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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้น
ภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีตัวชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก าหนดขึ้น ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

คณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการบริหารโครงการในระดับคณะ การบูรณาการและการแปลงแผน
สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในคณะเกิดผลสัมฤทธิ์
บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของคณะอันจะน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน และได้รับการยอมรับในระดับชาติต่อไป 

 
คณะวิทยาการจัดการ 

พฤศจิกายน 2563 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
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 1.2  โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 2 
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 1.4  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 4 
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 ก. ความสอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคณะวิทยาการจัดการ 
 ข. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะวิทยาการจัดการ 
 ค. ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ง. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
  



ค 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดท าขึ้น
ภายใต้หลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 
3 ว่าด้วยการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 
โดยแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นภายใต้กรอบของ
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 -2579) รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีตัวชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก าหนดขึ้น เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
คณะวิทยาการจัดการ 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ 
ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ : มุ่งผลิตบัณฑิตวิทยาการจัดการก้าวหน้า พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้คู่คุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ หมายถึง คณะวิทยาการจัดการจะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาการ
จัดการที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น รวมทั้งท้องถิ่นสามารถศึกษาเรียนรู้
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
  



ง 

โครงการในแผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีโครงการทั้งสิ้น 

64 โครงการ งบประมาณรวม 10,489,180 บาท แบ่งเป็น โครงการตามแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 44 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 8,557,180 บาท และแผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 20 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 1,932,000 บาท โดยโครงการในทั้ง 
2 แผนงาน ตอบตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จ านวน 37 โครงการ งบประมาณ 
4,106,300 บาท ตอบตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด ใน 3 กลยุทธ์ 

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 3 
โครงการ งบประมาณ 309,000 บาท 

1.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนา
หลักสูตร จ านวน 32 โครงการ งบประมาณ 3,297,300 บาท 

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 
500,000 บาท 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 620,000 บาท ตอบตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ใน 2 กลยุทธ์  

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการวิจัย จ านวน 2 
โครงการ งบประมาณ 60,000 บาท 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
560,000 บาท 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น จ านวน 19 โครงการ 
งบประมาณ 4,219,000 บาท ตอบตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ใน 2 กลยุทธ์  

3.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาด้านการจัดการสู่การรับใช้สังคม จ านวน 
11 โครงการ งบประมาณ 905,000 บาท 

3.2 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม จ านวน 8 โครงการ 
งบประมาณ 3,314,000 บาท 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 138,000 บาท ตอบตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ใน 2 กลยุทธ์  

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น จ านวน 1 
โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จ านวน 1 
โครงการ งบประมาณ 88,000 บาท 
  



จ 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 
1,405,880 บาท ตอบตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด ใน 2 กลยุทธ์  

5.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000 
บาท 

5.2 กลยุทธ์ที่  2 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ จ านวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 1,375,880 บาท 

การติดตามประเมินผล 
1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ระดับคณะโดย

ส านักงานคณะวิทยาการจัดการ และระดับมหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน 
2. ประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และผลสรุปโครงการ (Summative 

Evaluation) โดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของคณะวิทยาการจัดการ 

3. ประเมินภายใน โดยหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
4. ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการจากกองนโยบายและแผน 

 



ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ความเป็นมา 
 
แผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดท าขึ้น

ภายใต้หลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 
3 ว่าด้วยการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 
โดยแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นภายใต้กรอบของ
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีตัวชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครก าหนดขึ้น เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการ
จัดการ 
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1.2 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
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13 การทบทวนและน าผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 
จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวม 

พบว่า ผลการด าเนินงานของคณะฯ บรรลุเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 82.1 เนื่องจากมีตัวชี้วัดตามประเด็น
ยุทธศาสตร์บางตัวที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 5 
จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non degree program) และ ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะ
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทางคณะฯ จะผลักดันให้มีหลักสูตรระยะสั้น 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการท าสื่อออนไลน์ และหลักสูตรด้านการตลาดออนไลน์ ส่วนการด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีโครงการพัฒนา
สมรรถนะการวิจัยของบุคลากร โครงการทุนสนับสนุนงานวิจัย และโครงการจัดท าวารสารคณะวิทยาการ
จัดการ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่เข้าประกวดแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งไม่มีงานสร้างสรรค์ส่งเข้าประกวดแข่งขัน จากที่ตั้งไว้
2 ชิ้นงาน ซึ่งในตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะในวงรอบถัดไป 
(พ.ศ. 2565-2570) คณะฯ จะด าเนินการทบทวนปรับปรุงเป็นงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการน างานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์กับชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะสนับสนุน
ให้ศูนย์ผู้ประกอบการธุรกิจของคณะฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการและจัดท าแผนธุรกิจ  
ส่งเข้าประกวดต่อไป  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ไม่บรรละเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ จ านวน
ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการของคณะฯ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะฯ ไดข้อ
งบลงทุนท าห้องปฏิบัติการทางการเงินโดยด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะฯ จะสนับสนุนให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าอบรมความรู้ทางด้านการเงินและการซื้อขายหลักทรัพย์ จาก
ห้องปฏิบัติการทางการเงินของคณะฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น บรรลุเป้าหมาย
ทุกตัวชี้วัด สืบเนื่องจากคณะฯ ได้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยภายใต้แผนงานบูรณาการและแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และ
โครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านจิตส านึกสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท าให้ตอบตัวชี้วัด
ด้านจ านวนโครงการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น รวมทั้งตัวชี้วัดจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ จ านวน
นวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการ โดยจ านวนระบบฯ น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 
ระบบ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทางคณะฯ จะผลักดันให้มีระบบระบบเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการ
บริหารจัดการเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการที่ต้องมีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร
ได้ติดตามการด าเนินงานของคณะฯ 
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1.4 กระบวนจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณของคณะ
วิทยาการจัดการ มีดังนี ้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือท าการทบทวนแผนของ
คณะฯ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2. การประชุมระดมความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เพ่ือน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมถึงทบทวนแผนของคณะฯ ให้ทันกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

3. การอนุมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการ
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยงานในคณะ ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรของคณะ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาการจัดการ 
 
2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านยิมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
 ปรัชญา 

วิทยาการจัดการก้าวหน้า พัฒนาองค์ความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 วิสยัทัศน์ 

มุ่งผลิตบัณฑิตวิทยาการจัดการก้าวหน้า พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการด้วยองค์ความรู้คู่คุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

หมายถึง คณะวิทยาการจัดการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาการจัดการที่ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่เป็นองค์ความรู้
ด้านวิทยาการจัดการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น ท้องถิ่นสามารถศึกษาเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ค่านิยมหลัก 

รว่มคิด ร่วมใจเป็นหนึ่ง ร่วมขับเคลื่อนภารกิจองค์กร เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิทยาการจัดการและมีคุณธรรม 
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
3. ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 อัตลักษณ์ 
“บัณฑิตมีจิตอาสา และทักษะวิชาชีพ” 
“บัณฑิตมีจิตอาสา” หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 

มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม 
“มีทักษะวิชาชีพ” หมายถึง บัณฑิตมีความช านาญในวิชาชีพ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เอกลักษณ์ 

“เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการ” 
หมายถึง คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งความรู้ด้านวิทยาการจัดการส าหรับให้คนในท้องถิ่น

ได้มาศึกษาเรียนรู้ 
 



2.2  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 

  แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะวิทยาการจัดการ  

           
มิติประสิทธิผล 
ตามยุทธศาสตร์ 

 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  พัฒนาการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

           

           

มิติด้านคุณภาพ  บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ TQF 
มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ
ตามมาตรฐาน 

 มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

 มีองค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีถ่ายทอดสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับ
การวิจัยและการเรียนการสอน 

 การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

             

             
มิติประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการ 

 มีการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
ให้มีศักยภาพตามกรอบ 
TQF 

 มีการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

 การบริหารจัดการงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
มีประสิทธิภาพ 

 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพ 

 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

 ระบบการบริหารจัดการ 
มีประสิทธิภาพ 

 

           

           
มิติการพัฒนาองค์กร  อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ท้ังด้านคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และสมรรถนะ
วิชาชีพ 

 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ 

 การพัฒนานวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
ท่ีมีคุณภาพ 
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2.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
1.1 บัณฑิตมีคณุภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1.1.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 

1) คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.42 คะแนน 4.60 คะแนน หลักสตูร 

1.2 บัณฑิตได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 

2) ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 90.05 ร้อยละ 88 หลักสตูร 

3) ร้อยละของบัณฑติที่สอบผา่นทักษะภาษาอังกฤษตาม
ข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยได้ตามเกณฑ์ระดับกลาง
ขึ้นไป 

ร้อยละ 59.77 ร้อยละ 40 หลักสตูร 

4) ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 3.54 คะแนน 3.75 คะแนน คณะฯ 
1.2.2 พัฒนาหลักสตูร 5) จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non degree program) - 2 หลักสูตร คณะฯ 

1.3 อาจารย์ไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งด้านคณุวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ และสมรรถนะวิชาชีพ 

1.3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มคีวามเป็น
มืออาชีพ 

6) ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะ
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.68 คะแนน 4.25 คะแนน หลักสตูร 

7) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสตูรของคณะที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 26.23 ร้อยละ 18 หลักสตูร 

8) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสตูรของคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 34.43 ร้อยละ 48 หลักสตูร 

9) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสตูรของคณะที่เข้ารับการ
อบรมพัฒนาตนเองทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 หลักสตูรและ
คณะฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.1 นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการท าวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคณุภาพ 

2.1.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจดั
กิจกรรมพัฒนาด้านการวิจยั 

1) จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรของคณะฯ ที่เข้า
อบรมพัฒนาตนเองทางการวิจัย 

69 คน 40 คน คณะฯ 

2) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง
ทางการวิจัย 

98 คน 100 คน คณะฯ 

2.2 นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร มผีลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับชาติ/
นานาชาติ หรือมีงาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ 
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

2.2.1 พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

1) ร้อยละของคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าคณะวิทยาการจดัการ 

ร้อยละ 28.2 ร้อยละ 20 หลักสตูร 

2) จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่เข้าประกวดแข่งขัน 
ในระดับชาต ิ

- 5 ช้ินงาน หลักสตูร 

3) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อชุมชน 

9 เรื่อง/ช้ิน 6 เรื่อง/ช้ิน หลักสตูร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
3.1 ท้องถิ่นได้รับบริการ
วิชาการที่เป็นองค์ความรู้จาก
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

3.1.1 พัฒนาองค์ความรู้ 
ทุกสาขาวิชาด้านการจดัการสู่การ 
รับใช้สังคม 

1) ร้อยละของงานวิจัยท่ีด าเนินการร่วมกับชุมชน ร้อยละ 36.8 ร้อยละ 50 คณะฯ 
2) จ านวนวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณะวิทยาการจัดการ 

7 แห่ง/ราย 10 แห่ง/ราย คณะฯ 

3.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
จัดการของท้องถิ่น 

3.2.1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กบั
การรับใช้สังคม 

1) จ านวนโครงการที่บูรณาการพนัธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

3 โครงการ 2 โครงการ คณะฯ 

2) จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรูด้้านการจดัการจากคณะ
วิทยาการจัดการ 

- 150 คน คณะฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
4.1 นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ร่วมกันท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

4.1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

1) จ านวนโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2 โครงการ 1 โครงการ คณะฯ 
2) จ านวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ท่ีเข้าร่วม
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

385 คน 400 คน คณะฯ 

4.2 นักศึกษามีจิตอาสา 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 

4.2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

1) จ านวนโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 1 โครงการ 1 โครงการ คณะฯ 
2) จ านวนนักศึกษาจิตอาสาทีเ่ข้ารว่มโครงการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

420 คน 100 คน คณะฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์      
5.1 บุคลากรของคณะ
วิทยาการจัดการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจดัการ 

5.1.1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 1) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการ 

ร้อยละ 72.7 ร้อยละ 80 คณะฯ 

2) ร้อยละของบุคลาการสายสนับสนุนท่ีมีความก้าวหนา้
ตามสายงานประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ร้อยละ 9 ร้อยละ 18 คณะฯ 

5.2 คณะวิทยาการจดัการ 
มีการบรหิารจดัการที่ด ี
มีคุณภาพเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.2.1 ยกระดับการบริหารจัดการ 
ให้มีคุณภาพ 

1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 97.65 ร้อยละ 90 คณะฯ 
2) ผลการประเมินการบริหารงานของคณะวิทยาการ
จัดการ 

4.13 คะแนน 3.95 คะแนน คณะฯ 

3) จ านวนนวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการ
บริหารจดัการ 

2 ระบบ 4 ระบบ คณะฯ 

4) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ร้อยละ 90.11 ร้อยละ 88 คณะฯ 
มหาวิทยาลยั 
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2.4  สรุปโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จ านวน 37 โครงการ      465,000.00     3,641,300.00      4,106,300.00  

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ ำนวน 3 โครงกำร                     -          309,000.00          309,000.00  
กลยุทธ์ที่ 1.2 (1) พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในศตรวรรษท่ี 21 จ ำนวน 29 โครงกำร       375,000.00      2,657,300.00       3,032,300.00  
                 (2) พัฒนาหลักสูตร จ ำนวน 3 โครงกำร         90,000.00        175,000.00          265,000.00  
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมให้อาจารยม์ีความเป็นมืออาชีพ จ ำนวน 2 โครงกำร                     -          500,000.00          500,000.00  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวน 3 โครงการ       60,000.00       560,000.00         620,000.00  

กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจดักิจกรรมพัฒนาดา้นการวิจัย จ ำนวน 2 โครงกำร         60,000.00                     -             60,000.00  
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ จ ำนวน 1 โครงกำร                     -          560,000.00          560,000.00  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น จ านวน 19 โครงการ    4,219,000.00                  -        4,219,000.00  

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาด้านการจัดการสู่การรบัใช้สังคม จ ำนวน 11 โครงการ      905,000.00                     -            905,000.00  
กลยุทธ์ที่ 3.2 บูรณาการพันธกิจสมัพันธ์กับการรับใช้สังคม จ ำนวน 8 โครงการ    3,314,000.00                      -         3,314,000.00  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิน่ จ านวน 2 โครงการ      138,000.00                  -           138,000.00  

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการจดักิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น จ ำนวน 1 โครงกำร         50,000.00                      -             50,000.00  
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการจดักิจกรรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จ ำนวน 1 โครงกำร         88,000.00                     -             88,000.00  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ จ านวน 3 โครงการ      818,480.00       587,400.00      1,405,880.00  

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จ ำนวน 1 โครงการ                     -            30,000.00           30,000.00  
กลยุทธ์ที่ 5.2 ยกระดับการบริหารจัดการให้มคีุณภาพ จ ำนวน 2 โครงการ       818,480.00        557,400.00       1,375,880.00  

รวมจ านวนโครงการทัง้หมด 64 โครงการ       

รวมงบประมาณทั้งสิ้น        5,700,480.00     4,788,700.00     10,489,180.00  
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ส่วนที่ 3 
การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
3.1  การน าไปสู่การปฏิบัติ 

ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัตินั้น คณะวิทยาการจัดการ จะด าเนินการ ดังนี้ 
1. ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดและ 

ค่าเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนเพ่ือการติดตามประเมินผลโดยตัวชี้วัดของหน่วยงานมาจากตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด สกอ. ที่เป็นผลการด าเนินงานของหลักสูตร และตัวชี้วัดของคณะวิทยาการจัดการ 

2. คณะวิทยาการจัดการ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564ตามแหล่งที่มาของงบประมาณ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

3. หลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการแล้ว คณะวิทยาการ
จัดการโดยคณบดีจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของแต่ละโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

4. คณะวิทยาการจัดการ จัดเตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แก่ ระบบการจัดการความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

5. เมื่อคณะฯ ได้ด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการแล้วให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามขอบเขตระยะเวลาที่ก าหนด รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 
3.2 การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการติดตาม
ประเมินผลจะเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย เพ่ือรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็น
ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ทรัพยากรและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป 

3.2.1  วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้คณะวิทยาการจัดการใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

งาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของ
คณะต่อไป 

3.2.2  แนวทางการติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี ้
1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาสโดยงานพัสดุคณะฯ 
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2. ประเมินความก้าวหน้าและผลสรุปโครงการโดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 ของคณะ 

3. ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ 
ผลการประเมินภายในดังกล่าวจะรับรองการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
1. การประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
2. การประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
3.2.3  การปรับแผนปฏิบัติราชการ 

คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้
ก าหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติราชการได้ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเสนอ
มหาวิทยาลัยปรับแผนปฏิบัติราชการเพ่ือรับการอนุมัติจากอธิการบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการยกเลิกหรือ
ปรับปรุงโครงการจะส่งผลท าให้เป้าหมายการด าเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ส่วนกรณีที่ ไม่มีการขอปรับแผนปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลจะยึดถือแผนปฏิบัติราชการ 
ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติไว้เดิม 
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3.3  ขั้นตอนการน าแผนปฏบิัติราชการของคณะวิทยาการจัดการไปสูก่ารปฏิบัต ิ
ในระดับหน่วยงานและการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส านักงานคณบดีวิเคราะห์ 

 
คณะกรรมการบริหารคณะอนุมัติ 

 

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการโครงการตาแผน 

ปฏิบัติราชการทุกโครงการ 

ประชุมทบทวน/จัดท า

แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ของมหาวิทยาลัย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 เป้าประสงค์ 

 กลยุทธ ์

 กิจกรรม/โครงการ 

 ตัวชี้วัด (เลือกจากตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัย สกอ. พัฒนาขึ้นเอง) 

โดยคณะกรรมการตดิตาม

ตรวจสอบและประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย 

ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

การประเมินภายในมหาวิทยาลยั 

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

หน่วยงานในคณะวิทยาการจัดการ 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของตนเอง 
 

หน่วยงานในคณะวิทยาการจัดการ 

รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
หลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน 

 

หน่วยงานในคณะวิทยาการจัดการ 

รวบรวมผลการด าเนินงาน/จัดท ารายงานประจ าปี 
ซ่ึงผนวกผลการประเมินตนเองตามค ารับรอง 

การปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน 

ประเมินความก้าวหน้า
และผลสรุปของ
โครงการ 

(Formative & 
Summative 
Evaluation) 
คณะวิทยาการจัดการ
แต่งต้ัง 

ปร
ะเม

ินท
ุกป

 ี
ปร

ะเม
ินใ

นร
อบ

 5
 ป

 ี

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

การประเมินภายในคณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาคผนวก ก 
ความสอดคล้องและเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคณะวิทยาการจัดการ 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประเด็นยุทธศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ 
1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 

  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดบัสากล  1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
   - นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

    - บัณฑิตได้รับการพฒันาศักยภาพและทักษะวิชาชีพ
ตามมาตรฐานวชิาชีพ 

   - บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ     - บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

   - อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งดา้นคุณวฒุิ
การศึกษาต าแหน่งทางวชิาการและสมรรถนะวชิาชีพ 

    - อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งดา้นคุณวฒุิ
การศึกษาต าแหน่งทางวชิาการและสมรรถนะวชิาชีพ 

3. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2. การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

   - มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคม
และได้รับการยอมรับในระดับสากล 

    - นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีผลงานวจิัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติ หรือมีงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ เป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการและก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ชุมชน 

     - นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ได้รับการพฒันา
ศักยภาพและทักษะการท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ 

  3. การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
   - ท้องถิ่นมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื และด าเนนิชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

    - ท้องถิน่ได้รับบริการวิชาการที่เป็นองค์ความรู้จาก
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

     - เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการของท้องถิ่น 
  4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น 
4. พัฒนาระบบการบริหารจดัการให้มีประสทิธิภาพ  5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
   - มหาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการที่ดีมีคุณภาพ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

    - คณะวิทยาการจัดการมีการบริหารจัดการที่ดี 
มีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

   - บุคลากรของมหาวิทยาลัยมศีักยภาพสูงขึ้นดา้นการ
บริหารจัดการ 

    - บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการได้รับการพฒันา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาคผนวก ข  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะวิทยาการจัดการ 

 



 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 
 

จุดแข็ง/จุดอ่อน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. คณาจารย์ของคณะมีคุณวุฒิด้านการจัดการ 
ทีห่ลากหลายและมีการพัฒนาเพ่ิมคุณวุฒิอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นคนรุ่นใหม่ทีม่ีพลังในการพัฒนา
สร้างสรรค์คณะฯ 
2. คณะมีการบริหารจัดการงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดล าดับ
ตามล าดับความส าคัญ (Priority) ของงาน ใช้ระบบ
งบประมาณแบบภาพรวมระดับคณะ จึงสามารถ
บริหารงบประมาณโครงการทั้งส่วนของส านักงาน
คณะฯ และสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหาร 

คณะมีการบริหารงานที่มีลักษณะยืดหยุ่น เน้น
การลดขั้นตอนการท างาน และบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 
4. วัฒนธรรมในองค์กร การปฏิบัติงานในคณะเน้น
การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม เป็นเอกภาพ  
เกื้อกูลแบบพ่ีน้อง และการปรับตัวตามพันธกิจ 
5. หลักสูตรการเรียน คณะมีการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม 
6. วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ 

คณะมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอน ได้แก่ ห้องเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ และ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการวิจัย 

1. สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 
จ านวนคณาจารย์ประจ าน้อยเมื่อเทียบกับจ านวน

นักศึกษา อาจารย์บางท่านต้องรับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาหลายหมู่เรียนท าให้ไม่สามารถดูแลนักศึกษาได้
อย่างทั่วถึง 
2. จ านวนผลงานวิจัยของแต่ละสาขาวิชาที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ยังมีน้อย และขาดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
บริหารธุรกิจและการจัดการ 
3. การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนของคณาจารย์มี
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากติดภารกิจด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริหาร 
4. การประชาสัมพันธ์คณะในเชิงรุกมีค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากบุคลากรของคณะมีภาระงานสอนและด้านอ่ืน 
ๆ มาก ส่งผลให้การจัดท ากิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์
คณะและหลักสูตรมีน้อย 

  



 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

7. ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
นักศึกษาภาคปกติของคณะได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากการแข่งขันทางด้านวิชาการในระดับ ประเทศ 
8. เทคโนโลยีการเรียนการสอน 

คณะมีความพร้อมในด้านการใช้เทคโนโลยี
ส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น 
การสอนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนการสอน
แบบ e – learning และ Google classroom 

 

 
  



 

โอกาส/ภัยคุกคาม 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

1. นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล 
การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนและ

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล 
ท าให้ปริมาณความต้องการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีเพ่ิมมากขึ้น 
2. กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

จากนโยบายการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ท าให้ผู้ปกครอง
มีทางเลือกในการพิจารณาส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ต่อ ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้นักเรียนสามารถ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการ  
มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยคณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปประกอบวิชาชีพ 
ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดับปฏิบัติงานและระดับ
บริหารอย่างต่อเนื่องนานนับสิบปี ท าให้มีบุคลากร
ที่เป็นศิษย์เก่าปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ซ่ึงมีความ
ผูกพันและความรู้สึกที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและคณะ 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

บุคลากรศิษย์เก่าของคณะทั้งในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ต่างให้ความร่วมมือและร่วมเป็น
เครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะเป็นอย่างดี 

1. จ านวนคู่แข่งเพ่ิมข้ึน 
ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาจากส่วนกลางหลายแห่ง 

อาท ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง มาเปิดวิทยาเขตหรือศูนย์จัดการศึกษา 
ในท้องถิ่น รวมทั้งวิทยาลัยเทคนิคซ่ึงขยายการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยจัดการศึกษาด้านการบริหารและ
การจัดการ ท าให้เกิดการแบ่งส่วนตลาดของคณะ 
ไปบางส่วน เนื่องจากนักศึกษามีทางเลือกมากขึ้น 
2. จ านวนนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 

เนื่องจากประชากรของประเทศมีอัตราการเกิดลดลง 
จึงท าให้ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจ านวนนักเรียน
ลดลง ส่งผลให้มีจ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ลดลงตามไปด้วย 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะวิทยาการจัดการ 



 

 
 
 

ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ 
ที่ ๑๗๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนของคณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

................................................................................. 
ด้วยคณะวิทยาการจัดการจะด าเนินการทบทวนแผนของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานตามพันธกิจและเป็นแนวทางในการ
บริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ 

ดังนั้น เพ่ือให้การปรับปรุงและจัดท าแผนของคณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการจึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและจัดท าแผน
ของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล เป็นประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ศักดาเดช  กุลากุล   เป็นกรรมการ 
๓. อาจารย์เมธาวี  ยีมิน    เป็นกรรมการ 
๔. อาจารย์วัชระ  อักขระ    เป็นกรรมการ 
๕. ประธานสาขาทุกสาขา    เป็นกรรมการ 
๖. อาจารย์ชัยณรงค์  พูลเกษม   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้ค าปรึกษาในการทบทวนและปรับปรุงแผนของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้การ
จัดท าแผนสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ และประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 

๒. คณะกรรมการด้านแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย  อุดมกิจมงคล เป็นประธานกรรมการ 
๒. นางสาวผการัตน์  ทิพวัง    เป็นกรรมการ 
๓. นางสาวภัทรา  บูรณะเนตร   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

 ๓. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
/๓.คณะกรรมการ 



 

๓. คณะกรรมการด้านแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
๑. อาจารย์วิทวัส  ปานศุภวัชร   เป็นประธานกรรมการ 
๒. นางผการัตน์  ทิพวัง    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 

 ๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  ฉบับทบทวน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  

 ๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

๔. คณะกรรมการด้านแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ 
๑. อาจารย์อรรฆเดช อุปชัย    เป็นประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์เชาวรัตน์  ทุนร่องช้าง   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ ให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 

 ๒. จัดท าแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ ฉบับทบทวน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

 

๕. คณะกรรมการด้านแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ 
๑. อาจารย์อรรฆเดช  อุปชัย   เป็นประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุวิมล  บุญทา    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

 ๒. จัดท าแผนแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

 ๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่   ๑๐   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล) 



 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิทยาการจัดการ 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังสิ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ      73   โครงการ       465,000     3,641,300     4,106,300  

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3  โครงการ              -         309,000        309,000  

  โครงการหลัก 1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความคิดและมสี านึกสาธารณะให้แก่นักศึกษา              -         309,000        309,000  

1 โครงการ/กิจกรรมโครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งท่ี 28 ฝ่ายกิจการนักศึกษา           150,000          150,000  

2 โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา(ปฐมนิเทศ ท าบุญ ดาวเดือน ประเพณี กีฬา พัฒนาผู้น า) ฝ่ายกิจการนักศึกษา           110,000          110,000  

3 โครงการ/กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคี นักศึกษา รปศ. สาขารัฐประศาสนศาสตร ์            49,000            49,000  

กลยุทธ์ที่ 1.2 (1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตรวรรษที่ 21 29  โครงการ      375,000     2,657,300      3,032,300  

  โครงการหลัก 1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน      165,000     2,303,550      2,468,550  

4 โครงการ/กิจกรรมแนะแนวการศกึษาต่อและสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ         100,000           100,000  

5 โครงการ/กิจกรรมซื้อวัสด ุสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร เข้าห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ          65,000              65,000  

6 โครงการ/กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักงานคณะฯ           120,000          120,000  

7 โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรอ้มนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาบัญชี            34,000            34,000  

8 โครงการ/กิจกรรมบรหิารหลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต หลักสตูรบริหารธรุกิจ            10,000            10,000  

9 โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรอ้มนักศึกษา หลักสตูรบริหารธรุกิจ            33,500            33,500  

10 โครงการ/กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์นักศึกษา  หลักสตูรบริหารธรุกิจ            86,390            86,390  

11 โครงการ/กิจกรรมสัมมนาทักษะวชิาการ  หลักสตูรบริหารธรุกิจ           166,310          166,310  

12 โครงการ/กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์  หลักสตูรบริหารธรุกิจ            12,000            12,000  

13 โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรอ้มส าหรบันักศึกษาช้ันปีท่ี 1  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            19,150            19,150  

14 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกสถานท่ี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            37,500            37,500  



 

15 โครงการ/กิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม ่ สาขารัฐประศาสนศาสตร ์            20,000            20,000  

16 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกสถานท่ี รปศ. สาขารัฐประศาสนศาสตร ์            48,000            48,000  

17 โครงการ/กิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรด้านสื่อสารมวลชน  สาขานิเทศศาสตร ์            30,000            30,000  

18 โครงการ/กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  สาขานิเทศศาสตร ์            10,000            10,000  

19 โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรอ้มนักศึกษานิเทศศาสตร ์ สาขานิเทศศาสตร ์            30,000            30,000  

20 โครงการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาคา้ปลีก 2563 สาขาธุรกิจค้าปลีก        1,646,700        1,646,700  

  โครงการหลัก 2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      210,000       353,750        563,750  

21 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะนกัศึกษาเพื่อการท างานในศตวรรษที่ 21 (ธุรกิจจ าลอง) ส านักงานคณะฯ          60,000              60,000  

22 โครงการ/กิจกรรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูป สาขาเศรษฐศาสตร ์            10,000            10,000  

23 โครงการ/กิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที ่21 สาขาบัญชี            34,000            34,000  

24 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการบัญชีและสอบบญัชีสหกรณ ์ สาขาบญัช ี            30,850            30,850  

25 โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรอ้มก่อนสู่ตลาดแรงงาน สาขาบัญชี              59,950            59,950  

26 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะนกัศึกษาในศตวรรษที ่21  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            45,950            45,950  

27 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทักษะในการสร้างนวัตกรรม สาขารัฐประศาสนศาสตร ์            30,000            30,000  

28 โครงการ/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการผลิตภัณฑ์ชุมชน สาขารัฐประศาสนศาสตร ์            50,000            50,000  

29 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี นักศกึษาสาขา รปศ. สาขารัฐประศาสนศาสตร ์            40,000            40,000  

30 โครงการ/กิจกรรมอบรมพัฒนาบคุลิกภาพและภาษา ส าหรับนักศึกษา รปศ. สาขารัฐประศาสนศาสตร ์            40,000            40,000  

31 โครงการ/กิจกรรมการอบรมถ่ายภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ  สาขานิเทศศาสตร ์            13,000            13,000  

32 โครงการ/กิจกรรม อบรมและทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR คณะฯวจ. ฝ่ายวิชาการ         150,000            150,000  

กลยุทธ์ที่ 1.2 (2) พัฒนาหลักสูตร 3  โครงการ    90,000.00       175,000        265,000  

  โครงการหลัก 1. โครงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความพร้อมตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่    90,000.00       175,000        265,000  



 

33 โครงการเพิม่ทักษะการประกันคณุภาพ PDCA ฝ่ายวิจัยและประกันฯ          10,000              10,000  

34 โครงการ/กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพคณะฯ ฝ่ายวิจัยและประกันฯ          80,000              80,000  

35 โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ฝ่ายวิจัยและประกันฯ           175,000          175,000  

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ 2  โครงการ              -         500,000        500,000  

  โครงการหลัก 1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์              -         500,000        500,000  

36 โครงการ/กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ           420,000          420,000  

37 โครงการ/กิจกรรมจดัท าวารสารคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการ            80,000            80,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์       7   โครงการ         60,000       560,000        620,000  

กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการวิจัย 2  โครงการ        60,000               -           60,000  

  โครงการหลัก 1. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจยัสนับสนุนการวิจัย        60,000               -           60,000  

38 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร  ฝ่ายวิจัยและประกันฯ          25,000              25,000  

39 โครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู ้ ฝ่ายวิจัยและประกันฯ          35,000              35,000  

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 1  โครงการ              -         560,000        560,000  

  โครงการหลัก 1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชมุชน ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทธ์ศาสตร์ประเทศ 

             -         560,000        560,000  

40 โครงการ/กิจกรรมทุนสนับสนุนการท าผลงานวิจยั ฝ่ายวิจัยและประกันฯ           560,000          560,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น   91   โครงการ     4,219,000               -        4,219,000  

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาด้านการจัดการสู่การรับใช้สังคม 11  โครงการ      905,000               -          905,000  

  โครงการหลัก 1. โครงการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในท้องถิน่      505,000               -          505,000  

41 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครามสมุนไพรสู่ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า คณะวิทยาการจัดการ         175,000            175,000  



 

42 โครงการ/กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น บ้านม่วงลาย สาขาวิชา            40,000              40,000  

43 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาการผลติสื่อชุมชน (ภาพยนตรส์ั้น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์) สาขาวิชา            40,000              40,000  

44 โครงการ/กิจกรรม อบรมหนึ่งหลกัสูตรหนึ่งชุมชน หลักสูตรบัญชีบณัฑิต สาขาวิชา            40,000              40,000  

45 โครงการ/กิจกรรม ลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ผา่นเทคโนโลยีชุมชน สาขาวิชา            40,000              40,000  

46 โครงการ/กิจกรรม อบรมเทคนิคการท าตลาดออนไลน์ผ่าน Social media สาขาวิชา            40,000              40,000  

47 โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดการ สาขาวิชา            40,000              40,000  

48 โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ          50,000              50,000  

49 โครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหลักประชาธิปไตย รร.อนุบาลวานรนิวาส สาขาวิชา            40,000              40,000  

  โครงการหลัก 2. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นด้านการบริการวิชาการ      400,000               -          400,000  

50 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในยุคการเปลี่ยนแปลงผลิกผัน คณะวิทยาการจัดการ         300,000            300,000  

51 โครงการ/กิจกรรม อบรมเชงิปฏิบตัิการในการจดัท า SNRU Bussiness Model คณะวิทยาการจัดการ         100,000            100,000  

กลยุทธ์ที่ 3.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธก์ับการรับใช้สังคม 8  โครงการ    3,314,000               -        3,314,000  

  โครงการหลัก 1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น      914,000               -          914,000  

52 โครงการ/กิจกรรม บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาการจัดการ         200,000            200,000  

53 โครงการ/กิจกรรม จุลินทรีย์จาวปลวกเพื่อลดต้นทุนและสรา้งรายได ้มะเขือเทศบ้านนางอย คณะวิทยาการจัดการ          140,000            140,000  

54 โครงการ/กิจกรรม การเพาะปลูกกล้าไม้และถ่านไบโอชารต์ บ้านสรา้งค้อ คณะวิทยาการจัดการ          140,000           140,000  

55 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนเข้าสูศู่นย์จ าหน่ายสินคา้ บ้านท่าก้อน คณะวิทยาการจัดการ          170,000           170,000  

56 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสรมิและพัฒนาผลติภณัฑ์สบูม่ะขามป้อม บ้านสร้างค้อ คณะวิทยาการจัดการ          140,000            140,000  

57 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาผลิตภณัฑ์ปลาร้าทรงเครื่อง คณะวิทยาการจัดการ           84,000            84,000  

58 โครงการ/กิจกรรม สรุปและประเมินผลโครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ          40,000              40,000  



 

  โครงการหลัก 2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการ    2,400,000               -        2,800,000  

59 โครงการ Co working space อาคาร 8 และห้องผลิตสื่อออนไลน ์ คณะวิทยาการจัดการ     2,400,000          2,400,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิน่       2   โครงการ       138,000               -          138,000  

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 1  โครงการ        50,000               -           50,000  

  โครงการหลัก 1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        50,000               -           50,000  

60 โครงการ/กิจกรรม สืบสานภมูิปัญญาความเชื่อทางวัฒนธรรม คณะฯวจ. คณะวิทยาการจัดการ           50,000              50,000  

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 1  โครงการ        88,000               -           88,000  

  โครงการหลัก 1. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น        88,000               -           88,000  

61 โครงการ/กิจกรรม สร้างพื้นฐานคณุลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ พลเมืองดี จิตสาธารณะ คณะวิทยาการจัดการ           88,000              88,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ       7   โครงการ       818,480       587,400      1,405,880  

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1  โครงการ              -           30,000         30,000  

  โครงการหลัก 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนนุ              -           30,000         30,000  

62 โครงการ/กิจกรรมส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ส านักงานคณะฯ           30,000            30,000  

กลยุทธ์ที่ 5.2 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 2  โครงการ      818,480       557,400      1,375,880  

  โครงการหลัก 1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ      818,480       557,400      1,375,880  

63 โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานคณะฯ ส านักงานคณะฯ         818,480            818,480  

64 โครงการ/กิจกรรมบรหิารส านักงานคณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณะฯ           557,400          557,400  

  รวม 64  โครงการ    5,700,480     4,788,700    10,489,180  

 


