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ส่วนที่ 1 

ส่วนนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 มาตรา 9 และ มาตรา 16 กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการ

บริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จงึได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 

3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เพื่อให้การบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถ

นำคณะไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่รวดเร็วในปัจจุบัน 

   แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) คณะวิทยาการจัดการ จึงเป็นแผนงานที่มี

ความสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ     

คณะวทิยาการจัดการต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะวิทยาการจัดการ 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะวทิยาการจัดการ  

  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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1.3 ปรัชญาคณะวทิยาการจัดการ 

 “ความรู ้คู่คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื” 

1.4 วสิัยทัศน์ 

 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื ภายในปี 2564” 

1.5 พันธกิจ 

1. ผลติบัณฑิตให้มคีวามรู ้คู่คุณธรรม นำการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักสร้างงาน

และพึ่งพาตนเอง 

3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจำลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ โดยการ

ปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดย

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

1.6 เอกลักษณ ์

 แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ เพื่อชุมชนและท้องถิ่น 

1.7 อัตลกัษณ ์

 มีวนิัย ใฝ่รู ้อุตสาหะ สำนกึดี มีจิตอาสา 

1.8 ค่านิยมองค์กร 

 “รักษ์หนา้ที่ สามัคคี มีความรับผดิชอบ” 
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1.9 นโยบายคณะวทิยาการจัดการ   

1.9.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างศักยภาพ ให้ได้มาตรฐานระดับชาติ  เป็นที่ต้องการของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ  

- เตร ียมความพร้อมก่อนการศึกษา ด้วยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  

เพื่อเตรียมนักศึกษาแรกเข้าให้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนสำเร็จ

การศกึษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

- สนับสนุนให้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที ่มีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรง  

มาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์แก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมธุรกิจ

จำลอง การศกึษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

- สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การอบรมความรู้การ

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น 

- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย กับสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

- ส่งเสริมใหบ้ัณฑติที่สำเร็จการศกึษา มาถ่ายทอดประสบการณ์ แก่นักศกึษาปัจจุบัน 

1.9.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ 

และด้านการวจิัย 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึน้ โดยบริหารจัดการ

อัตรากำลังในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอกได้ 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านตำแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุน

และส่งเสริมใหอ้าจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือตำรา 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) และ

การว ิจ ัยประย ุกต ์ (Applied research) ส ่งเสร ิมและสนับสนุนให ้ม ีการนำผลงานว ิจัย 

ไปต่อยอดในทางอุตสาหกรรมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา

เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยที่นำเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยา

มาผสมผสานกับงานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต้นทาง และบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 
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- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด ้านการปฏิบ ัต ิงานให้ม ีค ุณภาพมาตรฐาน 

ทางวิชาชีพ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์

ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมใหอ้าจารย์พัฒนาตนเองในการสรา้งผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

1.9.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรยีนการสอน 

- สนับสนุนการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้ม ีความก้าวหน้าและทันสมัย ท ี ่ตอบสนอง 

ความต้องการของตลาดแรงงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกที ่มีส ่วนเกี ่ยวข ้อง  

เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการบริการวิชาการ ทั้งหลักสูตรที่ให้เปล่าและ

หลักสูตรทีห่ารายได้  

- มีการจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรูจ้ากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ผู้ประกอบการ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้ละทักษะการเรียนรู ้โดยใหน้ักศึกษาสามารถใช้ smart phone 

ในการเรียนการสอนได้ 

1.9.4 ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

- ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

-  สนับสนุนให้บุคลากรทำการวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงานในสายงาน 

- เปิดโอกาสใหบุ้คลากรสามารถเติบโตตามสายงานอย่างยุตธิรรม 

1.9.5 การบรหิารจัดการองค์กร  

- ปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ นำนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้สำเร็จ 

- พัฒนาระบบการบริหารงานคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจต่างๆ  

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสทิธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

- บริหารงบประมาณ โดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และคำนึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ คำสั่งและ

ประกาศต่างๆ ด้วยหลักความโปร่งใส พร้อมรับผดิชอบ ตรวจสอบได้ 

- บริหารอัตรากำลัง ให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

- เตรียมความพร้อมทางกายภาพ ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู ้และ 

สิ่งอำนวยความสะดวก ให้มอีุปกรณ์และเครื่องมอืพืน้ฐานที่จำเป็นต่อการเรยีนการสอน 
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- การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนและการจราจร การจัดการขยะ

และสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม ทั้งพื้นที่การศึกษา พื้นที่

สาธารณะเพื่อนันทนาการ พืน้ที่เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน โดยมี

เป้าหมายเพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มสีุขภาวะที่ดี 

1.9.6 การประกันคุณภาพการศึกษา  

- พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินกิจกรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษาให้กับคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนำผลการประกันคุณภาพ

การศกึษามาปรับปรุงการทำงาน 

1.10 เป้าประสงค์  

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ  เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ 

2. พัฒนานักศึกษาให้มคีุณภาพ สมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

3. พัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่น จนให้เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 

4. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม ตอบสนองต่อความตอ้งการของท้องถิ่นและชุมชนได้ 
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ส่วนที่ 2 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

 2.1 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จุดแข็ง (Strengths : S) 

1) การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ บัณฑติมงีานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 

2) นโยบายพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมีความต่อเนื่อง 

3) คณาจารย์ มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู ้มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ 

4) มีการพัฒนาหลักสูตรบริหารจัดการที ่หลากหลายสอดรับกับความต้องการของ

 ตลาดแรงงาน 

5) บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทางเดียวกัน 

6) มีเครือข่ายชุมชนร่วมพัฒนาวิชาชีพ ทั้งด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุ

 บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

7) มีการจัดการเรียนการสอนที่มกีารฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรีตรงตามศาสตร์ 

8) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ใชร้ะบบเครือข่ายในการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนการสอน 

 จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1) คณะฯ ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น และยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายใน

 ระดับประเทศ 

2) การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศกึษาน้อย ระบบการตรวจสอบการประเมินผล

 ของการเรยีนรู้ของนักศึกษายังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3) นักศึกษาขาดทักษะการใชภ้าษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอ 

5) ตำแหน่งทางวิชาการ และ วุฒิการศกึษาระดับปริญญาเอกของคณาจารย์น้อย 

6) ขาดงบประมาณสนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ ทำใหไ้ม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 

 และจำนวนนักศกึษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

7) งานวิจัยที่นำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนมีจำนวนน้อย 

8) สัดส่วนของผลงานวิชาการและงานวิจัยต่อคณาจารย์น้อย 

9) ขาดการบูรณาการหลักสูตรกับงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
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 2.2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) 

โอกาส (Opportunities : O) 

1) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีที่ตัง้อยู่ในแหล่งการเรยีนรู้พืน้ที่

 เมืองมรดกโลก 

2) นโยบายภาครัฐในการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เปิดโอกาสให้มกีารจัดการศกึษาตามวัยและ

พัฒนาการอย่างมีคุณภาพ 

3) สถาบันการศึกษาในแถบอาเซียน มีโอกาสตอบรับการเป็นพันธมิตรทางการศกึษาร่วมกัน 

4) ท้องถิ่นยอมรับศักยภาพในด้านการผลติบัณฑิตของคณะฯ 

5) มีหน่วยงาน องค์กร และแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเอือ้

ประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมอืในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ และ

สามารถรองรับบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ 

6) นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนเรื่องการศกึษา เช่น โครงการกู้ยืมเพื่อการศกึษา เรยีนฟรีใน

ระดับช้ันพื้นฐาน 

7) การเปิดเขตการค้าเสรี ทำใหน้ักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในเมอืงไทย 

8) การยอมรับนักศกึษาจากผู้ประกอบการ มีการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

อุปสรรค (Threats : T)  

1) อยู่ใกล้กรุงเทพฯ นักศึกษามีความสนใจเข้าศกึษาในสถาบันอุดมศกึษาในเมอืงหลวง 

2) ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสายบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีในพื้นที่หลายแห่ง 

และคาดว่าในอนาคตก็จะมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นอกี 

3) จำนวนประชากรในวัยอุดมศกึษาลดลง 

4) ระเบียบ ขอ้บังคับ ตัวชี้วัดต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่เอือ้ต่อการบริหารจัดการ 

5) สภาพเศรษฐกิจไม่เอ ื ้ออำนวย ทำให้ประชาชนยังไม่ต ัดสินใจเข ้ามาศึกษาต ่อใน

 ระดับอุดมศกึษา 
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 ส่วนที่ 3 

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 

 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของคณะวิทยาการจัดการ          

เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ได้พิจารณาความสอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมถึง

นโยบายและทิศทางการพัฒนาของคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 

3.1 แผนย ุทธศาสตร ์มหาว ิทยาล ัยราชภัฏเพ ื ่อการพัฒนาท้องถ ิ ่นระยะ 20 ป ี               

(พ.ศ. 2560 – 2579)  (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561) ของ สำนักงานที่ประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 3.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 3.3  แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564 ) 
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 ภาพรวมการปรับแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (ฉบับปรับปรุงปี 2562) 

ไปสู่แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) คณะวิทยาการจัดการ  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 

 

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 

(พ.ศ.2563-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

การวจิัยและนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

การวจิัยและนวัตกรรม 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 4 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) คณะวทิยาการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 

๑) เป้าหมาย 

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอ้มูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาพื้นที่ 

  2) ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

แผนงาน/โครงการ 
2563 2564 2565 

OKRs 101 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการ

พัฒนาท้องถิ่น 
100 100 100 

1. ยกระด ับค ุณภาพช ีว ิต และพ ัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก   

2. สืบสาน รักษา และต่อยอด

ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น  

3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 3.4 การจัดทำฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ  
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กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวจิัยและนวัตกรรม 

๑) เป้าหมาย 

  1.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ  

1.2 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมอือาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.3 มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู ้สู ่การพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรม 

1.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑติให้เป็นที่ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

แผนงาน/โครงการ 
2563 2564 2565 

OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยเชิงพืน้ที่ 
Top 20 Top 15 Top 10 

1. บูรณาการองค์ความรู้สู ่นวัตกรรมราช

ภัฏเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่ 

2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถาน

ประกอบการณ์และองค์กรว ิชาชีพเพื่อ

จัดการเรยีนรู้ 

3.  บ ่ม เพาะให ้บ ัณฑ ิต  ม ีท ั กษะ เป็น

ผู ้ประกอบการรุ ่นใหม่ ภายใต้บริบทของ

การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  

4. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนา

หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่

สอดคล ้องก ับแนวทางในการพ ัฒนา

ประเทศ 

OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน IQA  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.51 3.75 4 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด(ปีงบประมาณ พ.ศ.) แผนงาน/โครงการ 

    5. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

ให้กับนักศึกษา โดยสอดคล้องกับทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 

6. พ ัฒนาสมรรถนะทางว ิชาการและ

วิชาชีพให้ก ับอาจารย์และบุคลากร ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

3.2 การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อการจัดการเรยีนรู้ 

3.3 การบ่มเพาะให้บัณฑิตมทีักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื  

 3.4 การพัฒนานักศึกษาให้มทีักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

3.5 การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรใหม้ีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

๑) เป้าหมาย 

1.1 เป็นองค์กรที ่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อม ( Smart and Green 

University) 

1.2 เป็นองค์กรที่มกีารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล  

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

แผนงาน/โครงการ 
2563 2564 2565 

OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะของ

องค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจทิัล 

( Digital government maturity domain and area : 

MDA) 

E 

Government 

Connected 

Government 

Smart 

Government 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

สู่ความเป็นเลิศ    

2 .  พ ั ฒ น าส ิ ่ ง อ ำน ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก 

สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการ

สอนที่ทันสมัย เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

3. พ ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองคก์รที่

ม ีการบร ิหารจ ัดการอย ่างชาญฉลาด 

(Smart University)  

 

OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี

เขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) 
4,900 5,200 5,500 

OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) 

90 93 95 

  



 
14 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563-2565) คณะวทิยาการจัดการ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด(ปีงบประมาณ พ.ศ.) แผนงาน/โครงการ 

    4.  พ ัฒนามหาว ิ ทยาล ั ยส ู ่ ก า ร เ ป็ น

มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 

5. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

การศกึษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อการ

ดำเนนิการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 

for Performance Excellence : EdPEx) 

6. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงาน

ภ า ค ร ั ฐ  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา 

3) แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่  

และมีธรรมาภบิาล 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเ้ป็น Smart University  

3. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็น Green University ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI GreenMetric 

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาระดับสากล (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  
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ส่วนที่ 5 

การติดตามประเมนิผล 

 เมื่อมีการแปลงแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติแล้ว คณะวิทยาการจัดการ จึงวางระบบที่จะวัดผล

ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับต่าง ๆ โดยจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึง

ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมี

แนวทางดังนี ้

5.1 กรอบแนวคดิการติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) 
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แนวคดิวงจรคุณภาพ กิจกรรม หน่วยงาน ความสอดคล้อง 

Plan (การวางแผน) 1. จัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 3 ปี 

2. จัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี 

- มหาวิทยาลัย 

- คณะวิทยาการ

จัดการ 

มีความสอดคล้องกันระหว่างแผน

ของมหาวิทยาลัยกับแผนของ 

คณะวทิยาการจัดการ 

Do (การปฏิบัติตามแผน) 1. จัดทำแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ 

2. จัดทำโครงการ/กิจกรร

รม 

- คณะ/สาขาวิชา ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ 

ตัวบ่งช้ี  

ในระบบต่าง ๆ อาทิ 

- ระบบการประกันคุณภาพ  

- ก.พ.ร. 

- สำนักงบประมาณ (สงป.) 

- ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

- จุดเน้นมหาวิทยาลัย 

Check (ตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามแผน) 

1. ติดตามผลการ

ดำเนนิงานตามแผน 

2. การนเิทศติดตามผล

การดำเนินงาน 

3. การประเมินการ

ประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในประจำปีการศกึษา 

- มหาวิทยาลัย 

- คณะ/สาขาวิชา 

1. วเิคราะห์ผลการดำเนินงาน

เทียบกับแผน 

2. สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

ที่กำหนด 

Action (การปรับปรุง

พัฒนา) 

1. ทบทวนและวางแนว

ทางการปรับปรุง 

การดำเนินงานในปีต่อไป 

2. กำหนดแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพตามผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน และการ

ประเมินผลในระบบต่าง ๆ   

- มหาวิทยาลัย 

- คณะ/สาขาวิชา 

1. ผลการดำเนินงานตามแผน 

2. ผลการประเมินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในและผล

การประเมนิในระบบต่าง ๆ 
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5.2 การติดตามผลการดำเนินงาน 

5.2.1 กรอบระยะเวลาการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการของ  

คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

กลไกในการติดตาม  

1. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

2. จัดทำบันทึกข้อความติดตามการใชจ้่ายงบประมาณไปยังผูร้ับผิดชอบโครงการทุกไตรมาส  

5.2.2 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 

 

  

 

กลไกในการติดตาม  

1. แบบรายงานการประเมนิผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอบ 6 เดือน/รอบ 9 เดือน/รอบ 12 เดือน 

5.2.3 การวัดผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 

  เกณฑ์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 

  ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50 – ร้อยละ 59.99 

  ระดับ 2 ตัวชีว้ัดบรรลุร้อยละ 60 – ร้อยละ 69.99 

  ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุรอ้ยละ 70 – ร้อยละ 79.99 

  ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุรอ้ยละ 80 – ร้อยละ 89.99 

  ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุรอ้ยละ 90 – ร้อยละ 100 

 สูตรในการคำนวณ 

  ร้อยละความสำเร็จของตัวชีว้ัด =
(ผลx100)

แผน
 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.64-ม.ีค.64) 

 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64-ก.ย..64) 

 

รอบ 6 เดือน 

(เดือนมีนาคม 2564) 

 

รอบ 9 เดือน 

(เดือนมิถุนายน 2564) 

 

รอบ 12 เดือน 

(เดือนกันยายน 2564) 

 


