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ปรัชญา (Philosophy)  

“ ศึกษาดี  มีคุณธรรม  วิทยาการก้าวล  า  น าสู่สากล ”  
 

ปณิธาน (Determination)  
 คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล                   
ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ต ารา และการบริการวิชาการ  
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
เป็นสถาบันชั้นน าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน  

 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการบูรณาการ

กับการท างาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

และชุมชนอย่างยั่งยืน 
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่อาเซียน 

 

 

ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1
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นโยบายคณะวิทยาการจัดการ 

1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต   
1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบวิชาชีพ 

1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต ในลักษณะการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร 

1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1.5 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

1.6 จัดท าแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 
2.1 พัฒนาระบบ กลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

2.3 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการรู้ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ 

4.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
5.1 จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 

5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ 

5.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา 

5.4 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้เสีย 

5.5 พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5.6 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.8 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  และวางแผนการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้รวมทั้ งมีการจัดท างบประมาณ  

ที่สอดคล้องกับพันธกิจทุกพันธกิจและมีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 

6. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.1 พัฒนาแผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการท างาน 

6.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณะและหน่วยงานอื่น 

6.6 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
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จากนโยบายสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2561) จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
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ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 
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เป้าประสงค ์(Goals)  

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ Education 4.0 ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  โดยการบูรณาการ
กับการท างาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ์ และให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 
อัตลักษณ์ 

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 

เอกลักษณ์ 
 

 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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F1: Focus on ASEAN Community  คือ ให้ความส าคัญกับการเข้าประชาคมอาเซียน  

F2:  Flexible Curriculum for 21st Century Skills  คือ หลักสูตรมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

F3: Faculty Internship  คือ การปฏิบัติสหกิจศึกษาของอาจารย์และนักศึกษา  

F4: Fun Workplace  คือ สถานที่ท างานที่มีความเพลิดเพลิน  
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ค่านิยมองค์กร ของคณะวิทยาการจัดการ 
 

คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐในด้าน “การน าองค์กร” เพ่ือสร้างระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคณะให้มีความเข้มแข็งและ
พัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพบริการจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คณะจึงก าหนดค่านิยมองค์กรของคณะวิทยาการจัดการ “FMSVRU” เพ่ือให้บุคลากรทุกคนใช้เป็นหลักคิดและปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  ดังนี้ 

F = Following Best Practice มุ่งม่ันในหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส เป็นธรรม  
มีจิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาความลับ ผลประโยชน์และทรัพย์สินขององค์กร ประพฤติปฏิบัติทางจรรยาบรรณ และกฎระเบียบขององค์กรตลอดเวลา 

M =  Mastery เชี่ยวชาญอย่างผู้น า บุคลากรทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเด่น  สะท้อน
ความเป็นองค์กรหลักท่ีจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน 

S  =  Service Mind   มีจิตใจบริการ   มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ   และมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ 

V  =  Visionary Leadership การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การก าหนดทิศทางการน าองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และก าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  

R =  Reliability   สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ  สานความสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุด  เพ่ิมคุณค่าในการบริการด้านความรู้              
ความช านาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ  และเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและความส าเร็จของผู้รับบริการเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน 

U  = Unity  การท างานเป็นทีม  โดยการประสานความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือความส าเร็จและความภาคภูมิใจ
ร่วมกัน 

 
 

 
 



 

8 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการจัดการ 

  
 

   สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ 

   สาขาวิชาการบัญชี 

คณะกรรมการประจ าสว่นราชการ 

   สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
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ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ   

ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย ความรับผิดชอบ 

ปี 2560 คณะ หลักสูตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

KPI 1.1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงประจักษ์ Productive Learning หลักสตูรใหม่ 50% 
หลักสตูรเดิม 30%   

KPI 1.2 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 80%   
KPI 1.3 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีผลการด าเนินการบรรลุตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80%   
KPI 1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 70%   
KPI 1.5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ≥ 3.51   
KPI.1.6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.  ≥ 3.01   
KPI 1.7 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจ าปี ≥ 3.51   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
KPI 2.1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์ สกอ. 20%   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
KPI 3.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการที่มีผลการด าเนินการบรรลุตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  80%   
KPI 3.2 ร้อยละความส าเร็จของโครงการพันธกิจสัมพันธ์ที่มีผลการด าเนินการบรรลุตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  80%   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ  
KPI 4.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการด าเนินการบรรลุตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80%   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล    
KPI 5.1 ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  ≥ 3.51   
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แผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น านโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น โดยอาศัย
เทคนิคการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการด าเนินการผ่านมุมมองย่อย 4 
ด้าน ได้แก่ มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิติกระบวนการ มิติคนและความรู้ และมิติการเงิน โดยแยกวิเคราะห์และสังเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 5 
ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น        
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น        
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ      
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 

ผลการด าเนินการท าให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนที่ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ส าหรับสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map 
คณะวิทยาการจัดการ  
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ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาการเรียนการสอน 
และคุณภาพบัณฑิต 
 

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ที่ได้มาตรฐานสากล 
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
1.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของ

วิถีชีวิตแบบพอเพียง และสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้ 
1.4 พัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล  
2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัยและการผลิตต ารา การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมือง 

และการด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริการวิชาการ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมือง และศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม
ทั้งฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่นในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยตามแนวทาง University Engagement  

3.2 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
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ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  
การท านุบ ารุง สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 

4.1. บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
4.2. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที ่5  
การบริหารการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย  
เพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 

1.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาเพ่ิมขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่าง
ต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง  

1.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม  

1.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมี
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  

1.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University   

 
 
 
 
 



 

14 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงสร้างแผนงาน งาน และงบประมาณ ประจ าปี 2560 
1. แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

1. งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
2. งาน พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
3. งาน พัฒนาทักษะด้านภาษาและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  
4. งาน เครือข่ายความร่วมมือ 

2. แผนงานการวิจัยและสะสมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
1. งาน พัฒนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร 
2. งาน สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย 

3. แผนงานการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
1. งาน บริหารจัดการศูนย์นิเวศชานเมืองและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
2. งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

4. แผนงานการท านุ บ ารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 
1. งาน บริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม และเครือข่าย 
2. งาน บูรณาการการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. แผนงานการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 
1. งาน บริหารบุคคล 
2. งาน บริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
3. งาน พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
4. งาน จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 

แผนงาน / โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 2



 

15 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ตารางแสดงความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ แผนงาน งาน ผลผลิต  
ตัวบ่งชี  (สกอ.) ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ และค่าเป้าหมาย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
แผนงาน  :   การพัฒนาการเรียนการการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
ผลผลิต   :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งาน       :   พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
โครงการที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 1.1 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 1.1 
  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่มีผลส าเร็จของการด าเนินโครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

โครงการที่ 2 บริหารจัดการงานวิชาการ เพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 5.3 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 1.6 
  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณ การบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

โครงการที่ 3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 1.1 ระดับคณะ : - 

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ จ านวนโครงการพฒันาหลักสูตรนานาชาติ 
  ค่าเป้าหมาย จ านวน 1 โครงการ 

 
 
 
 



 

16 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ตารางแสดงความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ แผนงาน งาน ผลผลิต  
ตัวบ่งชี  (สกอ.) ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ และค่าเป้าหมาย (ต่อ) 

งาน       :   พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
โครงการที่ 1 การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 3.2 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 1.6 
  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ (1.) ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มผีลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

(2.) จ านวนผลงานเชิงประจักษท์ี่เกิดจากการเรียนการสอน ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์  
     ก.พ.อ. ก าหนดต่อคณะ 

  ค่าเป้าหมาย (1.) ร้อยละ 70     (2.) จ านวน 10 ผลงาน 

งาน       :   พัฒนาทักษะด้านภาษาและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

โครงการที่ 1 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 3.2 , 5.3 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 1.6 
  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพฒันาทักษะการเรียนรู้ ด้านภาษา 
  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของเป้าหมายโครงการ 

โครงการที่ 2 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 3.1 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 1.5 
  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ ร้อยละของหลักสูตรที่จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

โครงการที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+C+I 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 2.1 , 3.2 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 1.5 , 1.6 
  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ ร้อยละของโครงการที่ด าเนนิการบรรลุส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 
  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

 



 

17 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ตารางแสดงความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ แผนงาน งาน ผลผลิต 
ตัวบ่งชี  (สกอ.) ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ และค่าเป้าหมาย (ต่อ) 

 

งาน       :   เครือข่ายความร่วมมือ 

โครงการที่ 1 การพัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 2.2 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 4.1 
  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ จ านวนชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 
  ค่าเป้าหมาย จ านวน 1 ชุมชน 

โครงการที่ 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานตามภารกิจ 

  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 5.4 ระดับคณะ :   - 

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
  ค่าเป้าหมาย จ านวน 4 เครือข่าย 

โครงการที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ในอาเซียน+3+C+I 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 6.1 ระดับคณะ :  - 

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ในอาเซียน+3+C+I และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
  ค่าเป้าหมาย จ านวน 1 เครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ตารางแสดงความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ แผนงาน งาน ผลผลิต 
ตัวบ่งชี  (สกอ.) ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ และค่าเป้าหมาย (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  :   การวิจัยและสะสมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ผลผลิต   :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งาน       :   พัฒนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร 
โครงการที่ 1 การพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 5.2 , 4.1 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 2.1 , 2.2 , 2.3 
  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ จ านวนโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย 
  ค่าเป้าหมาย จ านวน 1 โครงการ 

งาน       :   สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย 
โครงการที่ 1 การส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีการเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 5.2 , 4.2 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 2.1 , 2.2 

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 ข้ึนไป  

โครงการที่ 2 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 3.2 , 4.1 ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 2.1 , 2.2 
  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้ โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
  ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 * (เกณฑ์มหาวิทยาลยั) 

 
 
 
 
 
 
 



 

19 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ตารางแสดงความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ แผนงาน งาน ผลผลิต 
ตัวบ่งชี  (สกอ.) ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ และค่าเป้าหมาย (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน  :   การบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ผลผลิต   :   ผลงานให้บริการวิชาการ 
งาน       :   บริหารจัดการศูนย์นิเวศชานเมืองและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
โครงการที่ 1  การบริหารศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 6.1 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 3.1 , 5.1  

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 
  ค่าเป้าหมาย ระดับ 4 ** (เกณฑ์มหาวิทยาลัย) 

งาน       :   สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาท้องถิ่น    
โครงการที่ 1  การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 3.2 , 5.2 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 3.1 , 5.1  

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
  ค่าเป้าหมาย 1 พื้นที ่

โครงการที่ 2  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 3.2 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 3.1 , 5.1  

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ ร้อยละเฉลี่ยของการด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานก าหนด 
  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

 
 



 

20 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ตารางแสดงความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ แผนงาน งาน ผลผลิต 
ตัวบ่งชี  (สกอ.) ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ และค่าเป้าหมาย (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุ บ ารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 
แผนงาน  :   การท านุ บ ารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 
ผลผลิต   :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งาน       :   บริหารจัดการด้าน ศิลปวัฒนธรรม และเครือข่าย 
โครงการที่ 1  การบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 5.2 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 4.1 

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 *** (เกณฑ์มหาวิทยาลัย) 

งาน       :   บูรณาการการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม 
โครงการที่ 1  การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 5.2 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 4.1 

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน วิจยั บริการวิชาการ กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา               
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 



 

21 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ตารางแสดงความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ แผนงาน งาน ผลผลิต 
ตัวบ่งชี  (สกอ.) ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ และค่าเป้าหมาย (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 
แผนงาน  :   การพัฒนาการบริหาร 
ผลผลิต   :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งาน       :   บริหารบุคคล 
โครงการที่ 1  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 4.1 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 5.1 

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
  ค่าเป้าหมาย ระดับ 4 **** (เกณฑ์มหาวิทยาลยั) 

งาน       :   บริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการที่ 1  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  - ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 5.1 

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน การบริหารงานส านักงาน 
  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90  

โครงการที่ 2  การจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 1.1 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 5.2 

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ (1.)  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. 
(2.)   ระดับความส าเร็จในการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ 

  ค่าเป้าหมาย (1.)  มากกว่า 4.51        (2.)  ระดับ 5 (* เกณฑ์มหาวิทยาลัย) 

 
 



 

22 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ตารางแสดงความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ แผนงาน งาน ผลผลิต 
ตัวบ่งชี  (สกอ.) ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ และค่าเป้าหมาย (ต่อ) 

 

งาน       :   พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
โครงการที่ 1  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  -  ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 5.1 

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ ระดับความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลยัสีเขียว 
  ค่าเป้าหมาย ระดับ 4 ***** (เกณฑ์มหาวิทยาลัย) 

งาน       :   จัดหาทรัพยากรการเรียนรู ้
โครงการที่ 1  การจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 
  ตัวบ่งชี  (สกอ.) ระดับหลักสูตร :  ตัวบ่งช้ี 3.2 ระดับคณะ :  ตัวบ่งช้ี 5.1 

  ตัวชี วัดความส าเร็จโครงการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก 
และบริการข้ันพืน้ฐาน 

  ค่าเป้าหมาย มากกว่า 3.51 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ : ระดับความส าเร็จของตัวชี วัดโครงการตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยมรีายละเอียด ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  โครงการที่ 3  “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปญัญา” 
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการความรู ้ 
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100  
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพฒันาการจัดการความรู ้ 
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  โครงการที่ 1  “ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ  
ระดับ 2 มีการด าเนนิกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100  
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายมีการน าเอาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่องที่ปรากฏหลักฐานที่ชดัเจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  โครงการที่ 1  “ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ ดังนี้ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม และก าหนดตัวช้ีวัด  
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดบ่งช้ีวดัความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน  
3. ก ากับติดตามใหม้ีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความส าเร็จของตามตวับ่งช้ีที่วัดความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือบรหิารดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ่สาธารณชน  
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงเปน็ทีย่อมรับในระดับชาติ  

ระดับความส าเร็จตามเกณฑม์าตรฐาน 
ระดับ 1 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
ระดับ 2 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
ระดับ 3 มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ 
ระดับ 4 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
ระดับ 5 มีการด าเนินการ 6-7 ข้อ 
 



 

24 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  โครงการที่ 1  “ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเปน็เลิศ”  
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนพฒันาบุคลากร  
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100  
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนอัตรากาลงั และแผนพัฒนาบุคลากร  
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบุคลากรมีระดับความผูกพันต่อองค์กรที่สูงขึ้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  โครงการที่ 3  “ระดับความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว”  
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพฒันาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง  
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100  
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง  
ระดับ 5 มีการน าผลการด าเนินการเข้ารับการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 

 

รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณส่วนที่ 3
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กลยทุธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ ชือ่โครงการ

ประเภท
งบ

งบตอบแทน งบใชส้อย งบวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ ที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาการเรียนการการสอนและคุณภาพบัณฑิต

งาน  :    พัฒนาปรับปรุงหลกัสตูร

กิจกรรมที ่1 พัฒนาปรับปรุงหลกัสตูรเน้นกระบวนการจดัการเรียนรู้เชงิผลติภาพ -           -            -            -                     -         -      -          -               

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สสว. -               ต.ค.59 - ธ.ค.59 อ.อทุัย ศุภกร

2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สสว. -               พ.ย.59 อ.นฤพันธ์ พีรวฒัน์

ไตรมาส 1 -           -            -            -                     -         -      -               

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป สสว. -               ต.ค.59 - ม.ีค.60 อ.ศิริวรรณ นิสรา

4 โครงการปรับปรุงหลักสูตร บริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจดัการธุรกจิค้าปลีก สสว. -               ต.ค.59 - ม.ีค.60 อ.ศรินธร ปราณี

5 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการท่องเทีย่ว สสว. -               ต.ค.59 - ม.ีค.60 อ.จุรีรัตน์ ปราณี

6 โครงการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สสว. -               ก.พ.60 อ.ดวงมณี กฤติภูมิ

ไตรมาส 2 -           -            -            -                     -         -      -               

7 โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ สสว. -               ก.ย.60 อ.ชลียา สุกญัญา

ไตรมาส 4 -           -            -            -                     -         -      -          -               

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจดัการงานวิชาการ เพ่ือจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (รหสั 11-01-08) 64,800      -            -            -                     -         -      -          64,800          

1
โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาประจ าหลักสูตร /การจดัการ
ทัว่ไป (11-01-08-001)

บ.กศ. - -               พ.ค.-มิย.60 อ.ศิริวรรณ นิสรา

2
โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกจิ

ค้าปลีก (11-01-08-002)
บ.กศ. 11,200      11,200          พ.ค.60 อ.อญัชลี ปราณี

3
โครงการทวนสอบเพือ่การเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์
และซัพพลายเชน (11-01-08-003)

บ.กศ. 19,200      19,200          พ.ค.60 อ.ธนิษฐ์นันท์ ณัฐวรรณ

4
โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
(11-01-08-004)

บ.กศ. 28,800      28,800          ม.ิย.60 อ.ศุภมล สุกญัญา

5 โครงการทวนสอบหลักสูตรบริหารธุรกจิ - -           -               พ.ค.60 อ.นิรินธนา พีรวฒัน์

6 โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ (11-01-08-005) บ.กศ. 5,600        5,600            พ.ค.60 อ.ศักด์ิชาย กฤติภูมิ

ไตรมาส 3 64,800      -            -            -                     -         -      -          64,800          

แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ 2560

คณะวทิยาการจดัการ

แผนงาน การพัฒนาการเรียนการการสอนและคุณภาพบัณฑิต

โครงการที ่1 การพัฒนาปรับปรุงหลกัสตูร หรือพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้เชงิผลติภาพ

โครงการที ่2 การบริหารจดัการงานวชิาการ เพ่ือจดัการเรียนรู้เชงิผลติภาพ 

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
100

ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณ
 การบริหาร
จดัการงาน
วิชาการเพือ่

จดัการ
เรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ

ร้อยละ
โครงการ/
กจิกรรมทีม่ี
ผลส าเร็จ
ของการ

ด าเนิน
โครงการ
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้

พัฒนา
ปรับปรุง
หลักสูตร 
กระบวนการ
จดัการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) ที่
ได้
มาตรฐานสากล
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กลยทุธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ ชือ่โครงการ

ประเภท
งบ

งบตอบแทน งบใชส้อย งบวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ ที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

กิจกรรมที ่1 การเปิดสอนหลกัสตูรนานาชาตทิีเ่พ่ิมขึน้

1
โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์
และซัพพลายเชน

สสว. -               ต.ค.59-ม.ีค.60
ประธานสาขา

นานาชาติ
ณัฐวรรณ

ไตรมาส 2 -           -            -            -                     -         -      -          -               

งาน  :    พัฒนาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้

226,100    161,250    71,000      -                   -        -     -          458,350        

1
โครงการพัฒนาด้านทักษะคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 1 

(11-02-10-001)
บ.กศ. 4,800        4,800            พ.ย.-59 อ.ศุภมล สุกญัญา

2
โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการทักษะการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(11-02-10-002)

บ.กศ. 4,800        4,800            พ.ย.-ธ.ค.59 อ.ดร.ณัตตยา สุกญัญา

3 โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศในธุรกจิ (11-02-10-003) บ.กศ. 10,000       10,000          ธ.ค.-59 อ.ชลียา สุกญัญา

4
โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(11-02-10-004)

บ.กศ. 2,400        2,400            พ.ย.-59 อ.ปวริศา ปราณี

5
โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พัฒนาทักษะทางวิชาชีพในธุรกจิท่องเทีย่ว 
(เหนือ) (11-02-10-005)

บ.กศ. 20,000      18,240       38,240          พ.ย.-59
อ.จุรีรัตน์/
อ.ปวริศา

ปราณี

6
โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พัฒนาบุคลิกภาพส าหรับงานบริการใน
อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว (11-02-10-006)

บ.กศ. 4,800        12,000       16,800          ต.ค.-พ.ย.59
อ.จุรีรัตน์/
อ.ปวริศา

ปราณี

8 โครงการเทศมหาชาติ (ตลาดนัดวัฒนธรรม) (11-02-10-008) บ.กศ. 35,000      20,000       55,000          ธ.ค.-59 ผศ.อทุัย ศุภกร

9
โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการและศึกษากระบวนการด้านการจดัการ
โลจสิติกส์และซัพพลายเชนอยา่งมอือาชีพ รุ่น 3 (11-02-10-009)

บ.กศ. 4,800        12,920       3,000         20,720          ธ.ค.-59 อ.ถิรนันท์ ณัฐวรรณ

10
 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการและศึกษากระบวนการด้านการเรียนรู้การ
ซัพพลายเชนเชิงกลยทุธ์ปฏบิัติการและการน าความรู้ไปใช้ในงานวิจยั 

(11-02-10-010)

บ.กศ. 9,600        7,100        3,000         19,700          พ.ย.-ธ.ค.59 อ.กติินันธ์ ณัฐวรรณ

ไตรมาส 1 86,200      48,260      38,000      -                   -        -     -          172,460        

กิจกรรมที ่1 การจดัการเรียนการสอน  (รหัส 11-02-10)

โครงการที ่3 การพัฒนาหลกัสตูรนานาชาต ิ

โครงการที ่1 การจดัการเรียนรู้เชงิผลติภาพ Productive Learning 

จ านวน 1
 โครงการ

ร้อยละของ
รายวิชาที่
เปิดสอนใน
ปีการศึกษา
ทีม่ผีลงาน

เชิงประจกัษ์
ต่อรายวิชาที่
เปิดสอนใน
ปีการศึกษา

ร้อยละ 
70

โครงการ
พัฒนา
หลักสูตร

นานาชาติ

พัฒนา
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 

Learning)



28

กลยทุธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ ชือ่โครงการ

ประเภท
งบ

งบตอบแทน งบใชส้อย งบวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ ที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

11  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (11-02-10-011) บ.กศ. 8,750        8,750            ม.ีค.-60 อ.ธนัยธร นิสรา

12  โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา 2 วัน (11-02-10-012) บ.กศ. 9,600        9,600            ธ.ค.59-ม.ีค.60
อ.มนสิชา/
อ.ศิริพงษ์

นิสรา

13
 โครงการศึกษานวัตกรรมด้านเทคโนโลยเีพือ่ประยกุต์ใช้ในงานธุรกจิ 
(11-02-10-013)

บ.กศ. 2,400        2,400            ม.ีค.-60 อ.ชลียา สุกญัญา

14
โครงการศึกษาดูงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
จงัหวัดสระบุรี (11-02-10-014)

บ.กศ. 3,000        1,000         4,000            ม.ค.-60 อ.องัคาร ปราณี

15
 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พัฒนาทักษะทางวิชาชีพในธุรกจิท่องเทีย่ว 
(อสีานใต้) (11-02-10-015)

บ.กศ. 18,000      12,480       30,480          ม.ค.-60
อ.จุรีรัตน์/
อ.ปวริศา

ปราณี

16  โครงการศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (11-02-10-016) บ.กศ. 4,000        1,500         5,500            1ม.ค.-20ก.พ.60 ผศ.อาภา กฤติภูมิ

17  โครงการอบรมความรู้ด้านสถติิและการตีพิมพ์ (11-02-10-017) บ.กศ. 5,600        1,000         6,600            ก.พ.-60 ผศ.อจัฉรววณ กฤติภูมิ

18  โครงการเรียนรู้แนวปฏบิัติทีดี่การควบคุมสินค้าคงคลัง (11-02-10-018) บ.กศ. 4,800        8,720        3,000         16,520          ก.พ.-60 อ.ธนิษฐ์นันท์ ณัฐวรรณ

19
 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พัฒนาทักษะด้านการจดัการท่องเทีย่ว
อยา่งยัง่ยนื (11-02-10-019)

บ.กศ. 20,000      11,040       31,040          ม.ค.-ก.พ.60 อ.ปวริศา ปราณี

20
 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการและศึกษากระบวนการด้านการจดัการ
คลังสินค้า (11-02-10-020)

บ.กศ. 4,800        5,400        3,000         13,200          ม.ีค.-60 อ.ปริญ ณัฐวรรณ

21
โครงการประกวดบรรจภุณัฑ์สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

 (11-02-10-021)
บ.กศ. 28,300      6,000         34,300          ม.ค.-60 อ.ถิรนันท์ ณัฐวรรณ

22 โครงการศึกษากระบวนการบริหารธุรกจิ (11-02-10-022) บ.กศ. 6,240        1,000         7,240            ก.พ.-60 อ.วรีรัตน์ พีรวฒัน์

ไตรมาส 2 93,500      59,630      16,500      -                   -        -     -          169,630        

23
 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่เขยีนเสนอโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (11-02-10-023)

บ.กศ. 2,400        2,400            เม.ย.-60 อ.ชลียา สุกญัญา

24
 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการวางแผน
และการจดัรายการน าเทีย่ว (11-02-10-024)

บ.กศ. 38,400      26,880       65,280          ม.ีค.-เม.ย60 อ.จุรีรัตน์ ปราณี

25  โครงการผลิตละครเวที (11-02-10-025) บ.กศ. 5,600        14,000       15,000       34,600          พ.ค.-ม.ิย.60
อ.จันทิมา/

อ.กติติ
ศุภกร

26 โครงการศึกษาดูงานองค์กรส่ือสารมวลชน (11-02-10-026) บ.กศ. 4,000        1,500         5,500            เม.ย.-ม.ิย.60 ผศ.ประกอบเกยีรติ ศุภกร

27 โครงการศึกษาดูงานโรงพิมพ์ธนบัตรและธนาคารครุฑ (11-02-10-027) บ.กศ. 8,480        8,480            เม.ย.-60 อ.อบุล พีรวฒัน์

ไตรมาส 3 46,400      53,360      16,500      -                   -        -     -          116,260        
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กลยทุธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ ชือ่โครงการ

ประเภท
งบ

งบตอบแทน งบใชส้อย งบวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ ที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

22,400      166,720    -           -                   -        -     -          144,560        

7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการภาพถา่ยเชิงอนุรักษ์ (11-02-10-007) บ.กศ. 11,200      33,360       44,560          พ.ย.59 ผศ.ประสิทธิ์ ศุภกร

ไตรมาส 1 11,200      33,360      -           -                   -        -     -          44,560         

28
โครงการส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจยัระดับ
ปริญญาตรี (11-02-10-028)

บ.กศ. 100,000     100,000         พ.ย.59-ก.ย.60 อ.ปริญ ณัฐวรรณ

ไตรมาส 4 11,200      133,360    -           -                   -        -     -          100,000        

.

.

.

งาน  :    พัฒนาทักษะดา้นภาษาและเตรียมความพร้อมสูอ่าเซียน

215,200    -           12,000      -                   -        -     -          227,200        

1
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาองักฤษส าหรับบุคลากรและนักศึกษา TOEIC 
(11-03-19-001)

แผ่นดิน      151,200 151,200         พ.ค.-ม.ิย.60 อ.ธนิษฐ์นันท์ นิสรา

ไตรมาส 3 151,200    -           -           -                   -        -     -          151,200        

2
โครงการอบรมภาษาองักฤษ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

(11-03-19-002)
แผ่นดิน 64,000      12,000       76,000          ตค.59-กย.60 อ.อทุัย ศุภกร

ไตรมาส 4 64,000      -           12,000      -                   -        -     -          76,000         

กิจกรรมที ่1 หลักสูตรจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน (รหัส 11-03-20) 44,400      10,080      6,000        -            -        -     -          60,480         

1
โครงการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ
จดัการท่องเทีย่ว (11-03-20-001)

บ.กศ. 10,000      10,080       20,080          ตค.59 อ.จุรีรัตน์ ปราณี

2
โครงการเตรียมความพร้อมความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์ส าหรับโลจสิติกส์ 

(11-03-20-002)
บ.กศ. 24,000      6,000         30,000          ตค.59 อ.ธนิษฐ์นันท์ ณัฐวรรณ

ไตรมาส 1 34,000      10,080      6,000        -            -        -     -          50,080         

3
โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นออกฝึกสหกจิศึกษา ส าหรับนักศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (11-03-20-003)

บ.กศ. 2,400        2,400            ม.ค.60 อ.ชลียา สุกญัญา

ไตรมาส 2 2,400       -           -           -            -        -     -          2,400           

4
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพือ่พัฒนาทักษะพืน้ฐานด้านการ
จดัการธุรกจิค้าปลีก (11-03-20-004)

บ.กศ. 2,400        2,400            ม.ค.60 อ.ศรินธร ปราณี

5 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษากอ่นเขา้เรียน (11-03-20-005) บ.กศ. 5,600        5,600            ม.ค.60 อ.อภิชาติก กฤติภูมิ

ไตรมาส 4 8,000       -           -           -            -        -     -          8,000           

กิจกรรมที ่1 พัฒนาทักษะการใชภ้าษาสากล (รหัส 11-03-19)

ร้อยละ 
80 โครงการที ่1  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ดา้นภาษา 

โครงการที ่2 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเขา้เรียน ร้อยละของ
หลักสูตรที่
จดักจิกรรม
เตรียม
ความพร้อม

ของ
นักศึกษา
กอ่นเขา้เรียน

ร้อยละ 
80

กิจกรรมที ่2 สนับสนุนการเผยแพร่ทีเ่กิดจากการเรียนรู้เชงิผลติภาพ ใน
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ(รหัส 11-02-10)

10 
ผลงาน

จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ที่
เกดิจากการ
เรียนการสอน
 ที่ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ
หรือ
นานาชาติ
หรือตามเกณฑ์
 ก.พ.อ.
ก าหนดต่อคณะ

จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ
พัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู้ ด้าน
ภาษา

เตรียมความ
พร้อมของน.ศ.
กอ่นเขา้เรียน 
พัฒนาน.ศ.ให้
มสีมรรถนะ
ด้านวิชาชีพ มี
จติสาธารณะ

เหน็คุณค่าของ
วิถชีีวิตแบบ
พอเพียง และ
สามารถส่ือสาร
 โดยใช้
ภาษาสากลได้
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กลยทุธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ ชือ่โครงการ

ประเภท
งบ

งบตอบแทน งบใชส้อย งบวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ ที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

256,000    1,020,200  375,400     -            -        -     -          1,651,600     

1  โครงการน้อมวันทาบูชาครู (11-03-21-001) บ.กศ. 15,000      9,000         24,000          ตค.59
อ.ธนิษฐ์นันท/์

อ.จันทิมา/

อ.อญัชลี/อ.องัคาร
พีรวฒัน์

2
โครงการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะงานประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา (11-03-21-002)

บ.กศ. 11,200      7,200        4,000         22,400          ตค.59
อ.วรีรัตน์/

อ.อญัชลี/อ.องัคาร
พีรวฒัน์

3  โครงการประกวดดาว-เดือน (11-03-21-003) บ.กศ. 6,000        20,000       26,000          ตค.59 องค์การนศ.ภาคปกติ พีรวฒัน์

4
โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการเงิน 
(11-03-21-004)

บ.กศ. 4,800        3,000         7,800            พ.ย.59 อ.นิรินธนา พีรวฒัน์

5
โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่ผลิตผลงานทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ คร้ังที ่
1 (งบโครงการพิเศษ 190,000) (11-03-21-005)

บ.กศ. 56,000      30,000       84,000       170,000         ตค.59 - ธ.ค59 ผศ.อทุัย ศุภกร

ไตรมาส 1 93,000      37,200      120,000     -            -        -     -          250,200        

6
 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่ผลิตผลงานทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ คร้ังที่
 2 (งบโครงการพิเศษ 170,000) (11-03-21-006)

บ.กศ. 56,000      94,000       150,000         มค.- ม.ีค 60 ผศ.อทุัย ศุภกร

7  โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นการท างาน (11-03-21-007) บ.กศ. 3,600        1,400         5,000            ม.ีค 60 อ.อบุล พีรวฒัน์

8
 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทางการบัญชี Express และ 

Autoflight ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (11-03-21-008)
บ.กศ. 33,600      33,600          ม.ค 60 อ.ภารดี กฤติภูมิ

9  โครงการศึกษากระบวนการผลิตและการจดัการต้นทุน (11-03-21-009) บ.กศ. 4,000        4,000            ก.พ. 60 อ.ดวงมณี กฤติภูมิ

10  โครงการธรรมะรักษา (11-03-21-010) บ.กศ. 30,000       10,000       40,000          ม.ค 60 อ.ศิริพงษ์ พีรวฒัน์

11  โครงการแขง่ขนักฬีานักศึกษาภาคปกติ (11-03-21-011) บ.กศ. 25,000       20,000       45,000          ม.ีค 60 อ.ปริญ พีรวฒัน์

12  โครงการวิทยาการจดัการแฟร์ (11-03-21-012) บ.กศ. 40,000       10,000       50,000          ก.พ. 60 อ.กติติ พีรวฒัน์

13
 โครงการแขง่ขนักฬีาสาขาวิชาเพือ่เชื่อมความสัมพันธ์ "คนแสดเกมส์" คร้ังที่
 8 (11-03-21-013)

บ.กศ. 45,000       20,000       65,000          ก.พ. 60 อ.ภารดี พีรวฒัน์

14  โครงการปัจฉฺมินิเทศสหกจิศึกษา (11-03-21-014) บ.กศ. 4,000        15,000       19,000          พ.ค 60 อ.ศิริพงษ์ พีรวฒัน์

ไตรมาส 2 93,200      148,000    170,400     -            -        -     -          411,600        

15  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (11-03-21-015) บ.กศ. 5,000         5,000            เม.ย. 60 องค์การนศ.ภาคปกติ พีรวฒัน์

16 โครงการจติอาสาพัฒนาโรงเรียน (11-03-21-016) บ.กศ. 50,000       50,000          ม.ิย. 60 องค์การนศ.ภาคปกติ พีรวฒัน์

17
โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการท่องเทีย่ว
นานาชาติ (งบโครงการพิเศษ) (11-03-21-017)

บ.กศ. 680,000     680,000         เม.ย.-พ.ค.60 อ.จุรีรัตน์ ปราณี

18
โครงการประกวดภาพยนตร์ส้ัน และร้องเพลงสากล ระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลาย Commarts Award 4 th (11-03-21-018)

บ.กศ. 57,000      35,000       92,000          พ.ค.60 ผศ.อทุัย ศุภกร

ไตรมาส 3 57,000      715,000    55,000      -            -        -     -          827,000        

โครงการที ่3  สง่เสริมและสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสูป่ระชาคมอาเซียน+3+C+I ร้อยละ 
80

ร้อยละของ
โครงการที่
ส่งเสริม

สนับสนุน 
พัฒนา
นักศึกษาให้
มคีวาม
พร้อมใน
การท างาน
สู่ประชาคม

อาเซียน+
3+C+I 
ด าเนินการ
บรรลุส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้
ของโครงการ

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมเสริมนอกหลกัสตูร (รหัส 11-03-21)
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กลยทุธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ ชือ่โครงการ

ประเภท
งบ

งบตอบแทน งบใชส้อย งบวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ ที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

19 โครงการปฐมนิเทศสหกจิศึกษา (11-03-21-019) บ.กศ. 12,800      5,000         17,800          ส.ค.60 อ.ดวงมณี พีรวฒัน์

20 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที ่1  ปีการศึกษา 2560 (11-03-21-020) บ.กศ. 40,000       5,000         45,000          ส.ค.60 อ.กติติ/อ.ธนิษฐ์นันท์ พีรวฒัน์

21 โครงการแขง่ขนักฬีานักศึกษาภาคพิเศษ (11-03-21-021) กศ.ปช. 5,000        5,000            ม.ิย. 60 อ.ศุภมล/อ.ธนัยธร พีรวฒัน์

22 โครงการแสดงความยนิดีกบับัณฑิตใหม ่(11-03-21-022) บ.กศ. 75,000       75,000          ส.ค.60 พีรวฒัน์ พีรวฒัน์

23 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับคณะ (11-03-21-023) กศ.ปช. 20,000       20,000          ตต.59-กย.60 พีรวฒัน์ พีรวฒัน์

ไตรมาส 4 12,800      120,000    30,000      -            -        -     -          162,800        

งาน  :    เครือขา่ยความร่วมมือ

กิจกรรมที ่1 น.ศ.ร่วมกับอาจารย ์น าความรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน (รหัส 11-04-11) 4,800       42,680      45,000      -            -        -     -          92,480         

1 โครงการ จติอาสากบัโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ - -           -            -            -               ต.ค.59 อ.องัคาร ปราณี

2 โครงการจติอาสาพัฒนาท้องถิน่ (11-04-11-001) บ.กศ. -           3,600        -            3,600            ธ.ค.59 อ.ภารดี กฤติภูมิ

3
โครงการโลจสิติกส์ฯ "มาด้วยใจ ใหด้้วยใจ สร้างโรงเรียนในฝันใหน้้อง" 
(11-04-11-002)

บ.กศ. -           25,200       -            25,200          ธ.ค.59
อ.สาขาวชิา
โลจิสติกส์ฯ

ณัฐวรรณ

ไตรมาส 1 -          28,800      -           -            -        -     -          28,800         

4 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (11-04-11-004) บ.กศ. 2,000        10,000       12,000          16ม.ค.-ก.พ.60 อ.ดร.ศักด์ิชาย กฤติภูมิ

5 โครงการจติอาสา  (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) (11-04-11-003) บ.กศ. 4,440        4,440            ก.พ.60 รศ.วรุณี กฤติภูมิ

6 โครงการบริหารอาสาพัฒนาโรงเรียน - -           -            -            -               ม.ีค.60 อ.นิรินธนา พีรวฒัน์

7 โครงการจติอาสา (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ) - -           -            -            -               ม.ีค.60 อ.ศุภมล สุกญัญา

8 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร (นิเทศศาสตร์) (11-04-11-005) บ.กศ. -           -            35,000       35,000          ม.ีค.60 ผศ.อทุัย ศุภกร

ไตรมาส 2 -          6,440        45,000      -            -        -     -          51,440         

9 โครงการท่องเทีย่วอาสาพัฒนาท้องถิน่ - -           -            -            -               ม.ีค.-เม.ย.60 อ.จุรีรัตน์ ปราณี

10 โครงการส่ือสารพัฒนาท้องถิน่ (11-04-11-006) บ.กศ. 7,440        7,440            เม.ย.60 อ.จันทิมา/อ.กติติ ศุภกร

11 โครงการพัฒนาอตัลักษณ์ จติอาสา (การจดัการทัว่ไป) (11-04-11-007) บ.กศ. 4,800        4,800            พ.ค.60 อ.ศิริพงษ์ นิสรา

ไตรมาส 3 4,800       7,440        -           -            -        -     -          12,240         

89,720      3,000        -            -        -     -          92,720         

1 โครงการ สานสัมพันธ์กบัผู้ประกอบการ (11-04-12-001) บ.กศ. 4,000        4,000            พ.ย.59 อ.ธนัยน์ิชา ปราณี

ไตรมาส 1 4,000        -           -                   -        -     -          4,000           

2
โครงการสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืทางการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ
 และสถานศึกษา (11-04-12-002)

บ.กศ. 3,720        3,000         6,720            
พ.ย.59 - 
ม.ค.60

อ.ธนัยน์ิชา ปราณี

3 โครงการโลจสิติกส์สัมพันธ์คร้ังที ่9 (11-04-12-003) บ.กศ. 72,000       72,000          พ.ค.60 อ.ปริญ ณัฐวรรณ

ไตรมาส 2 -          75,720      3,000        -            -        -     -          78,720         

โครงการที ่2  สร้างเครือขา่ยความร่วมมือภายในประเทศ เพ่ือขบัเคลือ่นการพัฒนางานตามภารกิจ 

จ านวน
ชุมชนทีม่ี
การจดั
กจิกรรม

กระบวนการ
เรียนรู้จาก
การปฏบิัติ
ผ่านการ
ท างาน
ร่วมกบัชุมชน

จ านวน
1 ชุมชน โครงการที ่1  พัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้จากการปฏบิัตผ่ิานการท างานร่วมกับชมุชน 

จ านวน
4

เครือขา่ย
กิจกรรมที ่1 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือดา้นการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูร และ
แลกเปลีย่นน.ศ.ภายในประเทศ (รหัส 11-04-12)

จ านวน
เครือขา่ย
ความ
ร่วมมอื
ภายในประเท
ศและมกีาร
จดักจิกรรม

ร่วมกนั
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กลยทุธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ ชือ่โครงการ

ประเภท
งบ

งบตอบแทน งบใชส้อย งบวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ ที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

4 โครงการงานพรอม สายใยรักพีพ่บน้อง (11-04-12-004) บ.กศ. 10,000       10,000          เม.ย.60 อ.กติตินันธ์ ณัฐวรรณ

ไตรมาส 3 10,000      -           -                   -        -     -          10,000         

-            -            -                     -         -      -          -               

1
โครงการรับนักศึกษาแลกเปล่ียนจากUniversity of Management and 
Economics (UME) (ใช้งบประมาณ วิเทศสัมพันธ์ 40,000 บาท)

เม.ย.60 ดร.รัตนา ปราณี

ไตรมาส 3
.

.

-            -            -                     -         -      -          -               

โครงการที ่3  สร้างเครือขา่ยความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ในอาเซียน+3+C+I จ านวน
1

เครือขา่ย

จ านวน
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน
 ในอาเซียน+
3+C+I และมี
การจัด
กจิกรรมร่วมกนั

กิจกรรมที ่1 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือดา้นการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูร และ
แลกเปลีย่น.ศ.ในอาเซียน+3+C+I
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กลยทุธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ ชือ่โครงการ

ประเภท
งบ

งบตอบแทน งบใชส้อย งบวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ ที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2   การวจิยัและสะสมองค์ความรุ้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

งาน  :  พัฒนาอาจารย ์นักวจิยั นักศึกษา บุคลากร  

กิจกรรมที ่1  อบรม สัมมนา ให้กับนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวิจยั  (รหัส 12-01-02) -          50,000      -           -                   -        -     -          50,000         

1 โครงการประกาศเกยีรติคุณนักวิจยัดีเด่นระดับคณะ (12-01-02-001) บ.กศ. 50,000       50,000           ก.ค.60 ผศ.สุจิราภรณ์ นักวชิาการ

ไตรมาส 4
.
.

-          50,000      -           -                   -        -     -          50,000         

36,000      242,000    4,000        -            -        -     -          246,000        

1 โครงการน าเสนอผลงานวิจยัระดับนานาชาติ (12-02-07-001) บ.กศ. 10,000       4,000         14,000          15 ม.ค. - ม.ีค. 60 อ.ดร.ศักด์ิชาย กฤติภูมิ

ไตรมาส 2 -          10,000      4,000        -                   -        -     -          14,000         

2 โครงการเผยแพร่งานวิจยัของสาขาวิชาการบัญชี (12-02-07-002) บ.กศ. 32,000       32,000           ก.ค.60 อ.ศิริพร กฤติภูมิ

3 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจยั (12-02-07-003) บ.กศ. 200,000     200,000         ต.ค.59-ก.ย.60 อ.ชวาลา นักวชิาการ

ไตรมาส 4
.
.

-          232,000    -           -            -        -     -          232,000        

กิจกรรมที ่1  การจดัการความรู้ (รหัส 12-04-07) 36,000      30,000      -           -                   -        -     -          30,000         

1 โครงการ KM การวิจยักบัชุมชน (12-04-07-001) บ.กศ. 30,000       30,000          ต.ค.59-ก.ย.60 อ.ชวาลา
ศุภกร ,

นักวชิาการ

ไตรมาส 2
.
.

-          30,000      -           -                   -        -     -          30,000         

จัดหาสนับสนุน
งบประมาณทุน
การวจิัยและการ
ผลิตต ารา จัดต้ัง
ศูนยเ์รียนรู้
พัฒนาระบบ
นิเวศแบบชาน
เมือง และการ
ด าเนินชีวติ
ภายใต้หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

พัฒนาองค์กร
แหง่การเรียนรู้ 
โดยสร้าง
ชุมชนอดุม

ปัญญา

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้
 โดยสร้าง
ชุมชนอดุม
ปัญญา

ร้อยละ 
20

แผนงาน การวจิยัและสะสมองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินจ านวน 1 

โครงการ

ระดับ 3

พัฒนาน.ศ. 

นักวิจยัภายใน
ใหม้สีมรรถนะ
ในการผลิต
และการ
เผยแพร่
ผลงานวิจยัสู่
สากล

ร้อยละของ
ผลรวมถว่ง
น้ าหนักของ
ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์
ประจ าและ
นักวิจยั

โครงการที ่2  พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างชมุชนอุดมปัญญา 

โครงการที ่1 พัฒนาอาจารย ์นักวจิยั นักศึกษาภายในมหาวทิยาลยั ให้มีสมรรถนะในการผลติและการเผยแพร่ผลงานวจิยัสูส่ากล 

งาน  :  สนับสนุนงบประมาณทุนวจิยั การเผยแพร่งานวจิยั 

โครงการที ่1 สง่เสริมงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ให้มีการเผยแพร่ และน าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิวชิาการและการแขง่ขนัของประเทศ

จ านวน

โครงการ
พัฒนา
สมรรถนะ
ด้านการวิจยั

กิจกรรมที ่1  สง่เสริมงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ให้มีการเผยแพร่ และน าไปใชป้ระโยชน์
ในเชงิวชิาการและการแขง่ขนัของประเทศ (รหัส 12-02-07)
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กลยทุธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ ชือ่โครงการ

ประเภท
งบ

งบตอบแทน งบใชส้อย งบวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ ที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3   การบริการวชิาการ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

งาน  :  บริหารจดัการศูนยนิ์เวศชานเมืองและศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด าริ

24,000      36,100      8,100        -                   -        -     -          68,200         

1
โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิบนพืน้ฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (13-02-10-001)

แผ่นดิน 12,000      12,700       8,100         32,800          ม.ีค.-60
อ.อจัฉราวรรณ

,อ.ธนัยธร
นักวชิาการ

ไตรมาส 2 12,000      12,700      8,100        -                   -        -     -          32,800         

2
โครงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการประกอบ
ธุรกจิชุมชน (13-02-10-002)

แผ่นดิน 12,000      23,400       35,400          เม.ย.-60
อ.อจัฉราวรรณ

,อ.ธนัยธร
นักวชิาการ

ไตรมาส 3
.
.

12,000      23,400      -           -                   -        -     -          35,400         

งาน  :  สร้างเครือขา่ยชมุชนนักปฏบิัต ิเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

21,000      114,140    48,560      -            -        -     -          183,700        

1  โครงการสัมมนาเพือ่ความรู้ต่อเนือ่งทางวิชาชีพการบัญชี (CPD) _   พ.ย.59  อ.อภชิาติ นักวชิาการ

2  โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีส าหรับกลุ่มเกษตรกร (13-03-10-001) แผ่นดิน 11,300       8,560         19,860            พ.ย.59  อ.ภารดี นักวชิาการ

3
 โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกจิสินค้าชุมชนคลองหา้ 
(13-03-10-003)

แผ่นดิน 11,800       10,000       21,800            ธ.ค.59
อ.อจัฉราวรรณ

,อ.ธนัยธร,อ.อญัชลี
นักวชิาการ

ไตรมาส 1 -          23,100      18,560      -            -        -     -          41,660         

4
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักท าหนัง รุ่นใหม ่(ภาพยนตร์เพือ่ชุมชน) 
(13-03-10-002)

แผ่นดิน 21,000      67,440       10,000       98,440            ก.พ.60 อ.จันทิมา ,อ.กติติ นักวชิาการ

5  โครงการแปรรูปผลิตภณัฑ์ชุมชนคลองหา้ (13-03-10-004) แผ่นดิน 11,800       10,000       21,800            ม.ค.60
อ.อจัฉราวรรณ

,อ.ธนัยธร,อ.อญัชลี
นักวชิาการ

ไตรมาส 2 21,000      79,240      20,000      -            -        -     -          120,240        

6
 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การประกอบธุรกจิสินค้าชุมชนคลองหา้ 
(13-03-10-005)

แผ่นดิน 11,800       10,000       21,800            เม.ย.60
อ.อจัฉราวรรณ

,อ.ธนัยธร,อ.อญัชลี
นักวชิาการ

ไตรมาส 3 -          11,800      10,000      -                   -        -     -          21,800         

จัดต้ังพัฒนาศูนย์
เรียนรู้โครงการ
ตามแนว
พระราชด าริและ
หลักปรัญชา
เศรษฐกจิพอเพียง
 พร้อมทั้ง
ฝึกอบรมสร้าง
เครือข่ายการ
พัฒนาแกป้ัญหา
ชุมชน ท้องถิ่นใน
พื้นที่
มหาวทิยาลัยตาม
แนวทาง 
University 
Engagement

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการสร้าง
เครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ

แผนงาน การบริการวชิาการ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการที ่1 สร้างเครือขา่ยชมุชนนักปฏบิัตจิากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชมุชนท้องถ่ินและเสริมพลงัให้ชมุชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื

ระดับ 4

โครงการที ่1 บริหารศูนยเ์รียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลกัปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างเครือขา่ย

ชุมชนนัก
ปฏบิัติจาก
ภายในและ
ภายนอกเพือ่
ร่วมกนัศึกษา
แกป้ัญหาของ
ชุมชนท้องถิน่
และเสริมพลัง

ใหชุ้มชน
ท้องถิน่
สามารถด ารง
อยูไ่ด้อยา่งยัง่ยนื

จ านวนพืน้ที่

เป้าหมายใน
การ
ด าเนินงาน
พันธกจิ
สัมพันธ์

1 พืน้ที่

กิจกรรมที ่1  สร้างเครือขา่ยถ่ายทอดองค์ความรู้การเรียนรู้ ตามแนวพระราชด าริและหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รหัส 13-02-10)

กิจกรรมที ่1 สรา้งเครอืขา่ยชมุชนนักปฏบิตัเิพ่ือด าเนินการพันธกิจสัมพันธ์ (รหสั 13-03-10)



35

กลยทุธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ ชือ่โครงการ

ประเภท
งบ

งบตอบแทน งบใชส้อย งบวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ ที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

กิจกรรมที ่1 จดักิจกรรมนิทรรศการ โครงการวนัส าคัญ กิจกรรมเฉลมิพระเกียรต ิ(รหัส 13-03-13) 40,000      40,000         

1
โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
(13-03-13-001)

แผ่นดิน 10,000       10,000            ธ.ค.59
อ.อญัชลี,อ.ธนัยธร,

อ.อจัฉราวรรณ
นักวชิาการ

ไตรมาส 1 10,000      10,000         

2
โครงการนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ 
(13-03-13-002)

แผ่นดิน 10,000       10,000            ก.พ.60
อ.อญัชลี,อ.ธนัยธร,

อ.อจัฉราวรรณ
นักวชิาการ

ไตรมาส 2 10,000      10,000         

3
โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิฯ 

(13-03-13-003)
แผ่นดิน 10,000       10,000            ส.ค.60

อ.อญัชลี,อ.ธนัยธร,
อ.อจัฉราวรรณ

นักวชิาการ

4
โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณ์
วลัยลักษณ์ฯ (13-03-13-004)

แผ่นดิน 10,000       10,000            ก.ค.60
อ.อญัชลี,อ.ธนัยธร,

อ.อจัฉราวรรณ
นักวชิาการ

ไตรมาส 3 20,000      20,000         

โครงการที ่2 จดันิทรรศการเฉลมิพระเกียรติร้อยละ 
100

ร้อยละเฉล่ีย
ของการ
ด าเนิน

โครงการ
แล้วเสร็จ
ตาม
แผนงานที่
ก าหนด
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กลยทุธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ ชือ่โครงการ

ประเภท
งบ

งบตอบแทน งบใชส้อย งบวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ ที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4  การท านุ บ ารุง สบืสาน ศิลปะวฒันธรรมท้องถ่ินและชาติ

งาน  :  บริหารจดัการดา้น ศิลปวฒันธรรม และเครือขา่ย

3,690       23,630      12,680      -            -        -     -          40,000         

1
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านแหล่งท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมของจงัหวัด
ปทุมธานี (14-01-10-001)

แผ่นดิน 14,630       7,680         22,310           ม.ค.60 รศ.วรุณี , อ.ธนัยธร นิสรา

2
โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมของจงัหวัด
ปทุมธานี (14-01-10-002)

แผ่นดิน 2,460        7,000        9,460             ก.พ.- ม.ีค.60 รศ.วรุณี , อ.ธนัยธร นิสรา

ไตรมาส 2 2,460       21,630      7,680        -            -        -     -          31,770         

3
โครงการมอบส่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมของจงัหวัด
ปทุมธานี (14-01-10-003)

แผ่นดิน 1,230        2,000        5,000         8,230             เม.ย.60 รศ.วรุณี , อ.ธนัยธร นิสรา

ไตรมาส 3 1,230       2,000        5,000        -                   -        -     -          8,230           

งาน  :   บูรณาการการสอนดา้นศิลปวฒันธรรม

      38,400       52,960         8,200               -            -         -              -            99,560

1  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต (14-02-06-001) บ.กศ. 16,800      2,700         19,500          พ.ย.-59 อ.ธนัยธร  และคณะ นิสรา

2
 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกบั
วิชาชีพมคัคุเทศก ์(14-02-06-002)

บ.กศ. 6,000        16,960       22,960          พ.ย.-ธ.ค.59 ท่องเที่ยว นิสรา

ไตรมาส 1 22,800      16,960      2,700        -            -        -     -          42,460         

3  โครงการส่ือสารศิลปวัฒนธรรมไทย (14-02-06-003) บ.กศ. 6,000        20,000       26,000          ก.พ.-60 ผศ.ละเอยีด นิสรา

ไตรมาส 2 6,000       20,000      -           -                   -        -     -          26,000         

4
 โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถชีีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี จงัหวัด
สมทุรปราการ (14-02-06-004)

บ.กศ. 9,600        16,000       5,500         31,100          พ.ย.59-ส.ค.60
อ.ศุภมล,
อ.ธนัยธร

นิสรา

ไตรมาส 4 9,600       16,000      5,500        -                   -        -     -          31,100         

แผนงาน  การท านุ บ ารุง สบืสาน ศิลปะวฒันธรรมท้องถ่ินและชาติ

โครงการที ่1 บริหารจดัการงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน

โครงการที ่1 บูรณาการการจดัการเรียนการสอนารวจิยั การบริการวชิาการกับการจดักิจกรรมนักศึกษาดา้นศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน

ระดับ 5

ส่งเสริม
สนับสนุน
การบูรณาการ 
การจดัการ

เรียนการสอน 
วิจยั บริการ
วิชาการ กบั
การจดั
กจิกรรม
นักศึกษา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

และภมูปิัญญา
ท้องถิน่

จ านวน
หลักสูตรที่มี
การบูรณา
การ การ
จัดการเรียน
การสอน วิจัย
 บริการ
วิชาการ กบั
การจัด
กจิกรรม
นักศึกษา 
ด้านศิลปวัฒน

ธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ 
80

บริหารจดัการ

งานท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม ทัง้
การอนุรักษ์ 
ฟืน้ฟู สืบสาน 
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย

ระดับ

ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
บริหาร
จดัการงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน
ธรรมและ

ภมูปิัญญา
ท้องถิน่

กิจกรรมที ่1  จดักิจกรรมและสร้างเครือขา่ยดา้นศิลปวฒันธรรม (รหัส 14-01-10)

กิจกรรมที ่1  ส่งเสริมการจดักิจกรรมให้ความรู้และการมีส่วนร่วมระหว่าง นักศึกษา 
ประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (รหัส 14-02-06)
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กลยทุธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ ชือ่โครงการ

ประเภท
งบ

งบตอบแทน งบใชส้อย งบวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ ที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 5  การบริหารการพัฒนามหาวทิยาลยั เพ่ือความเป็นเลศิสู่สากล

งาน  :  บริหารบุคคล 

กิจกรรมที ่1  พัฒนาบุคลากร (รหัส 15-01-05) 40,000      40,400      -           -                   -        -     -          80,400         

1  โครงการอบรมวิธีการจดัท าขอ้สอบอยา่งมปีระสิทธิผล (15-01-05-001) บ.กศ. 15,000      15,400       30,400           พ.ย..59 อ.สุจิราภรณ์ สุกญัญา

ไตรมาส 1 15,000      15,400      -           -            -        -     -          30,400         

2  โครงการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม ่(15-01-05-002) บ.กศ. 15,000      5,000        20,000           กค.-สค.60 อ.ชวาลา สุกญัญา

ไตรมาส 3 15,000      5,000        -           -            -        -     -          20,000         

3  โครงการ พัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน (15-01-05-003) บ.กศ. 10,000      20,000       30,000           ต.ค.59-ก.ย.60 อ.ชวาลา สุกญัญา

ไตรมาส 4 10,000      20,000      -           -            -        -     -          30,000         

งาน  :  บริหารมหาวทิยาลยัตามหลกัธรรมาภบิาล 

กิจกรรมที ่1   การบริหารงานส านักงาน (รหัส 15-02-45) 790,000    890,950    400,000     40,000              -        -     -          2,120,950     

1
 โครงการทบทวนแผนกลยทุธ์และจดัท าแผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2561

 (15-02-45-001)
บ.กศ. 300,000     300,000         ม.ิย.-ก.ค.60 อ.ดร.รัตนา ปราณี , ศุภกร

2  โครงการติดตามการด าเนินงานตามหลักธรรมาภบิาล (15-02-45-002) บ.กศ. 790,000     10,000       800,000         ต.ค.59-ก.ย.60 อ.ปวริศา ปราณี

3
 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแหง่ความพอเพียง (ปรับปรุง
ภมูทิัศน์ สาธารณูปโภค หอ้งน้ า,ไฟฟ้า,หอ้งเรียน,หอ้งพักอาจารย)์ 
(15-02-45-003)

บ.กศ. 580,950     300,000      40,000         920,950         ต.ค.59-ก.ย.60 อ.ดร.รัตนา ปราณี

4  การจดัหาวัสดุเชื้อเพลิง (15-02-45-004) บ.กศ. 100,000      100,000         ต.ค.59-ก.ย.60 อ.ดร.รัตนา ปราณี

ไตรมาส 4 790,000    890,950    400,000     40,000        -        -     -          2,120,950     

126,000    133,120    12,180      -            -        -     -          271,300        

1
 โครงการสร้างความรู้ความเขา้ใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การ
ด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ EdPex (15-02-46-001)

แผ่นดิน
สมจ.

10,500      15,900       5,600         32,000          พ.ค.60 อ.วรีรัตน์ นักวชิาการ

ไตรมาส 3 10,500      15,900       5,600         -                     -         -      -          32,000          

ร้อยละของ
การเบิกจา่ย
งบประมาณ
ตามแผน 
การ

บริหารงาน
ส านักงาน

ผลการ

ประเมนิ
คุณภาพ
การศึกษา
ตามเกณฑ์ 
สกอ.

มากกว่า

4.51

ดึงดูดบุคลากรที่
มีความสามารถ
ให้เขา้ท างานใน
มหาวิทยาลัย
และพัฒนาขดี
สมรรถนะของ
ทรัพยากร
บุคคลอยา่ง
ต่อเนื่องทันต่อ
การเปล่ียนแปลง

ระดับ

ความส าเร็จ
ของการ
จดัการ
ทรัพยากร
บุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ

ระดับ 4

ปรับปรุง
กฏหมาย 
ระเบียบ 
ขอ้บังคับ 
จดัการ

ฝึกอบรมและ
พัฒนาทีมุ่ง่เน้น
การปฏบิัติ การ
เสริมสร้าง
ธรรมาภบิาล
และเป็น
มหาวิทยาลัยที่

รับผิดชอบต่อ
สังคม กิจกรรมที ่1   บริหารจดัการมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ (รหัส 15-02-46)

แผนงาน  การบริหารการพัฒนามหาวทิยาลยั เพ่ือความเป็นเลศิสูส่ากล

โครงการที ่1  พัฒนาระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลสูค่วามเป็นเลศิ

โครงการที ่1 การเสริมสร้างธรรมาภบิาลและเป็นมหาวทิยาลยัทีร่ับผิดชอบตอ่สงัคม

โครงการที ่2  จดัการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลศิ

ร้อยละ 
90
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กลยทุธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ ชือ่โครงการ

ประเภท
งบ

งบตอบแทน งบใชส้อย งบวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ ที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

2
 โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
(15-02-46-002)

บ.กศ. 10,500      15,400       5,000         30,900           ส.ค 60
อ.วรีรัตน์ ,
อ.ปวริศา

นักวชิาการ

3
 โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
(15-02-46-003) (บ.กศ.สมจ)

บ.กศ. 105,000     21,820       1,580         128,400          ส.ค 60
อ.วรีรัตน์ ,
อ.ปวริศา

นักวชิาการ

4
 โครงการส่งเสริม สนับสนุน ใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรมคีวามรู้ด้านประกนั
คุณภาพการศึกษา (15-02-46-004)

บ.กศ. 80,000       80,000           ต.ค.59-ก.ย.60 อ.ชวาลา สุกญัญา

ไตรมาส 4 115,500    117,220    6,580        -                   -        -     -          239,300        

งาน  :  พัฒนามหาวทิยาลยัสเีขยีว 

กิจกรรมที ่1   พัฒนาสิง่แวดลอ้มบริเวณรอบอาคารสถานที ่(รหัส 15-03-05) 20,000      -                   -        -     -          20,000         

1  การปรับปรุงระบบนิเวศ และจดัส่ิงอ านวยความสะดวก (15-03-05-001) บ.กศ. 20,000       20,000          ต.ค.59-ก.ย.60 อ.ดร.รัตนา ปราณี

ไตรมาส 4

 

20,000      20,000         

งาน  :  จดัหาทรัพยากรการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่1   จดัหาทรัพยากรการเรียนรู้ (รหัส 15-04-11) 119,200    67,200      2,851,700  -                   200,000  -     -          3,238,100     

1
 โครงการจดัหาทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนาสภาพบรรยากาศการ
เรียนรู้ ส าหรับผู้บริหาร (Executive) (15-04-11-001)

กศ.ปช. 19,200      67,200       50,000       136,400         ต.ค.59-ก.ย.60 อ.ศิริพงษ์ นิสรา

2  โครงการปรับปรุงระบบฐานขอ้มลู เพือ่การศึกษา (15-04-11-002) กศ.ปช. 20,000       20,000          ต.ค.59-ก.ย.60 ผศ.ประพันธ์พงษ์ กฤติภูมิ

3  โครงการจดัหาวัสดุ ครุภณัฑ์ เพือ่การศึกษา (15-04-11-003) กศ.ปช. 1,010,600   200,000   1,210,600      ต.ค.59-ก.ย.60 ผศ.ประพันธ์พงษ์ ปราณี

4  โครงการบริหารจดัการส านักงาน (แผ่นดิน) (15-04-11-004) แผ่นดิน 989,400      989,400         ต.ค.59-ก.ย.60 ผศ.ประพันธ์พงษ์ ปราณี

5  โครงการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา (15-04-11-005) กศ.ปช. 100,000     -            781,700      881,700         ต.ค.59-ก.ย.60 ผศ.ประพันธ์พงษ์ ปราณี

ไตรมาส 4 119,200    67,200      2,851,700  -                   200,000  -     -          3,238,100     

มากกว่า 

3.51

โครงการที ่1 พัฒนาสิง่แวดลอ้มและมหาวทิยาลยัแห่งความพอเพียง

โครงการที ่1 จดัหาและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาการวจิยั การบริการวชิาการ

ระดับ 5ระดับ
ความส าเร็จ
ในการจัดการ
คุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การ
ด าเนินการที่
เป็นเลิศ

จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ิง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวทิยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น
 Semi 
residential 
University

พัฒนาให้เป็น
มหาวทิยาลัยสี
เขียวที่มีสุนทรียะ
 การอนามัย
สุขาภิบาล และ
การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมที่ดี 
และมีความ
พร้อมด้านอาคาร
สถานที่

ระดับ
ความส าเร็จ
ในการ

พัฒนา
มหาวิทยาลัย
สีเขยีว

ระดับ 4

ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารยต่์อส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
และบริการ
ขั้นพื้นฐาน
ภายใน
มหาวทิยาลัย



 

 

 

39 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

40 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. คณะวิทยาการจัดการมีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้านวิชาการอย่างชัดเจน   
2. เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   
3. มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4. การจัดการเรียนการสอนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี  หรือนวัตกรรมในการสอน                  

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร    
5. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
6. มีการก าหนดเกณฑ์หรือมาตรการสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
7. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยและผลิตผล

งานสร้างสรรค์  
8. มีผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติมากขึ้น 
9. มีความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ 

1. แผนการรับนักศึกษายังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
2. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศมีจ านวนน้อย 
3. สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ปริญญาโท และปริญญาเอกยังต่ ากว่าเกณฑ์ 
4. สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Treats)  

1. โครงการบริการวิชาที่หลากหลาย และตอบสนองตามความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

2. คณะวิทยาการจัดการมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมีโครงการ/
กิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

3. คณะวิทยาการจัดการมีเครือข่ายบริการวิชาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

1. สภาพการณ์แข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึน 
2. อัตราการลดลงของจ านวน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลต่ออัตรา
การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 



 

 

 

41 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

แผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 



 

 

 

42 แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที ่12 

นโยบายคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
ด้านการศึกษา 
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฎิรูป
การศึกษาแห่งการเรียนรู ้โดยให้
ความส าคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไป
พร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของ
คนไทยให้สามารถเรียนรู ้และ
พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ 
ประกอบอาชพีและดารงชวีิตโดย
มีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม 
เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรยีนรู ้โดยเน้นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที ่
ลดความเหลื่อมลา้ และพัฒนากา
ลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสม
กับพื้นที ่ทั้งในด้านเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบรกิาร  
ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกชว่งวยัโดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบ
อาชีพไดห้ลากหลายตามแนวโน้ม
การจา้งงานในอนาคตปรับ
กระบวนการเรยีนรู้และหลกัสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดย
บูรณาการความรู้และ คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึ่งประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพให้มีทกัษะ
ความรู ้และความสามารถใน
การดารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
แผนงานโครงการ 
1. แผนงานการลงทุนพัฒนา
เพิ่มศักยภาพปฐมวยั 
4. แผนการยกระดับศูนย์
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

นโยบายข้อที ่1 การลงทุนพัฒนา
ประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา 
มีกลไกลการดาเนินงานใน 3 
โครงการ ได้แก ่
1.1 โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่เพื่อให้ได้
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 
1.2 โครงการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลยัระดับ
โลก 
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลก  
นโยบายข้อ 3 การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของตนเอง 
ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพ
และบริบทของแต่ละกลุ่มสถาบัน  
 

มีประเด็นทิศทาง 9 ข้อ 
1. รอยต่อการศึกษา
ระดับอื่น 
2. การแก้ไขปัญหา
อุดมศึกษาปัจจุบัน - 
การจัดสถาบัน 
อุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
3. ธรรมาภิบาลและ
บริหารจัดการ 
4.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
5. การเงินอุดมศึกษา 
6.การพัฒนาบุคลากร
ในอุดมศึกษา - การ
พัฒนามหาวิทยาลัยรัฐ
กลุ่มใหม่ 
7 เครือข่ายอุดมศึกษา 
8 การพัฒนาใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
9 โครงสร้างพื้นฐาน
การเรียนรู้  

นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
นโยบายข้อ 3 
พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้
มีความรู้ ความสามารถม ี
อัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียน 
การสอนและคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ ์
1.1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Larning) ที่ได้มาตรฐานสากล 
1.2. พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) 
1.3. เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษากอ่นเข้าเรียน พัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชพี 
มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชวีิต
แบบพอเพยีงและสามารถสื่อสาร
โดยใช้ภาษาสากลได้  
1.4. พัฒนากิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน  
1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน 
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศ  
 
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียน 
การสอนและคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ ์
1.1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Larning) ที่ได้มาตรฐานสากล 
1.2. พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) 
1.3. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน พัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะด้านวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชวีิตแบบ
พอเพียงและสามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได ้ 
1.4. พัฒนากิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน  
1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน 
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศ  
 
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  
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นโยบายคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
เข้าด้วยกันเพื่อให้เอือ้ต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในดา้นความรู ้
ทักษะ การใฝ่เรียนรู ้การ
แก้ปัญหาการรบัฟังความเห็น
ผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองด ีโดยเน้น
ความรว่มมือระหว่างผู้เกีย่วข้อง
ทั้งในและนอกโรงเรียน  
ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการผลิต
และพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมี
จิตวิญญาณของความเป็นคร ู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตาม
วิชาที่สอน พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเปน็เครื่องมือช่วยครู
หรือเพื่อการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

นโยบายข้อ 6 การส่งเสริมเครือข่าย
มหาวิทยาลัย  
เป็นกลไกลส าคัญในการขับเคลื่อน 
นโยบายไปสู่การปฏิบัติหรือดาเนิน
การตามโจทย์ในการพัฒนาประเทศ
และเครือข่ายผลักดันประเด็นที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องการให้
ส่วนกลางเข้าไปช่วยสนับสนุนโดย
เครือข่ายเป็นกลไกลในการเชื่อมโยง
การศึกษาทกุระดับและภาคส่วน
ต่างๆ ในพื้นที่ และประเทศ  
นโยบายข้อ 8 การผลิต พัฒนาครู 
และผู้บริหารการศึกษา  
การผลิตครูที่มีคุณภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการจอง
ประเทศทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยหลักส าคัญ คือการ
พัฒนาวิธกีารผลิตครู ตั้งแต่
กระบวนการรับเข้า กระบวนการ
ผลิตครูขั้นตอนที่ส าเร็จการศึกษา 
ติดตามดูแลครูเพื่อจะไปช่วยเหลอื
โรงเรียนที่บัณฑิตไปทางานด้วย 
นอกจากนี ้ยังมีแนวนโยบายที่จะ
เสนอรัฐบาลให้ใช้เครือข่าย
อุดมศึกษา 9 เครือข่าย เป็นพี่เลี้ยง
ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป  
 

กลยุทธ ์ 
3.1 จัดตั้ง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การ
ปฏิรูปการศึกษาสร้าง เครือข่ายการ
พัฒนาครูประจาการแบบ 
Coaching และยกระดับศูนย์ศึกษา
พัฒนาครูเป็นศูนย์พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ า
จังหวัด  
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศ
ชานเมือง และศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
ฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่นในพื้นที่
มหาวิทยาลัยตามแนวทาง 
University Engagement  
3.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานพัฒนา 
ท้องถิ่นรองรับการกระจายอ านาจ  
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็น
เลิศสู่สากล  
กลยุทธ ์ 
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิต 
เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล  

กลยุทธ ์ 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศ
ชานเมือง และศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
ฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่นในพื้นที่
มหาวิทยาลัยตามแนวทาง 
University Engagement  
3.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารงานพัฒนา 
ท้องถิ่นรองรับการกระจายอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็น
เลิศสู่สากล  
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
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คณะวิทยาการจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความ

เป็นธรรม  
แนวทางการพัฒนา  
2. การกระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง  
3. การเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน  
แผนงานโครงการ  
3. โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณ  
ด้านการศึกษาแบบมุ่งเน้น
สัมฤทธิ ์ 
4. โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง  

  นโยบายข้อ 2  
สร้างผลงานเชิงประจักษ์
ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
ที่ยอมรับ  

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพบัณฑิต  
กลยุทธ์ 1.4. พัฒนากิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผ่านการทางานร่วมกับชุมชน  
ยุทธศาสตร์ 3 การบรกิารวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  
กลยทุธ ์ 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชาน
เมือง และศูนย์เรยีนรูโ้ครงการตามแนว
พระราชดาริและหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง พร้อมทั้งฝกึอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา แก้ปญัหาชุมชน 
ท้องถิ่นในพื้นทีม่หาวทิยาลยัตาม
แนวทาง University Engagement  
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบัตจิาก
ภายในและภายนอกเพื่อรว่มกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิน่ และ
เสริมพลังให้ชมุชนทอ้งถิ่นสามารถด ารง
อยู่ไดอ้ยา่งยั่งยืน  
ยุทธศาสตร ์5 การบรหิารการพัฒนา
มหาวทิยาลยัเพือ่ ความเป็นเลิศสู่สากล  
กลยทุธ ์5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ จัดการฝกึอบรมและพัฒนาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัตกิารเสริมสรา้ง  
ธรรมาภิบาลและเป็นมหาวทิยาลยัสี
เขียว  

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพบัณฑิต  
กลยุทธ์ 1.4. พัฒนากิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผ่านการทางานร่วมกับชุมชน 
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  
กลยทุธ ์ 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชาน
เมือง และศูนย์เรยีนรูโ้ครงการตามแนว
พระราชดาริและหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง พร้อมทั้งฝกึอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา แก้ปญัหาชุมชน 
ท้องถิ่นในพื้นทีม่หาวทิยาลยัตาม
แนวทาง University Engagement  
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบัตจิาก
ภายในและภายนอกเพื่อรว่มกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิน่ และ
เสริมพลังให้ชมุชนทอ้งถิ่นสามารถด ารง
อยู่ไดอ้ยา่งยั่งยืน  
ยุทธศาสตร ์5 การบรหิารการพัฒนา
มหาวทิยาลยัเพือ่ ความเป็นเลิศสู่สากล  
กลยทุธ ์5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ จัดการฝกึอบรมและพัฒนาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัตกิารเสริมสรา้ง 
ธรรมาภิบาลและเป็นมหาวทิยาลยัสี
เขียว  
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  
1. การรักษาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิสร้าง
สมดุลของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม  
5. สนับสนุนการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
แผนงานโครงการ  
5. โครงการเมืองสีเขียว  
6. แผนงานด้านการลดกา๊ช
เร่ืองกระจก ที่เหมาะสมกับ
ประเทศ (NAMA Roadmap) 
และแผนงานด้านการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
  

  นโยบายข้อ 2  
สร้างผลงานเชิงประจักษ์
ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
ที่ยอมรับ  

ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ ์ 
3.2 จัดตั้งศูนย์ศึกษานิเวศชานเมือง 
และศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชดาริและหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมฝึกอบรม 
สร้างเครือข่ายการพัฒนา แก้ปัญหา
ชุมชน ท้องถิ่น ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง University 
Engagement  

ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ ์ 
3.2 จัดตั้งศูนย์ศึกษานิเวศชานเมือง 
และศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชดาริและหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมฝึกอบรม 
สร้างเครือข่ายการพัฒนา แก้ปัญหา
ชุมชน ท้องถิ่น ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง University 
Engagement 
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นโยบายคณะกรรมการ 
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กรอบแผนอุดมศึกษา 
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
 ยุทธศาสตร ์6 การบรหิารจัดการ

ในภาครัฐ การปอ้งกนัการทจุริต
ประพฤติมชิอบและธรรมาภบิาล  
แนวทางพัฒนา  
1. ปรับปรุงโครงสรา้ง หนว่ยงาน 
บทบาท ภารกจิ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มี
ขนาดเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
2. ปรับปรุงกระบวน 
การงบประมาณ และสร้างกลไกล
ในการ ติดตามตรวจสอบการเงิน 
การคลังภาครัฐ  
5. ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6. ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคลอ้ง
กับ ข้อบังคับสากลหรอืขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศ  
แผนงานโครงการ  
2. การปฏิรูปการพัฒนา
ข้าราชการ  
3. การเพิ่มประสิทธภิาพและ
คุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ  
4. การปรับปรุงกฎหมายเพือ่วาง
ระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณเชิงพื้นที ่

นโยบายข้อ 2 การปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐาน  
เพื่อปรับเกณฑ์มาตรฐานทั้ง
หลักสูตร อาจารย ์บัณฑิตและ
นักศึกษา ให้มีความหลากหลาย 
ครอบคลุมทั้งสายวิชาการ สาย
วิชาชีพและปฏบิัติการ เพื่อผลิต
นักวิจยั/นักวิชาการ(Academic) 
นักวิชาชพีชั้นสูง (Professional) 
และนักเทคนิค/นักปฏิบัต ิ
(Technical/Practice) 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศรวมทั้งสามารถแข่งขันได้ใน
อาเซียน  
  

 นโยบายข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยขนาดกลาง  
นโยบายข้อ 5 พัฒนาการ
บริหารจัดการใน
มหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่ความเป็นเลิศสู่
สากล  
กลยุทธ ์ 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัต ิการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม  
5.3 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขยีวที่มีสุนทรียะ 
การอนามยัสุขาภิบาล และ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ด ีและมี
ความพร้อมด้านอาคารสถานที ่ 
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน การเรียนรู ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก 
และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential University  

ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่ความเป็นเลิศสู่
สากล  
กลยุทธ ์ 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัต ิการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม  
5.3 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขยีวที่มีสุนทรียะ การ
อนามัยสุขาภิบาล และ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ด ีและมี
ความพร้อมด้านอาคารสถานที ่ 
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน การเรียนรู ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก 
และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential University  
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
5. การบูรณาการโครงสรา้ง
พื้นฐานกลางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร
(Information and 
communication Technology 
/ ICT) สาหรับภาครัฐ 
(Government Shared 
Infrastructure)  
9. การสร้างกลไกล “ยับยั้ง” และ 
“สร้างความตระหนักรู”้ เพื่อ
ป้องกันการทจุริต  
10. การพัฒนากระบวนการจดัทา
นโยบายสาธารณะรวมถึง
กฎหมายกฎ ระเบยีบ ให้มี
คุณภาพและมีสว่นรว่มจากทุก
ภาคส่วน   

 ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์  
แนวทางการพัฒนา  
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงพณิชย์และเชิงสังคม  
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur)  
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

  นโยบายข้อ 2  
สร้างผลงานเชิงประจักษ์
ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
ที่ยอมรับ  

ยุทธศาสตร์ 2 การวจิัยและสะสม
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ 2 การวจิัยและสะสม
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 
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คณะวิทยาการจัดการ 
 ยุทธศาสตร ์ที ่9 การพัฒนาภาค

เมืองและพืน้ที่เศรษฐกจิ  
แนวทางการพัฒนา  
1. การพัฒนาภาคเพื่อสร้าง
โอกาสเศรษฐกิจใหก้ระจาย
ตัวอยา่งทั่วถึง  
1.1 ภาคเหนอื : พัฒนาให้เป็น
ฐานเศรษฐกจิมูลค่าสูง  
1.1.4 พัฒนาระบบการดแูล
ผู้สูงอายุรองรบัการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมอายุของภาคเหนอืที่
เร็วกวา่ระดบัประเทศ 10 ป ี 
2. พัฒนาเมือง  
2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก  
2.1.2 ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมอืงอยา่งมีบูรณา
การภายใตก้ารมีส่วนร่วม  
ของสว่นกลาง ส่วนท้องถิน่ ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน  
2.2 แนวทางการพัฒนาเมอืง
ส าคัญ  
2.1.2 พัฒนาเมอืงปริมณฑล 
(สมุทรปราการ นนทบุร ีปทุมธาน ี
นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้
เป็นเมืองศูนย์กลางการบรกิาร
ธุรกจิและการพาณิชย์ศูนยก์ลาง
การขนส่งและโลจิสตกิส ์
ศูนย์บรกิารดา้นสขุภาพและ

  นโยบายข้อ 2  
สร้างผลงงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นที่ยอมรับ  
นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพบัณฑิต  
กลยุทธ ์ 
1.1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) ที่ได้มาตรฐานสากล  
1.2. พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning)  
1.3. เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษากอ่นเข้าเรียน พัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชพี 
มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชวีิต
แบบพอเพยีงและสามารถสื่อสาร
โดยใช้ภาษาสากลได้  
1.4 พัฒนากจิกรรม กระบวนการเรียนรู้
ให้นักศึกษาเรยีนรู้จากการปฏบิัติผ่าน
การทางานร่วมกบัชุมชน  
ยุทธศาสตร ์2 การวจิัยและสะสมองค์
ความรู้เพือ่พัฒนาทอ้งถิ่น  
กลยุทธ ์ 
2.3. สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย ์
ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา ประชารัฐ ลด
ความเหลื่อมล้า สร้างความมั่งค่ัง 
และยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ  

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพบัณฑิต  
กลยุทธ ์ 
1.1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) ที่ได้มาตรฐานสากล  
1.2. พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning)  
1.3. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน พัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะด้านวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชวีิตแบบ
พอเพียงและสามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได ้ 
1.4 พัฒนากจิกรรม กระบวนการเรียนรู้
ให้นักศึกษาเรยีนรู้จากการปฏบิัติผ่าน
การทางานร่วมกบัชุมชน  
ยุทธศาสตร ์2 การวจิัยและสะสมองค์
ความรู้เพือ่พัฒนาทอ้งถิ่น  
กลยุทธ ์ 
2.3. สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย ์
ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา ประชารัฐ ลด
ความเหลื่อมล้า สร้างความมั่งค่ัง 
และยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ  
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และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที ่12 

นโยบายคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

แผนกลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร ์
และกลยุทธ ์

คณะวิทยาการจัดการ 
การศึกษาและเมืองทีอ่ยูอ่าศัย  
3. การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจ  
3.2 พื้นที่เศรษฐกจิพิเศษชายแดน  
3.2.1ส่งเสริมและอานวยความ
สะดวกการลงทนุในพื้นที่เขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
แผนงานโครงการ  
12. โครงการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษสระแกว้ ตาก 
สงขลา และ หนองคาย  

ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  
กลยุทธ ์ 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศ
ชานเมือง และศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชดาริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
ฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่นในพื้นที่
มหาวิทยาลัยตามแนวทาง 
University Engagement  

ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  
กลยุทธ ์ 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศ
ชานเมือง และศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชดาริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
ฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่นในพื้นที่
มหาวิทยาลัยตามแนวทาง 
University Engagement  

ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรม 
ไทย เพื่อการเรียนรู้สร้าง
ความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย นาไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาต ิระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาต ิ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  

    ยุทธศาสตร์ที ่4 การท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาต ิ 
กลยุทธ ์ 
4.1. บริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ ์
ฟื้นฟ ูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
4.2. ส่งเสริม สนับสนุนการ บูรณา
การ การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ กับการจัด
กิจกรรมนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
4.3. สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับสากล  

ยุทธศาสตร์ที ่4 การท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาต ิ 
กลยุทธ ์ 
4.1. บริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ ์
ฟื้นฟ ูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
4.2. ส่งเสริม สนับสนุนการ บูรณา
การ การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ กับการจัด
กิจกรรมนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
4.3. สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับสากล  
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เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน พัฒนาและบริหารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ  
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