
หนา้ 1

คร้ังท่ี วนัท่ีแกไ้ข

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 เพ่ิมคุณค่า
บณัฑิตอยา่งย ัง่ยนื

1.โครงการเพ่ิมศกัยภาพ
นิสิตสู่การเป็นบณัฑิตท่ี
พึงประสงค ์Econ turbo

≥1 ต.ค.64-
ก.ย.65

350,000

1.1 คูมื่อ 
Training 
Outcome

50,000

(2) Soft Skill  
ของบณัฑิตท่ี
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 20 1.2 จ านวน
แบบทดสอบ

5 รายวิชา เม.ย.-ก.ค.
65

คณะกรรมการ
กิจการและ
พฒันานิสิต

  1.2 โครงการ AEC 
Passport

ต.ค.64-
ก.ย.65

300,000

      1.2.1 กิจกรรมเสริม
ทกัษะภาษาองักฤษ

1) ร้อยละของ
จ านวนนิสิตชั้น
ปีท่ี 4 คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา ท่ีเขา้
ร่วมโครงการ
ผา่นการ
ทดสอบตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด

ร้อยละ 70 30,000

แผนด าเนินการปีงบประมาณ+ 2 เดือนของปีการศึกษา(เดือนท่ี)

คณะกรรมการ
วิชาการ/
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต

(1) ร้อยละของ
บณัฑิตท่ีผา่น 
expected learning 
outcome

คณะกรรมการ
กิจการและ
พฒันานิสิต

ตวัช้ีวดั

ร้อยละ 20

  1.1 โครงการจดัท าคูมื่อ
การเพ่ิมศกัยภาพนิสิต
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

วนัท่ีเร่ิมใช:้  1 ตุลาคม 2564สาเหตุ

ผูจ้ดัท  าแผน: ผูอ้นุมติั:คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ยกระดบัสู่การศึกษาท่ีมีคุณค่า

เป้าประสงค์
ก  าหนด
เสร็จ

ตวัช้ีวดัโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ ความเส่ียงงบประมาณเป้าหมาย



หนา้ 2

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
แผนด าเนินการปีงบประมาณ+ 2 เดือนของปีการศึกษา(เดือนท่ี)

ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์
ก  าหนด
เสร็จ

ตวัช้ีวดัโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ ความเส่ียงงบประมาณเป้าหมาย

       1.2.2 กิจกรรมเสริม
ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(อบรมการใชค้อมพิวเตอร์)	
	
	
	
	

 1) ร้อยละของ
นิสิตท่ีเขา้ร่วม
โครงการผา่น
การทดสอบตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด

≥ร้อยละ
 80

ธ.ค.64-
ม.ค.65

คณะกรรมการ
กิจการและ
พฒันานิสิต

30,000

     1.2.3 กิจกรรมสมัมนา
ผูน้ านิสิต

1)ร้อยละของ
นิสิตท่ีเขา้ร่วมมี
ทกัษะการเขียน
โครงการตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด

≥ร้อยละ
 50

มี.ค.-65 คณะกรรมการ
กิจการและ
พฒันานิสิต

180,000

     1.2.4 กิจกรรมส่งเสริม
และสนบัสนุนให้นิสิตเขา้
ร่วมการแข่งขนั

1)จ านวนนิสิต
เขา้ร่วมการ
แข่งขนัใน
โครงการต่างๆ

≥ 10 คน ส.ค.-65 คณะกรรมการ
กิจการและ
พฒันานิสิต

30,000

1)จ านวนนิสิตท่ี
เขา้ร่วมโครงการ

≥ 10 คน ส.ค.-65 30,000คณะกรรมการ
กิจการและ
พฒันานิสิต

    1.2.5 กิจกรรมส่งเสริม
พฒันาความคิดเชิง
สร้างสรรค์



หนา้ 3

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
แผนด าเนินการปีงบประมาณ+ 2 เดือนของปีการศึกษา(เดือนท่ี)

ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์
ก  าหนด
เสร็จ

ตวัช้ีวดัโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ ความเส่ียงงบประมาณเป้าหมาย

2. โครงการพฒันา
หลกัสูตร Non Degree

1) เอกสาร
หลกัสูตรท่ีผา่น
ความเห็นชอบ
ของ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ

1 
หลกัสูตร

ม.ค.-ก.ย.65 คณะกรรมการ
พฒันา
หลกัสูตรฯ

50,000

1.2 เพ่ิมคุณค่า
งานวิจยัสู่สงัคม

1 3.โครงการเพ่ิมศกัยภาพ
งานวิจยัสู่สงัคม Research 
ก าลงั 2

ต.ค.64-
ก.ย.65

คณะกรรมการ
วิจยัฯ

270,000

1) จ านวน
ผูเ้ช่ียวชาญหรือ
ศิษยเ์ก่าท่ีร่วม
ด าเนินการ

≥ 2 ราย ม.ค.-ก.ย.65 คณะกรรมการ

จัดตั้งศูนย์ 

Excellen 

Center

        50,000

2) ร้อยละ
วิทยานิพนธ์
หรือการศึกษา
คน้ควา้ดิสระท่ี
สอดคลอ้งกบั 
EEC

ร้อยละ 20

10 ผลงาน

(5) ร้อยละ
ผลงานวิจยัท่ีเกิด
จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์
ทั้งหมด

4. โครงการจดัตั้งศูนย ์
Excellen Center ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจในเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก
 (EEC)

1) จ านวน
ผลงานวิจยัท่ี
เผยแพร่ในส่ือ
สาธารณะ20

  3.1 กิจกรรมน าเสนอ
ความรู้งานวิจยัสู่สงัคม

(3) จ านวน
ผลงานวิจยัใหม่ท่ี
ไดรั้บการตีพิมพ์
ในฐานขอ้มูล
ระดบันานาชาติ



หนา้ 4

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
แผนด าเนินการปีงบประมาณ+ 2 เดือนของปีการศึกษา(เดือนท่ี)

ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์
ก  าหนด
เสร็จ

ตวัช้ีวดัโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ ความเส่ียงงบประมาณเป้าหมาย

10 5.โครงการ Econ non 
Academics

80 ต.ค.64-
ก.ย.65

คณะกรรมการ
วิจยั

                -   

  5.1 กิจกรรมหลกัสูตรนกั
ประเมินโครงการเชิงสงัคม

  5.2 กิจกรรมหลกัสูตร
เศรษฐศาสตร์เพ่ือสงัคม

(7) ร้อยละของ
รายไดจ้ากการ
ให้บริการ
วิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน

10

      720,000

(6) ร้อยละของผู ้
เขา้รับบริการท่ี
สามารถน า
ความรู้ไปสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจาก
นวตักรรมท่ี
ถ่ายทอด

รวมค่าใชจ่้ายของยทุธศาสตร์ท่ี 1 

3.1 ร้อยละของ
จ านวนผูเ้ขา้รับ
การอบรมท่ี
ไดรั้บความรู้
เพ่ิมข้ึน

1.3 เพิ่มคุณค่า
ทางวิชาการ
ให้กบั
กลุ่มเป้าหมาย



หนา้ 5

คร้ังท่ี วนัท่ีแกไ้ข

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(8)ร้อยละคูค่วาม
ร่วมมือท่ี Active

1. โครงการ Econ 
co-Partner

1) ร้อยละ
ความส าเร็จตาม
โครงการ/กิจกรรม

80 ต.ค.64-
ก.ย.65

หวัหนา้
ส านกังาน
เลขานุการ

        10,000

 - กิจกรรมฐานขอ้มูล
คูค่วามร่วมมือ

 -โครงการ 1 คณะ 1 ตาบล 
(ต าบลทุง่สุขลา)

2) จ านวน
ฐานขอ้มูลชุมชน

1 ฐาน

100 2. โครงการ Digital ECON 1 ชุด                 -   

 - ปรับปรุงแผน ICT

 - พฒันา HW SW PW

(10) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผูรั้บบริการทุก
กลุ่ม

78

ต.ค64.-
ก.ย.65

1) แผนปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
องคก์รท่ีสอดคลอ้ง
กบัแผนปฏิบติัการ
ดิจิทลั มก.

(9) ร้อยละ
ความส าเร็จของ
แผน ICT

งาน
สารสนเทศ
ของคณะฯ

สาเหตุแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565

802.1 บูรณาการ
ความร่วมมือกบั
ทุกภาคส่วน

งบประมาณผูรั้บผิดชอบ
ก าหนด
เสร็จ

2.2 ขบัเคล่ือน
องคก์ร
ดว้ยระบบ
สารสนเทศ

วนัท่ีเร่ิมใช้:  1 ตุลาคม 2564

ผูจ้ดัท  าแผน:

แผนด าเนินการปีงบประมาณ+ 2 เดือนของปีการศึกษา(เดือนท่ี)

ผูอ้นุมติั:

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย
ตวัช้ีวดัโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ความเส่ียง

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศอยา่งย ัง่ยนื



หนา้ 6

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
งบประมาณผูรั้บผิดชอบ

ก าหนด
เสร็จ

แผนด าเนินการปีงบประมาณ+ 2 เดือนของปีการศึกษา(เดือนท่ี)
เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

ตวัช้ีวดัโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม ความเส่ียง

25 3. โครงการพฒันาการ
เรียนการสอนยคุ New 
normal

   3.1 โครงการเตรียม
ความพร้อมดา้นเทคนิค
การสอนสมยัใหม่

1)  จ านวนวิชาท่ีน า
เทคนิคการสอน
สมยัใหม่ไป
ประยกุตใ์ช้

≥ 3 
รายวิชา
ต่อปี

การศึกษา

ต.ค.64-
ก.ย.65

 ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์
และภาควิชา
เศรษฐศาสตร์
ประยกุต์

      190,000

(12)ระดบั
คะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ ์EdPEx

200 4. โครงการพฒันาองคก์ร
ตามกรอบ EdPEx

1) ระดบัคะแนน
การทดสอบความรู้
เก่ียวกบัเกณฑ ์
EdPEX

80 ต.ค.64-
ส.ค.65

        10,000

(13)ร้อยละ
ความส าเร็จตาม
แผนพฒันา
องคก์รตามกรอบ
 EdPEx

100

210,000     

(11) ร้อยละของ
รายวิชาท่ีมี
รูปแบบการเรียน
การสอนสมยัใหม่

2.4 พฒันาระบบ
การบริหาร
จดัการให้มี
ประสิทธิภาพ 
ตามหลกัธรร
มาภิบาล

คณะกรรมการ
ขบัเคล่ือน
การ
ด าเนินงานสู่
ความเป็นเลิศ 
(EdPEx)

รวมค่าใชจ่้ายของยทุธศาสตร์ท่ี 2

2.3 พฒันา
รูปแบบการเรียน
การสอน
สมยัใหม่และ
หลกัสูตร



หนา้ 7

คร้ังท่ี วนัท่ีแกไ้ข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างบคุลากรใหม้ขีีดความสามารถสูง

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

      260,000

 - ท าแผน HR

 - PMS รูปแบบใหม่

 - ขีดความสามารถ

 - แผนการอบรม

65 80 150,000

3.3 เสริมสร้าง
ความผกูพนั
เพ่ือขบัเคล่ือน
องคก์รแห่ง
ความสุข

(17) ร้อยละของ
บุคลากรท่ีมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ร

75 10.โครงการยกระดบั
ความผกูพนัองคก์ร

10.1 ร้อยละของ
การด าเนินการได้
ตามแผน

80 ต.ค.64- 
ก.ย.65

หวัหนา้
ส านกังาน
เลขานุการ

80,000

ผูรั้บผิดชอบ
ก าหนด
เสร็จ

10(16) ร้อยละ Best 
Practice ท่ีไดรั้บ
การเผยแพร่ใน
ระบบต่อองค์
ความรู้ทั้งหมด

8.1 ร้อยละผูผ้า่น
การอบรม

9.1 ร้อยละของ
บุคลากรท่ี
สามารถน าองค์
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์

คณะกรรมการ
พฒันาบุคลากร

ต.ค.64- 
ก.ย.65

งานบุคคล 
ส านกังาน
เลขานุการ

ต.ค.64- 
ก.ย.65

80

ความ
เส่ียง

วนัท่ีเร่ิมใช้:  1 ตุลาคม 2564

ผูอ้นุมติั:

แผนด าเนินการปีงบประมาณ+ 2 เดือนของปีการศึกษา(เดือนท่ี)

สาเหตุ

ผูจ้ดัท  าแผน:

งบประมาณ

(15) ร้อยละ
ผลงานการ
จดัการความรู้
จากบุคลากรทุก
ระดบั

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย
ตวัช้ีวดัโครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2565

15(14)ร้อยละ
บุคลากรท่ีผา่น
การประเมินขีด
ความสามารถ
ตามท่ีองคก์ร
ก าหนด

3.1 พฒันา
บุคลากรใหมี้
ขีดความ 
สามารถสูง

8. โครงการ High human 
capital
-ท าแผน HR

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

3.2 พฒันาองค์
ความรู้สู่
องคก์ร

นวตักรรม

9. โครงการจดัการความรู้สู่
 Best Practice



หนา้ 8

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ผูรั้บผิดชอบ

ก าหนด
เสร็จ

ความ
เส่ียง

แผนด าเนินการปีงบประมาณ+ 2 เดือนของปีการศึกษา(เดือนท่ี)
งบประมาณเป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย

ตวัช้ีวดัโครงการ/กิจกรรม

490,000รวมค่าใช้จ่ายของยุทธศาสตร์ที ่3

100(18) ร้อยละ
ความส าเร็จการ
ขบัเคล่ือนคา่นิยม
องคก์รไดต้ามแผน



หนา้ 9

คร้ังท่ี วนัท่ีแกไ้ข

ยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรเพื่อความยั่งยนื

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

≥5 วนั                 -   

-             

1,420,000

รวมค่าใช้จ่ายของยุทธศาสตร์ที ่4

รวมค่าใช้จ่ายของยุทธศาสตร์ที ่1-4

ต.ค.64-
ก.ย.65

100

ก าหนด
เสร็จ

ผูรั้บผิดชอบ

4.1 บริหาร
งบประมาณ
เชิงยทุธศาสตร์
ให้ส าเร็จ

4.2  เพ่ิมรายได้
ท่ีไม่ใช่ค่า
หน่วยกิต

(19) ร้อยละของ
เงินงบประมาณ
ภาครัฐท่ีเบิกจ่าย

(20) อตัราส่วน
รายไดจ้ากค่า
หน่วยกิตต่อ
รายไดท่ี้ไม่ใช่ค่า
หน่วยกิต

90:10

11.1 ส่งรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ทนัตามเวลาท่ี
ก าหนด

ผูจ้ดัท  าแผน:

ความ
เส่ียง

ผูอ้นุมติั:

รักษาการรอง
คณบดีฝ่าย
การเงินและ
งานคลงัและ
พสัดุ

11. แผนติดตามและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 สาเหตุ

แผนด าเนินการปีงบประมาณ+ 2 เดือนของปีการศึกษา(เดือนท่ี)
เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั งบประมาณเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ตวัช้ีวดัโครงการ/กิจกรรม

วนัท่ีเร่ิมใช้:  1 ตุลาคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา


