการ ปรับเป็นคณะวิทยาการจัดการ 
และสามารถเปิดสอนระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจเป็นผลส าเร็จ ในปี พ.ศ.2548 

โดยมีผู้บริหำรตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตำมล ำดับดังนี้ 
1. อ.พิสูจน์ สมบูรณ์ รักษาการหัวหน้าคณะวิชา 
2. ผศ.ดวงจิตต์ กล าพากร หัวหน้าคณะวิชา 
3. ผศ.ประกายศรี  ศรีรุ่งเรือง หัวหน้าคณะวิชา 
4. อ.สมพร จิรามริทธิ์ หัวหน้าคณะวิชา 
5. ผศ.ประทุม จันพินิจ หัวหน้าคณะวิชา 
6. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี หัวหน้าคณะวิชา 
7. ผศ.ดร.ไพโรจน์ อุลิต หัวหน้าคณะวิชา 
8. อ.สุชิน หงษ์วิจิตร คณบดี 
9. ผศ.ธิดา พาหอม คณบดี 
10. รศ.อภินันท์ จันตะนี คณบดี 
11. ดร.ศานต ิ เล็กมณี คณบดี 
12. รศ.ล ายอง ปลั่งกลาง คณบดี 
13. ดร.ศานต ิ เล็กมณี คณบดี 
14. รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดี 
15. อ.ประพันธ์ แสงทองดี คณบดี 
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ที่ตั้ง-อำณำเขต 
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 96  ถนนโรจนะ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 โทรศัพท์ – 
โทรสาร 035-322085 เว็บไซต์  http://management.aru.ac.th/ 

 

2.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ นโยบำย เป้ำประสงค์ 

ปรัชญำ 
“ความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์   
  “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักสร้างงานและพ่ึงพา

ตนเอง  
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจ าลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 

และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น 

4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการ   บูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

5. ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ตามยุทธศาตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น และโครงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  

เอกลักษณ์   
  แหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการทางธุรกิจและการบริการ เพ่ือชุมชนและท้องถิ่น 

อัตลักษณ์  
  มีวินัย ใฝ่รู้ เป็นผู้มีจิตอาสา 

ค่ำนิยมองค์กร 
 รู้หน้าที่ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
 

 

http://management.aru.ac.th/
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นโยบำยคณะวิทยำกำรจัดกำร   
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเพื่อสร้ำงศักยภำพให้ได้มำตรฐำนระดับชำติ  เป็นที่ต้องกำรของสังคม ชุมชน 

ประเทศชำติ  
- เตรี ยมความพร้ อมก่ อนการศึ กษา  ด้ วยการจั ดอบรมภาษา อั งกฤษ และคณิตศาสตร์   

เพ่ือเตรียมนักศึกษาแรกเข้าให้มีคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

- สนับสนุนให้ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ มี ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ตรง  
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมธุรกิจจ าลอง 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

- สนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21  
- ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
- ส่งเสริมให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามาถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบัน 
- ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุน

ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
2. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์ ด้ำนคุณวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และด้ำนกำรวิจัย 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยบริหารจัดการ
อัตราก าลังในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกได้ 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือต ารา 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) และการ
วิ จั ย ป ร ะ ยุ ก ต์  ( Applied research)  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร น า ผ ล ง า น วิ จั ย 
ไปต่อยอดในทางอุตสาหกรรมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยที่น าเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยา         มาผสมผสาน
กับงานวิจัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต้นทาง และบูรณาการกับการเรียนการสอน 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ โดย
สนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ส่งเสริมการท างานร่วมกับองค์กรเอกชน เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้
และประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์มาอบรมการใช้สถิติในการท าวิจัยเพื่อเสนอ

ขอผลงานวิจัยและขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้มีการสร้าง
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

3. กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
- สนับสนุนการทบทวนปรับปรุ งหลั กสู ตร ให้ มี คว ามก้ า วหน้ าและทันสมั ย  ที่ ตอบสนอง 

ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นการบริการวิชาการ ทั้งหลักสูตรที่ให้บริการสังคมและ
หลักสูตรที่หารายได้ 

- มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนได้ 

- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นด้านวิชาชีพมากกว่าวิชาการ 
- พัฒนาหลักสูตรปฏิบัติการที่เน้นการเรียนในสถานประกอบการจริงผ่านความความร่วมมือกับ

บริษัทเอกชน 

 4. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
- ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนให้บุคลากรท าการวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงานในสายงาน 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเติบโตตามสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักความยุติธรรมและความ

เท่าเทียมกัน 

5.  กำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
- ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ น านโยบายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่

การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ส าเร็จ 
- พัฒนาระบบการบริ หารงานคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนการด า เนิ นงานภารกิจต่ า งๆ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
- บริหารงบประมาณโดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และค านึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศ

ต่าง ๆ ด้วยหลักความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 
- บริหารอัตราก าลังให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- เตรียมความพร้อมทางกายภาพ ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และ  

สิ่งอ านวยความสะดวกให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
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- การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนและการจราจร การจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม ทั้งพ้ืนที่การศึกษา พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือ
นันทนาการ พ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
คณะฯ เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี 

- จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว สร้างเครือข่าย และ
จัดท าฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6.  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
- พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
- สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาให้กับคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา

มาปรับปรุงการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม หรือตามแนวพระราชด าริ ให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
- ส่งเสริมการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท

สังคมและการเปลี่ยนแปลง 

เป้ำประสงค์  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ  เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ สมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่นจนให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
4. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้ 
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2.3 หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
ข้อมูลหลักสูตร-สำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2564 

กำรจัดกำรศึกษำ ระดับ หลักสูตร-สำขำวิชำ 

ภาคปกติ ปริญญาตรี 4 ปี 

บริหำรธุรกิจบัณฑิต 
การจัดการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
การตลาด 
-แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง 
-แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง 
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
บัญชีบัณฑิต 
การบัญชี 
ศิลปศำสตรบัณฑิต 
การท่องเที่ยว 

 
 

กำรจัดกำรศึกษำ ระดับ หลักสูตร-สำขำวิชำ 

ภำค กศ.บป. 
(เสาร์ – อาทิตย์) 

 บริหำรธุรกิจบัณฑิต 

ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ 

ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ 
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2.4  จ ำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
 2.4.1 จ านวนนักศึกษาภาคปกต ิ

ระดับ หลักสูตร – สำขำวิชำ จ ำนวน 

ปริญญาตรี 4 ปี 

บัญชีบัณฑิต  
การบัญชี 117 
เศรษฐศำสตรบัณฑิต  
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 18 
ศิลปศำสตรบัณฑิต  
การท่องเที่ยว  47 
บริหำรธุรกิจบัณฑิต  
การจัดการ 103 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 59 
การตลาด (หลักสูตร พ.ศ.2559) 48 
การตลาด (หลักสูตรพ.ศ.2564 ) 
-แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) 
-แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) 
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 89 
การจัดการโลจิสติกส์  
(หลักสูตรพ.ศ. 2559 ) 

111 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(หลักสูตร พ.ศ.2564 ) 

40 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 12 
การเป็นผู้ประกอบการ 20 
การจัดการธุรกิจโรงแรม 15 
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 68 

รวม 768 
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2.4.2 จ านวนนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) 

ระดับ หลักสูตร – สำขำวิชำ จ ำนวน 

 บริหำรธุรกิจบัณฑิต  
ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ 228 

รวม 228 
 
 
2.5 จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 

2.5.1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
วุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 
อาจารย์ - 43 12 55 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 9 2 11 
รองศาสตราจารย์ - - 1 1 
ศาสตราจารย์ - - - - 

 
2.5.2 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 
ข้าราชการ - 10 4 14 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 33 8 41 

รวม - 43 12 55 
 
2.5.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

รวม 

ข้าราชการ - 1 - - 1 
ลูกจ้างประจ า - - - 1 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 1 7 - 8 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา - - - 2 2 

รวม - 2 7 3 12 
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ส่วนที่ 2 
กรอบกำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาการจัดการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ภายใต้ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ ดังนี้  

๒.๑ ข้อกฎหมำย  
 ๒.๑.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า  

(๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  

(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม  
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ 
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  เมื่อ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ดังกล่าว  

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบ จากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

๒.๒ บริบทเชิงยุทธศำสตร์  
   ๒.๒.๑ นโยบายรัฐบาล นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา              

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านที่ ๘ ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย  
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 รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้คนไทยในอนาคต 
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ก าหนด 
นโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  

 กำรพัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
 ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะและอำชีพของคนทุกช่วงวัยส ำหรับ

ศตวรรษที่ ๒๑  
๑) ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย 
๒) น าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์จริง  
๓) ปรับระบบการคัดสรรและแรงจูงใจ ในการคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครูน าไป สู่การมีครู

สมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาล
ใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน ควบคู่กับหลักวิชาการ  

 จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนเพื่อพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียน 
๑) มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความ

ต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้  
๒) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้  
๓) มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อขจัดควำมเลื่อมล ำและควำมยำกจน  

๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม และนวัตกรรม
เชิงพ้ืนที่ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเลื่อมล้ าสร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพ ชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสม ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  

ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั นสูง 
 ๑) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เพ่ือความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศ ในอนาคต  
๒) ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของ ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ 

ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ  
๓) สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา  นวัตกรรม ให้เข้มแข็ง 

รวมทั้ง บูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
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 สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ  
๑) ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิม

ศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก  
๒) ส่งเสริมกระบวนการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
๓) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัย

มืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพ  ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 

  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย 
          มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับ บนพ้ืนฐาน  การสนับสนุนที่
ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันแต่ละแห่ง  

๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียน  และครูที่
สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน  

๓) คืนครูให้นักเรียนโดยการลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น 
  ๔) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือ  ส่งต่อข้อมูล

ครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต 
๕) พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล  
๑) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ ในการเรียนการ

สอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม กับช่วงวัย  
๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต  
๓) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  
ลดควำมเลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
๑) บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับกองทุนเพ่ือความ เสมอภาคทาง

การศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา  
๒) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน และลักษณะพ้ืนที่

ของสถานศึกษา 
 ๓) จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษา ดีกับโรงเรียน

ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
๔) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่  
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๕) สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจน แก้ไขปัญหาหนี้สิน
ทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ  การให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาที่เหมาะสม 

พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย  
๑) ก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผล  เพ่ือเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน  

๒) ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ  
๓) การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนา

ปรับปรุงทักษะด้านอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ  ความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต  

ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง  
๑) ปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม เข้าไปในสาระวิชาและในทุกกิจกรรม  
๒) ส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบ  และมี

ประสิทธิภาพ 
  ๓) ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
๔) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ  
จัดท ำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
๑) ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิต 

ประจ าวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก ศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบ
ธนาคารหน่วยกิตซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาแล ะข้าม
สถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุก
ช่วงวัยและทุกระดับ สามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต  
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๒.๒.๒ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี  
รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบการพัฒนา     ๖ 
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  

๑) ความมั่นคง 
  ๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

  ๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้วางกรอบหลักการไว้ ๔ ประการ คือ ๑) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา ๓) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ ๔) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล        

ในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 ๒.๓ วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ  
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๒.๔ พันธกิจมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  
พันธกิจตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่

ก าหนดในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ ๘ ดังนี้ 
  มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา

ของ แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท าการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิต
ครูและ ส่งเสริมวิทยฐานะครู  

มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ 
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

 (๑) แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล  

(๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีก
ทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

  (๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และของชาติ 

  (๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี 
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ  
ประโยชน์ของส่วนรวม  

(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  

(๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ 
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  (๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
สำระส ำคัญแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565 

3.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                

พ.ศ.2546 มาตรา 9 และ มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหาร
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ขึ้น 
โดยใช้แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 3 ปี  พ.ศ.2563-2565 มาทบทวนและใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานเ พ่ือให้ เกิดผลผลิต ผลลัพธ์  บรรลุ เป้าหมายตามกลยุทธ์และนโยบายของ                   
คณะวิทยาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2 วัตถุประสงค ์
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ของคณะ

วิทยาการจัดการ 

3.3 แผนปฏิบัติรำชกำรคณะวิทยำกำรจัดกำร ประกอบด้วย 3  กลยุทธ์หลัก ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
เป้ำหมำย 1. สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด OKRs 101 ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 100 
แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
พัฒนำ 

1. สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

แผนงำน /โครงกำร
ส ำคัญ 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก     
2. สืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
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กลยุทธ์ที ่2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรวิจัยและนวัตกรรม 
เป้ำหมำย 1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ  

2. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
3. มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่การ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
4. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตัวช้ีวัด OKRs 201 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (TOP 15) 
OKRs 202 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4 คะแนน) 

แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
พัฒนำ 

1. การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
2. การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ 
3. การบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน     
4. การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
5. การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  

แ ผ น ง ำ น /
โครงกำร ส ำคัญ 

1. บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่    
2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการณ์และองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดการเรียนรู้ 
3. บ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นที่
ยั่งยืน     
4. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางในการพัฒนาประเทศ 
5. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
6. พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับอาจารย์และบุคลากร ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  
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กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
เป้ำหมำย 1.1 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

Smart and Green University 
1.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัด OKRs 303 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ คะแนน 95 

แนวทำงกำร
พัฒนำ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล 

แ ผ น ง ำ น /
โครงกำร ส ำคัญ 

1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

3.4 สรุปตัวช้ีวัดผลผลิตและเป้ำหมำย คณะวิทยำกำรจัดกำร พ.ศ. 2565 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด/ผลผลิตตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น  
OKRs 101 ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 100 
กลยุทธ์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรวิจัยและนวัตกรรม   
OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่  TOP 10 
OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA 4.00 คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร  
OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
95 คะแนน  
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3.5 รำยละเอียดโครงกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กลยุทธ ์ เป้ำหมำย โครงกำร ตัวชี้วัด จ ำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1  
การพัฒนา
ท้องถิ่น  
 

1. สื บ ส า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม
พระราชด าริและน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อม ดา้นการศึกษา ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการบรูณาการเรียน
การสอนกับการบริการ
วิชาการ งานวิจัยและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

OKRs 101 ร้อยละ
ความส าเร็จค่า
เป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิ่น  
ร้อยละ 100 

385,100 แผ่นดิน ประธานบรหิารหลักสตูรทุก
หลักสตูร 

พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง    

OKRs 101 ร้อยละ
ความส าเร็จค่า
เป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิ่น  
ร้อยละ 100 

1,920,000 แผ่นดิน ประธานบรหิารหลักสตูร 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินการธนาคาร 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม ่
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม 
- สาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้กับ
คนในชุมชนฐานราก  
คณะวิทยาการจัดการ 

OKRs 101 ร้อยละ
ความส าเร็จค่า
เป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิ่น  
ร้อยละ 100 

1,100,000 แผ่นดิน ประธานบรหิารหลักสตูร 
- สาขาวิชาการจัดการ 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน 
- สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย โครงกำร ตัวช้ีวัด จ ำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2  
การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา      
การวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

1 ยกระดับคุณภาพและ
ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ข อ ง
มหาวิทยาลัยตามพันธกิจ  
2. อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกสาขาวิชา
เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 
3. มีความเป็นเลิศในการ
สร้ า งคว ามมั่ น ค ง ให้ กั บ
ประเทศด้วยการบูรณาการ
องค์ความรู้ สู่ การ พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม 
4. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
ให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และ
บริหารหลักสูตรคณะ
วิทยาการจัดการ    

OKRs 301 ผล
การประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
IQA  
(4.00 คะแนน) 

65,650 แผ่นดิน รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 

OKRs 301 ผล
การประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
IQA  
(4.00 คะแนน) 

310,650 แผ่นดิน ประธานบริหาร
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย โครงกำร ตัวช้ีวัด จ ำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2  
การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา      
การวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

1 ยกระดับคุณภาพและ
ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ข อ ง
มหาวิทยาลัยตามพันธกิจ  
2. อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกสาขาวิชา
เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 
3. มีความเป็นเลิศในการ
สร้ า งคว ามมั่ น ค ง ให้ กั บ
ประเทศด้วยการบูรณาการ
องค์ความรู้ สู่ การ พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม 
4. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
ให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

โครงการพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ    

OKRs 302 ผล
การประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
IQA (4.00 
คะแนน) 

352,416 บกศ. บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ 

ก้าวแรกสู่บัณฑิต สร้างนัก
บริหารธุรกิจสู่รั้ว
มหาวิทยาลัย ธ ารง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

OKRs 302 ผล
การประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
IQA (4.00 
คะแนน) 
 

232,200 บกศ. รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

และประธานบริหาร
หลักสูตร 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การประกันคุณภาพและ
การจัดการความรู้ 

OKRs 302 ผล
การประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
IQA (4.00 
คะแนน) 

88,096 บกศ. รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และสนับสนุนงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ    

OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน IQA (4.00 
คะแนน) 

882,192 บกศ. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ประธานบริหาร
หลักสูตร 

และส านักงานคณบดี 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย โครงกำร ตัวช้ีวัด จ ำนวนเงิน ประเภท
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 
 การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา      
การวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

1 ยกระดับคุณภาพและ
ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ข อ ง
มหาวิทยาลัยตามพันธกิจ  
2. อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกสาขาวิชา
เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 
3. มีความเป็นเลิศในการ
สร้ า งคว ามมั่ น ค ง ให้ กั บ
ประเทศด้วยการบูรณาการ
องค์ความรู้ สู่ การ พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม 
4. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
ให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติการ    

ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
IQA (4.00 
คะแนน) 

32,800 บกศ. ส านักงานคณบดี 

บริหารจัดการศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยว 
คณะวิทยาการจัดการ    

ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
IQA (4.0 คะแนน) 

70,000 บกศ. ส านักงานคณบดี 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย โครงกำร ตัวช้ีวัด จ ำนวนเงิน ประเภท
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 
 
 

.1 เป็นองค์กรที่มีการ
บริหารจัดการอย่างชาญ
ฉลาดและค านึงถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
Smart and Green 
University 
2.เป็นองค์กรที่มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมา 
 
 
ภิบาล 

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการคณะ
วิทยาการจัดการ    

OKRs 303 ผล
คะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
95 คะแนน 

502,656 บกศ. ประธานบริหาร
หลักสูตร 

และส านักงานคณบดี 

โครงการบริหารจัดการ
คณะและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
นักศึกษา ภาค ก .บป คณะ
วิทยาการจัดการ    

OKRs 303 ผล
คะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ  
95  คะแนน 

366,470 กศ.บป ส านักงานคณบดี 
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ส่วนที่ 4  
กำรก ำกับติดตำม และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
4.1 กำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ไปสู่กำรปกิบัติ 

ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาการจัดการ ไปสู่การปฏิบัติ 
คณะวิทยาการจัดการได้วางระบบและกลไกการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งระบุรายละเอียดการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ และความเชื่อมโยง 
เป็นกลไกหลักส าหรับการปฏิบัติ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.2. กำรติดตำมและกำรประเมินผล 
 เมื่อน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาการจัดการ ไปสู่การปฏิบัติแล้ว 
คณะวิทยาการจัดการ มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการก ากับติดตามสาขาวิชา/หลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบ
โครงการ เพ่ือให้หลักสูตร/สาขาวิชา หรือผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนา และรายงานผลให้
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
 
 
 
 
 

สนง.คณบดี/สำขำวิชำ คณะวิทยาการจัดการ 

แผนปฏิบัติ
รำชกำรระยะ 

 3 ปี 

คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 

พ.ศ. 2565 

แผนงำน/โดรงกำร 

งบประมำณ 
ประจ ำปี 

พ.ศ. 2565 
ของสนง.คณบดี/

สำขำวิชำ 
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4.3 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
4.3 .1  กรอบระยะ เวลาการติ ดตามความก้ า วหน้ าของการด า เนิน งานโครงการ ของ                       

คณะวิทยาการจัดการ 
 
 

 
 

กลไกในกำรติดตำม  
1. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 
2. จัดท าบันทึกข้อความติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ                

ทุกไตรมาส  

4.3.2 กรอบระยะเวลำกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
 
  
 

กลไกในกำรติดตำม  
1. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

รอบ 6 เดือน/รอบ 9 เดือน/รอบ 12 เดือน 
 

4.4 กำรวัดผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
 เกณฑ์ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
  ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50 – ร้อยละ 59.99 
  ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60 – ร้อยละ 69.99 
  ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70 – ร้อยละ 79.99 
  ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80 – ร้อยละ 89.99 
  ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90 – ร้อยละ 100 
 
 สูตรในกำรค ำนวณ 

  ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัด =
(ผล𝑋1๐๐)

แผน
 

 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.65-ม.ีค.65) 

 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65-ก.ย..65) 

 

รอบ 6 เดือน 

(เดือนมีนาคม 2565) 

 

รอบ 9 เดือน 

(เดือนมิถุนายน 2565) 

 

รอบ 12 เดือน 

(เดือนกันยายน 2565) 

 


