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ปรัชญา (Philosophy)  

นักปฏิบัติมืออาชีพ น านวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ปณิธาน (Determination)  
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
คณะแห่งการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อัตลักษณ์     
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ 
 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ค่านิยม  
VALAYA-M   

V  : Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ 
A  :  Activeness ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 
L  :  Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
A  :  Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 
Y  :  Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
A  :  Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 
M :  Multi-skill ทักษะที่หลากหลาย   

ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1
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พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อสถานการณ์ 
2. สร้างงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

นโยบายคณะวิทยาการจัดการ 

1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต   
1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต โดยบูรณาการองค์ความรู้กับการท างานไปสู่การปฏิบัติ  
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.5 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
1.6 จัดท าแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
1.7 ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนและน าไปใช้ประโยชน์ 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 
2.1 พัฒนาระบบ กลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
2.3 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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3. นโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และพระบรมราโชบาย 

4. นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
4.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารจัดการองคก์รเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) โดยใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
5.2 จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 
5.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ 
5.4 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองการจัดการศึกษารูปแบบ Productive Learning 
5.5 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้เสีย 
5.6 พัฒนาองค์กรแห่งความสุข 
5.7 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
5.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดท างบประมาณท่ีสอดคล้อง

กับพันธกิจทุกพันธกิจและมีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
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6. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6.1 พัฒนาแผนงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร นักศึกษา และลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการท างาน 
6.5 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน 

เป้าประสงค ์(Goals)  
1. บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์  

ต่อสังคม 
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนา

อย่างสมดุล 
3. เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการท างาน  มีนวัตกรรมท าให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการจัดการ  
 
 
  
 
 
 
  

  
 
 

 

 

 

 

 
 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 

ส านักงานคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่ือสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาเเละสารสนเทศ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐานการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และพันธกิจสัมพันธ์   

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

หมายเลขอ้างอิง 19011CJHTO47610

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



6 
แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้น าการเปลี่ ยนแปลงก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
KPI 1.1 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ทุกระดับการศึกษา  

- นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 1,640 คน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ
ทุกสาขาวิชา 

- นักศึกษาที่มีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต 10 คน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ
ทุกสาขาวิชา 

KPI 1.2 ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตร
ระยะสั้น (Short Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อ
รายได้จากการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 12 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ
ทุกสาขาวิชา 

KPI 1.3 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

5 ผลงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ
ทุกสาขาวิชา 

KPI 1.4 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   2 ผลงาน ทุกสาขาวิชาจ านวน 9 ผลงาน 
1. นิเทศศาสตร์ 1 ผลงาน 
2. การจัดการทั่วไป 1 ผลงาน 
3. การบริหารธุรกิจ  
   - แขนงวิชาการตลาด 1 ผลงาน    
   - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1    
     ผลงาน 
4. การจัดการท่องเที่ยว 1 ผลงาน 
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แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

5. การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1 ผลงาน 
6. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1   
    ผลงาน 
7. การบัญชี 1 ผลงาน 
8. ธุรกิจดิจิทัล 1 ผลงาน 

KPI 1.5  จ านวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ 
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

70 ผลงาน ทุกสาขาวิชาจ านวน 83 ผลงาน 
1. นิเทศศาสตร์  
   ระดับชาติ 4 ผลงาน + TCI 1 ผลงาน 
2. การจัดการทั่วไป  
   ระดับชาติ 13 ผลงาน + TCI 1 ผลงาน 
3. การบริหารธุรกิจ 11 ผลงาน 
   - แขนงวิชาการตลาด ระดับชาติ 5 ผลงาน  
     + TCI 1 ผลงาน 
   - แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    
     ระดับชาติ 4 ผลงาน + TCI 1 ผลงาน  
4. การจัดการท่องเที่ยว  
   ระดับชาติ 7 ผลงาน + TCI 1 ผลงาน 
5. การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  
   ระดับชาติ 5 ผลงาน + TCI 1 ผลงาน 
6. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     
   ระดับชาติ 20 ผลงาน + TCI 1 ผลงาน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

7. การบัญชี  
   ระดับชาติ 10 ผลงาน + TCI 2 ผลงาน  
8. ธุรกิจดิจิทัล  
   ระดับชาติ 6 ผลงาน + TCI 1 ผลงาน 

KPI 1.6 จ านวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

3 กิจกรรม 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย  
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารเเละมาตรฐาน
การศึกษา 

KPI 1.7 จ านวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย  
*ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) 

1 ราย 1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เเละพันธกิจสัมพันธ์ 
2. คณะกรรมการ Startup  

KPI 1.8 จ านวนชุมชนที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาชุมชนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1 ชุมชน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเเละ
พันธกิจสัมพันธ์ 

KPI 1.9 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางาน
กิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & Senior Citizen Engagement 
index) 

ร้อยละ 50 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย  
2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เเละพันธกิจสัมพันธ์ 

KPI 1.10 อัตราการมีงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี  ร้อยละ 65 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเเละ
พันธกิจสัมพันธ์ ร่วมกับทุกสาขาวิชา 

KPI 1.11 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 
มากกว่า 4.00 

รองคณบดีฝ่ายบริหารเเละมาตรฐานการศึกษา 
ร่วมกับทุกสาขาวิชา 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

KPI 1.12 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
-  ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) ร้อยละ 90 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ

ทุกสาขาวิชา 
-  ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับ B1 (ปริญญาตรี) ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ

ทุกสาขาวิชา 
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชน 
ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
KPI 2.1 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

3 ล้านบาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ
ทุกสาขาวิชา 

KPI 2.2 จ านวนผลงานวิจัยที่ถูกน าใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ 1 ผลงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ
ทุกสาขาวิชา 

KPI 2.3 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อผลงานวิจัยทั้งหมด   

ร้อยละ 40 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ
ทุกสาขาวิชา 

KPI 2.4 จ านวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  
ในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ า เสริมสร้างพลังทางสังคม เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและ
ท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 

1 สัญญา/ โครงการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ
ทุกสาขาวิชา 

KPI 2.5 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน 

5 ผลงาน คณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

KPI 2.6 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การฝึกหัดครูต่อ
จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทั้งหมด (นโยบายสภา) 

ร้อยละ 15 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ
ทุกสาขาวิชา 

เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโ ครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
KPI 3.1 ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ชุมชนท้องถิ่น สถาน
ประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 

ร้อยละ 60 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเเละ
พันธกิจสัมพันธ์ ร่วมกับทุกสาขาวิชา 

KPI 3.2 จ านวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น าไปใช้เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
เชิงพ้ืนที่ 

1 เรื่อง คณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

KPI 3.3 ร้อยละของจ านวนเงินที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการเพ่ือจัดหารายได้ต่อจ านวนเงิน
รายได้ทั้งหมด 

ร้อยละ 5 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเเละ
พันธกิจสัมพันธ์ ร่วมกับทุกสาขาวิชา 

เป้าประสงค์ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการท างาน  มีนวัตกรรมท าให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
KPI 4.1 ร้อยละของโครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการส าเร็จตาม
แผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space ) 

ร้อยละ 60 รองคณบดีฝ่ายบริหารเเละมาตรฐานการศึกษา 
ร่วมกับทุกสาขาวิชา 
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ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินเป้าประสงค ์
 เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เ กิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ทุกระดับการศึกษา  
  - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
  - นักศึกษาหลักสูตระยะสั้น  
  - นักศึกษาที่มีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต  
 ค าอธิบาย 

หลักสูตรระยะสั้น  หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระยะสั้นเพื่อสร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย  

การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต หมายถึง การเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถได้เข้าเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนของมหาวิทยาลัย และน าผลการเรียนในรายวิชามาเทียบโอนได้ 
 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2  ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Shot Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และ
การยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการจัดการศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน  
จ านวนรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 

(Short Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิม(Upskill) X 100 
จ านวนรายได้จากการจัดการศึกษาทั้งหมด  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3  จ านวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 ค าอธิบาย 
 ผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง ผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การตีพิมพ์      
การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการ
ที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โ ครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจาก
ภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมน าเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4  จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ค าอธิบาย 
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะในเชิง

พาณิชย์ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 จ านวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

 ค าอธิบาย 
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการ
ประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 สถาบัน และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความท่ีมาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 สถาบัน และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 

 ผลงานของหรือผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสถาบัน  ซึ่งมีเอกสารรับรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานนั้น ๆ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือนักศึกษาที่มีส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน 
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ตัวชี้วัดที่ 1.6 จ านวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
  สัญญาที่เกิดขึ้นใหม่จากกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล หมายถึง สัญญาที่เกิดจากกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลได้
และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การจัดการศึกษาร่วมกันในลักษณะ Dual Degree หรือการจัดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน เป็นต้น  
 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.7 จ านวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 

 - วิศวกรสังคม 
 - ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) 
ค าอธิบาย 
วิศวกรสังคม หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็น

ปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากคณะ/หน่วยงานที่มีการจัดอบรมวิศวกรสังคม  
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถจัดท าแผนธุรกิจสู่การพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

(Alumni & Senior Citizen Engagement index)  
ค าอธิบาย  
 ร้อยละของหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(Alumni & 

Senior Citizen Engagement index)  หมายถึง ประเมินผลจากจ านวนนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วม พัฒนางานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
(Alumni & Senior Citizen Engagement index)  

 
 
 

หมายเลขอ้างอิง 19011CJHTO47610

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



14 
แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เกณฑ์การประเมิน  
จ านวนหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมพัฒนางาน กิจกรรม ของหลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

X 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

ตัวช้ีวัดที่ 1.10 อัตราการมีงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  
ระดับดับปริญญาตรี  

- สาขาสังคมศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน 

 ระดับปริญญาตรี สาขาด้านสังคมศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีการงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี      
ระดับปริญญาตรี สาขาด้านสังคมศาสตร์ X 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด   

  
ตัวชี้วัดที่ 1.11 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ค าอธิบาย 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่      

พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง ปัญญา         
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการ
ประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา ในกรณีท่ีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครอบคลุม สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวชี้วัดด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครอบคลุมการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผล
การด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่าน มาใช้ประกอบการประเมิน 
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 - กรณีบณัฑิตที่มอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจ ไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถ

อนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทย เป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษา ไทย จ านวน 10 คน
เป็นฐาน 100% 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.12 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 - ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) 
 - ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)  
   ระดับ B1 (ปริญญาตรี) 
ค าอธิบาย 
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานเอกสารการค านวณ 

การน าเสนอ และอินเทอร์เน็ต  
Digital Literacy Certification (IC3) คือ เครื่องมือที่ตอบโจทย์การสร้างมาตรฐานทางด้านไอที ส าหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยี และมีมาตรฐานที่สามารถตอบสนองกับความหลากหลายของทุกกลุ่มอายุ และทุกกลุ่มอาชีพในปัจจุบัน ที่สามารถน ามาใช้รับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมส านักงานส าเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน  

 เกณฑ์การประเมิน  
จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

X 100 
จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอบ 
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ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง การประเมินผลระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๑   

ระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (The Common European Framework of Reference 
for Languages : CEFR) 

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่างเป็น

ธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการท างาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน
และถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง
สละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษา
ส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น  รวมทั้งอ่านและท า

ความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความส าคัญขอข้อความทั่ว ๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ 

สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความ หวัง พร้อมให้เหตุผล
สั้นๆ ได ้

Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การ

ท างาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้   
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A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขา
อยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนนาพูดช้าและชัดเจน  

ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล (The Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
X 100 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอบ 
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เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชน ท้องถิ่น       
เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด  
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น 
X 100 

จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.5 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน  
ค าอธิบาย  
จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน  หมายถึง นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชน ในปีงบประมาณ 2565 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการ            

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน/ฝึกหัดครู ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทั้งหมด  
เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน/ฝึกหัดครู X 100 

จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมดของอาจารย์  
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เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง

ในพ้ืนที่ 
ค าอธิบาย 
 รายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่  หมายถึง 

รายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาของ SDGs ทั้ง 17 ด้าน หรือรายวิชาที่มีการลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชนท้องถิ่น              
สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ 

 
X 

 
100 

จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น  
 

 ตัวช้ีวัดที ่3.2  จ านวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่  
 ค าอธิบาย 
 แนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area-based University) หมายถึง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ โดยร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนที่จะช่วยสร้างชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
โดยต้องมุ่งพัฒนาใน 3 เรื่องส าคัญ (1) ผลิตก าลังคนซึ่งครอบคลุมทั้งการผลิตบัณฑิตคุณภาพ และการพัฒนาครูให้สอดรับกับศตวรรษที่ 21  (2) สร้างผู้ประกอบการท้องถิ่น 
หรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์  (3) การผนึกก าลังเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
(Sustainable Development Goals) 
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ตัวช้ีวัดที ่3.3 ร้อยละของจ านวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
X 

 
100 จ านวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของหน่วยงาน 

 
 เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการท างาน  มีนวัตกรรมท าให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.3 ร้อยละของโครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space )  

เกณฑ์การประเมิน 
จ านวนโครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space ) 

X 100 
จ านวนโครงการพัฒนานวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
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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 โดยแยกวิเคราะห์และสังเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
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ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการวิศวกร
ทางสังคม 

1.1 สร้างความร่วมมือทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยปรบัปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการรูปแบบใหม่ 
1.2 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
1.3 ยกระดับการเรียนรู้ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy)  
1.4 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรร่วมจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 
1.5 สร้างบัณฑิตสมรรถนะสูง บม่เพาะความเปน็ผูป้ระกอบการ จิตอาสา และสร้างวิศวกรสังคม 
1.6 พัฒนาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้และสืบสานภูมปิัญญา 
1.7 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ 
และสังคมฐานราก   

2.1 พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น  
2.2 พัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ  
2.3 สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า เสริมพลังทางสังคม  
2.4 สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่อง  
มาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3.1 พัฒนางานบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ต้นแบบเพื่อเร่งผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
3.2 พัฒนาส่งเสริมการสร้างแบรนด์เมืองแห่งอนาคตตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
3.4 พัฒนากระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)  
3.5 ท านุบ ารุง สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Market place)  
3.7 มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3.8 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชด าริ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University)  
4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)  
4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)   
4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University)  
4.5 พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance University)  
4.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University)  
4.7 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) 
4.8 ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding) 
4.9 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
4.10 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 
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1. แผนงาน : การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning) 

1.1  งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

1.2  งานพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

1.3  งานบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

1.4  งานสร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 
 

5. แผนงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

5.1  งานพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 

5.2  งานมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

5.3  งานพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ 

5.4  งานจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร 

5.5  งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว 

5.6  งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ 

5.7  งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. แผนงาน : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

2.1  งานส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

 3. แผนงาน : พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 

3.1  งานสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 

 

4. แผนงาน : การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก 

4.1  งานบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 

แผนงาน / โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 2
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รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณส่วนที่ 3
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ
งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน

1 กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะส้ัน - - - - - - - - ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

นิสรา/

ณัฐวรรณ

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) -             -             -             -             -             -             -               

2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานบริการ (รหัส 1031001) รายได้ 4,800          2,500          7,300            ต.ค.64 อ.ปวริศา นิสรา

3
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการน าเท่ียวในรูปแบบ Virtual Tour 

(แบบเรียลริต้ี) (รหัส 1031002)
รายได้ 5,600          5,600            ต.ค.64 อ.ปวริศา นิสรา

4 กิจกรรมติดอาวุธมนุษย์โลจิสต์ (New Gen of 21st Century) (รหัส 1031003) รายได้ 4,800          9,100          13,900           ต.ค.64 อ.ถิรนันท์ ณัฐวรรณ

5
กิจกรรมประลองยุทธ์ปฏิวัติอุตสาหกรรม ผ่าน Brass Birmingham Board Games 
(รหัส 1031004)

รายได้ 16,200         38,000         54,200           พ.ย.64 อ.วัชรพล ณัฐวรรณ

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 31,400         -             49,600         -             -             -             81,000          

6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (รหัส 1031005) รายได้ 8,000          3,795          11,795           ม.ค.65 ผศ.ภารดี  ชัยวัฒน์

7 กิจกรรมยิง Ads ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (รหัส 1031006) รายได้ 4,900          4,900            ม.ค.-มี.ค.65 อ.ดร.ณัตตยา  นิสรา

8 กิจกรรมจ าลองการเร่ิมต้นธุรกิจ Startup ผ่าน Board Game (รหัส 1031007) รายได้ 16,000         17,500         33,500           ม.ค.-มี.ค.65 ผศ.พวงเพชร  ชัยวัฒน์

9 กิจกรรมศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการต้นทุน (รหัส 1031008) รายได้ 7,000          7,000            ม.ค.-มี.ค.65 อ.ปริยากร  ชัยวัฒน์

10
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านธุรกิจท่ีพักแรมและการจัดการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (รหัส 1031009)

แผ่นดิน 12,000         20,020         6,000          38,020           ก.พ.65 อ.พงษ์พิพัฒน์ นิสรา

11
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประกวด Business Model Canvas ผลิตภัณฑ์สินค้า

ชุมชน (รหัส 1031010)
รายได้ 9,600          8,500          18,100           ก.พ.65 อ.ภัทรภร สุกัญญา

12
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

(รหัส 1031011)
รายได้ 6,400          3,000          9,400            ก.พ.-65 ผศ.พวงเพชร ชัยวัฒน์

ยกระดับการ

เรียนรู้ตาม

ปรัชญาการ

จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 

(Productive 

Learning 

Philosophy)

ระดับ

ความส าเร็จ

การพัฒนาการ

เรียนการสอน
ตามปรัชญา

การจัดการ

เรียนรู้เชิงผลิต

ภาพด้วย

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

แบบ ABCD

ระดับ 3

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

งาน : งานปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ : ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

สร้างความ

ร่วมมือกับ

เครือข่ายเพ่ือ

การเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

(Lifelong 
Learning)

จ านวน

หลักสูตรระยะ

ส้ันท่ีเปิดสอน

เพ่ือ Upskill/

Reskill/

Life Long 
Learning 

ท่ีตอบสนอง

ความต้องการ

ของประชาชน

ในท้องถ่ิน และ

หน่วยงาน
ภายนอก

1 หลักสูตร

งาน : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

หมายเลขอ้างอิง 19011CJHTO47610

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags
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งบ
งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

13
กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจคลังสินค้า Warehouse business plan challenge 

(รหัส 1031012)
รายได้ 6,000          6,000          12,000           มี.ค.65 อ.กิตินันธ์ ณัฐวรรณ

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 58,000         30,920         45,795         -             -             -             134,715         

14
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการป้ันตัวการ์ตูนดีสนีย์ในโปรแกรม Powerpoint 

เพ่ือการส่ือสารทางการตลาดในธุรกิจค้าปลีก (รหัส 1031013)
รายได้ 6,000          6,000            ก.ค.65 อ.ดร.อัญชลี ณัฐวรรณ

15
กิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์งานนิเทศศาสตร์เพ่ือผลิตผลงานคุณภาพระดับ

มืออาชีพ (รหัส 1031014)
รายได้ 44,800         44,800           ก.ค.65 ผศ.อุทัย ปราณี

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 50,800         -             -             -             -             -             50,800          

16 กิจกรรมจัดซ้ือเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ (รหัส 1032001) รายได้      1,370,000        1,370,000 ต.ค.-ธ.ค.64 ผศ.อุทัย ปราณี

17 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษากับสถานประกอบการค้าปลีก (รหัส 1032002) รายได้        364,500        234,000          598,500 ต.ค.64-ก.ย.65 อ.ธันย์นิชา ณัฐวรรณ

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 364,500       -             234,000       -             1,370,000    -             1,968,500      

18 กิจกรรมคอร์สออนไลน์ “กลยุทธ์ธุรกิจแบบ New Normal” (รหัส 1033001) แผ่นดิน           5,000             5,000 ธ.ค.64
อ.นิรินธนา/

ผศ.วิกรานต์
สุกัญญา

19 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน VRU online และ MOOC (รหัส 1033002) แผ่นดิน          40,000            40,000 ธ.ค.-64
ประธาน

ทุกสาขาวิชา
นิสรา

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) -             45,000         -             -             -             -             45,000          

20 กิจกรรมสร้างความร่วมมือจัดการเรียนรู้กับหน่วยงานภาคเอกชน (รหัส 1041001) รายได้ 2,400          2,100          4,500            ธ.ค.64 ผศ.วิภาวดี สุกัญญา

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 2,400          -             2,100          -             -             -             4,500            

21
กิจกรรมความร่วมมือทางการจัดการศึกษาร่วมกับ บ .บาบีคิว พลาซ่า 

(รหัส 1041002)
รายได้              700           1,500             2,200 ม.ค.65 อ.ธันย์นิชา สุกัญญา

22 กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ (รหัส 1041003) รายได้              700           1,500             2,200 มี.ค.-65 ผศ.ศิริพงษ์ ชัยวัฒน์

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) -             1,400          3,000          -             -             -             4,400            

พัฒนา

เครือข่าย

พันธมิตรร่วม

จัดการศึกษา 

เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการจัด
การศึกษาสู่

มาตรฐาน

ระดับสากล

ร้อยละของ

หลักสูตรท่ีมี

ความร่วมมือ 

(MOU) กับ

เครือข่าย

พันธมิตร 
หน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน

 มหาวิทยาลัย

ในประเทศเพ่ือ

ร่วมจัดการ

ศึกษา

ร้อยละ

80

จ านวน

หลักสูตร

ฝึกอบรมหรือ
จัดการเรียน

การสอนท่ีแบบ

ออนไลน์

8 หลักสูตร

ยกระดับการ

เรียนรู้ตาม

ปรัชญาการ

จัดการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ 
(Productive 

Learning 

Philosophy)

ระดับ

ความส าเร็จ

การพัฒนาการ

เรียนการสอน

ตามปรัชญา
การจัดการ

เรียนรู้เชิงผลิต

ภาพด้วย

กระบวนการ

จัดการเรียนรู้

แบบ ABCD

ระดับ 3

งาน : พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ

โครงการ : พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษา

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

งาน : พัฒนาการจัดการเรียนการสอน VRU online และ MOOC

โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอน VRU online และ MOOC

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

งาน : จัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

โครงการ : จัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

ยกระดับการ

เรียนรู้ตาม

ปรัชญาการ

จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 

(Productive 

Learning 
Philosophy)

ร้อยละของการ

ใช้จ่าย

งบประมาณ

เพ่ือจัดซ้ือจัด
จ้างทรัพยากร

ในการจัดการ

เรียนการสอน

ร้อยละ

100

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

หมายเลขอ้างอิง 19011CJHTO47610

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags
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งบ
งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

23 กิจกรรมสร้างสรรค์งานอย่างมีสไตล์ด้วย Infographic and Media (รหัส 1051001) รายได้ 6,400          4,200          3,000          13,600           ธ.ค.64 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

24
กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft office excel 

ทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ (รหัส 1051002)
รายได้ 207,000       207,000         ธ.ค.64 อ.ธิติรัตน์ ชัยวัฒน์

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 6,400          211,200       3,000          -             -             -             220,600         

25
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางบัญชีสู่นักบัญชี 

ยุคดิจิทัล (รหัส 1051003)
รายได้ 345,000       345,000         ก.ค.65 ผศ.ภารดี ชัยวัฒน์

25 กิจกรรมเติมทักษะคอมพิวเตอร์ GM บัณฑิตพร้อมใช้ (รหัส 1051004) รายได้ 8,000          8,000            ก.ค.65 ผศ.พวงเพชร ชัยวัฒน์

27
กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดท าส่ือดิจิทัลและสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว

(รหัส 1051005)
รายได้ 4,800          4,800            ก.ค.65 อ.ปวริศา นิสรา

28
กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร การบัญชี 

และการเงินพ้ืนฐาน เพ่ือการจัดการงานด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (รหัส 1051006)
รายได้ 4,800          4,800            ก.ค.65 อ.ดร.ศรินธร ณัฐวรรณ

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 17,600         345,000       -             -             -             -             362,600         

29 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร (รหัส 1052001) รายได้ 3,720          3,720            ต.ค.64 ผศ.อุบล สุกัญญา

30 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการส่ือสารแบบไม่ตกเทรนด์ (รหัส 1052002) รายได้ 6,400          4,200          3,000          13,600           พ.ย.64 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 6,400          7,920          3,000          -             -             -             17,320          

31
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตและกลยุทธ์

การตลาด (รหัส 1052003)
รายได้ 4,500          4,500            ม.ค.65 อ.ภัทรภร  สุกัญญา

32 กิจกรรมวิถีชาวพุทธ Cool Cool ตามสไตล์เด็ก FMS (รหัส 1052004) รายได้ 100,000       100,000         ม.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

33 กิจกรรมธรรมะรักษา (รหัส 1052005) รายได้ 30,000         10,000         40,000           ม.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

34
กิจกรรมธรรมะรักษา

(งบโครงการพิเศษจัดการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ )
รายได้ 50,000         10,000         60,000           ม.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

35 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" (ภาคปกติ) (รหัส 1052006) รายได้ 47,000         25,000         72,000           ม.ค.-มี.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

36 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" (ภาคพิเศษ) (รหัส 1052007) รายได้ 6,000          10,000         16,000           ม.ค.-มี.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

37
กิจกรรม Boost สมองประลองปัญญาผ่าน Container Board Games 
(รหัส 1052008)

รายได้ 16,800         40,000         56,800           ม.ค.65 อ.วัชรพล ณัฐวรรณ

38 กิจกรรมขายออนไลน์อย่างไรให้ปังด้วยเทคนิคง่ายนิดเดียว (รหัส 1052009) รายได้ 9,600          9,600            ก.พ.65 อ.ธันย์นิชา ณัฐวรรณ

สร้างบัณฑิต

สมรรถนะสูง 

บ่มเพาะ
ความเป็น

ผู้ประกอบการ

จิตอาสา และ

สร้างวิศวกร
สังคม

ระดับ

ความส าเร็จ

ของการพัฒนา
ทักษะนักศึกษา

สู่การเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21

ทักษะทาง
วิชาการและ

วิชาชีพ

ระดับ

3

สร้างบัณฑิต

สมรรถนะสูง 

บ่มเพาะความ

เป็น

ผู้ประกอบการ 
จิตอาสา และ

สร้างวิศวกร

สังคม

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

โครงการ : พัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ

งาน : งานพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

โครงการ : พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ

งาน : พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละของ

นักศึกษาท่ี

ได้รับการ

พัฒนาทักษะ

ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

80

หมายเลขอ้างอิง 19011CJHTO47610
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29  

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ
งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

39 กิจกรรมวิทยาการจัดการแฟร์ (รหัส 1052010) รายได้ 78,500         20,000         98,500           ก.พ.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

40
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการท่องเท่ียวนานาชาติ

(รหัส 1052011)
รายได้ 680,000       680,000         ก.พ.65 อ.จุรีรัตน์ ปราณี

41
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค New Normal 

(รหัส 1052012)
รายได้ 4,800          4,800            ก.พ.65 ผศ.ชวาลา สุกัญญา

42
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน 

(รหัส 1052013)
รายได้ 6,000          6,000            ก.พ.65 ผศ.ชวาลา สุกัญญา

43 กิจกรรม FMS CO-Operative Education Preliminary (รหัส 1052014) รายได้ 30,700         30,700           มี.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

44 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา (รหัส 1052015) รายได้ 60,000         113,990       20,085         194,075         มี.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

45
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพ่ือเตรียมความพร้อมประกอบวิชาชีพ

(รหัส 1052016)
รายได้ 5,600          5,600            มี.ค.65 ผศ.อุทัย  ปราณี

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 96,800         1,140,690    141,085       -             -             -             1,378,575      

46 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (รหัส 1052017) รายได้ 60,000         60,000           
ตามประกาศ

มหาวิทยาลัย
สโมสรนักศึกษา  พีรวัฒน์

47 กิจกรรม Welcome to FMS "Orientation 65" (รหัส 1052018) รายได้ 45,000         10,000         55,000           มิ.ย.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

48
กิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานนิเทศศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
(รหัส 1052019)

รายได้ 39,200         39,200           มิ.ย.65 ผศ.อุทัย ปราณี

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) 39,200         105,000       10,000         -             -             -             154,200         

49 กิจกรรมน้อมจิตวันทาบูชาครู (รหัส 1052020) รายได้ 5,000          3,000          8,000            ก.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

52
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (เร่ืองเล่าจากพ่ีสู่น้อง) 

(รหัส 1052021)
รายได้ 3,600          3,600            ก.ค.65 ผศ.อภิชาติ ชัยวัฒน์

51
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (รหัส 651233900) 

(รหัส 1052022)
รายได้ 5,600          3,000          8,600            ก.ค.65 อ.จุรีรัตน์ นิสรา

52   กิจกรรม Basic แน่น พร้อมท่องโลก Log & SCM (รหัส 1052023) รายได้ 5,000          5,000            ก.ค.65 อ.กิตินันธ์ ณัฐวรรณ

53
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในธุรกิจบนโลกดิจิทัล 

(รหัส 1052024)
รายได้ 4,800          4,800            ก.ค.65 ผศ.ชลียา นิสรา

54 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ รหัส 65 (รหัส 1052025) รายได้ 2,400          2,100          4,500            ก.ค.65 ผศ.วิภาวดี สุกัญญา

55
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

(รหัส 1052026)
รายได้ 8,400          4,000          12,400           ก.ค.65 ผศ.ดร.มนสิชา ชัยวัฒน์

56
กิจกรรมกีฬาสาขาวิชาเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ "ตนแสดเกมส์" คร้ังท่ี 12 

(รหัส 1052027)
รายได้ 18,000         92,000         15,000         125,000         ส.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 42,800         97,000         32,100         -             -             -             171,900         

สร้างบัณฑิต

สมรรถนะสูง 

บ่มเพาะ

ความเป็น

ผู้ประกอบการ
จิตอาสา และ

สร้างวิศวกร

สังคม

ระดับ

ความส าเร็จ

ของการพัฒนา

ทักษะนักศึกษา

สู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21

ทักษะทาง

วิชาการและ

วิชาชีพ

ระดับ

3
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30  

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ
งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

57
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลด้านรูปแบบการเผยแพร่ความรู้

ผ่านส่ือและช่องทางดิจิทัล (รหัส 1053001)
รายได้ 6,400          6,400            ธ.ค.64 อ.ดร.ณัตตยา นิสรา

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 6,400          -             -             -             -             -             6,400            

58
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและการปรับตัวในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(รหัส 1053002)
รายได้ 7,200          2,500          9,700            มี.ค.65

ผศ.ดร.ธันยธร/

ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์
ชัยวัฒน์

59
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการวางแผนและการจัด

รายการน าเท่ียว (รหัส 1053003)
รายได้ 28,800         33,560         62,360           มี.ค.65 อ.จุรีรัตน์ นิสรา

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 36,000         33,560         2,500          -             -             -             72,060          

60 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการค้าปลีกยุคดิจิทัล (รหัส 1053004) รายได้ 2,400          2,400            ก.ค.65 อ.ดร.ศรินธร ณัฐวรรณ

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 2,400          -             -             -             -             -             2,400            

761,100       2,017,690    526,180       -             1,370,000    -             4,674,970      

61
กิจกรรมจัดท าวารสารวิจัยวารสารวิจัยวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 

(รหัส 1014001)
รายได้ 102,300       35,860         46,600         15,240         200,000         ต.ค.64-ก.ย.65

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ
เพชรกมล

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 -กันยายน 2565) 102,300       35,860         46,600         15,240         -             -             200,000         

102,300       35,860         46,600         15,240         -             -             200,000         

สร้างบัณฑิต

สมรรถนะสูง 

บ่มเพาะ

ความเป็น

ผู้ประกอบการ
จิตอาสา และ

สร้างวิศวกร

สังคม

ร้อยละของ

หลักสูตรท่ีมีการ

เปิดสอน

รายวิชา

เก่ียวกับการ
พัฒนาทักษะ

การเป็น

ผู้ประกอบการ

ร้อยละ

80

จ านวนวารสาร

วิจัย 

วารสารวิชาการ

เป็นไปตาม
เกณฑ์

มาตรฐานของ

ฐานข้อมูล TCI

1 เล่ม

งาน : เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 

โครงการ : เสริมสร้างสมรรถนะ ความเป็นผู้ประกอบการ 

พัฒนาแผน

ผลิตผลงานวิจัย

และนวัตกรรม

ตามโจทย์เชิง
พ้ืนท่ีและ

เชิงประเด็น

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 1 

แผนงาน : การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

งาน :งานจัดท าวารสารวิจัย วารสารวิชาการ

โครงการ : จัดท าวารสารวิจัย วารสารวิชาการ

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ
งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

62
กิจกรรม Brush for Digital painting : ออกแบบตราสินค้าดิจิทัลและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ (รหัส 3011001)
รายได้ 6,400                      6,400 ธ.ค.64 อ.ดร.ณัตตยา เพชรกมล

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 6,400          -             -             -             -             -             6,400            

63
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพมัคคุเทศก์และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียว (เส้นทางภาคเหนือ) (รหัส 3051001)
รายได้ 20,000         34,950                    54,950 พ.ย.64 อ.จุรีรัตน์ เพชรกมล

64
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (ต าบลลาดหลุมแก้ว 

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี) (รหัส 3051002)
แผ่นดิน 4,800          7,700          7,500                     20,000 ธ.ค.64

คณะกรรมการ

วิชาการฯ
เพชรกมล

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 24,800         42,650         7,500          -             -             -             74,950          

65 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (รหัส 3051003) รายได้ 3,000          3,000            ก.ค.65 อ.ศิริพร เพชรกมล

66 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ "สร้างขวัญ สร้างก าลังใจ" (รหัส 3051004) รายได้ 1,200          10,000         11,200           ก.ค.65 ผศ.ศิริพงษ์ เพชรกมล

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 1,200          -             13,000         -             -             -             14,200          

67 กิจกรรมบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน (งบกองพัฒนานักศึกษา) - 5,000                      5,000 ต.ค.64-ก.ย.65

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพ

นักศึกษาฯ

เพชรกมล

ไตรมาสท่ี 1-4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) -             -             5,000          -             -             -             5,000            

32,400         42,650         25,500         -             -             -             100,550         

แผนงาน : การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

งาน : ตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10

โครงการ : ตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10

แผนงาน : การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับ 3

1 ผลงานสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ

กับหุ้นส่วนทาง

สังคม เพ่ือ

พัฒนาชุมชน

ท้องถ่ิน

ส่งเสริม

สนับสนุน
โครงการ

พระราชด าริ

ระดับ

ความส าเร็จ
ของการ

ด าเนินงานตาม

พระบรมรา

โชบายรัชกาลท่ี

 10

ระดับ

3

ระดับ

ความส าเร็จ
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

อนุรักษ์ และ

ฟ้ืนฟูมรดก

วัฒนธรรมต่อ

ยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์

แผนงาน : การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

งาน : ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ : ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

จ านวนผลงานท่ี

เกิดจากความ

ร่วมมือกับ

หุ้นส่วนทาง

สังคมเพ่ือ

พัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน

งาน : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท านุบ ารุง สืบ

สาน 
ศิลปวัฒนธรรม

เพ่ือต่อยอดสู่

เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 3 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ
งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

68 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ (รหัส 4011001) รายได้ 50,000         50,000           ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี

69 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (รหัส 4011002) รายได้ 1,941,400     1,941,400       ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) -             1,941,400     50,000         -             -             -             1,991,400       

70 กิจกรรมปรับปรุงระบบส่ือสารไร้สาย (รหัส 4021001) รายได้ 50,000         50,000           ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) -             -             50,000         -             -             -             50,000           

71
กิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน 

(รหัส 4041001)
รายได้ 12,760 7,240 20,000 พ.ค.65

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ
ณัฐวรรณ

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) -             12,760         7,240          -             -             -             20,000           

โครงการ : พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

 โครงการ : จัดการความรู้ เพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 

ร้อยละความ

หนาแน่นการ

ใช้ท่ีดินรักษา

พ้ืนท่ีสีเขียว

ของพ้ืนท่ีท้ังหมด

ร้อยละ

60

จ านวน
นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์/
บริการ/

หลักสูตร/

กระบวนการ

ท างานใหม่ 

หรือเทคโนโลยี

ท่ีเกิดจาก
การบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์

มาช่วยเพ่ิม
ความสามารถ

ในการท างาน

ให้กับอาจารย์ 

บุคลากร และผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย

5
ผลงาน

พัฒนา
มหาวิทยาลัย 

พ้ืนท่ีนวัตกรรม 
(Innovative 

University)

พัฒนา

มหาวิทยาลัย

เชิงนิเวศ 

(Green 

University)

งาน : พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

พัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่

การเป็น

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล (Digital

 University)

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

ระดับ

ความส าเร็จ

ของการ

ปรับปรุง

โครงสร้าง 

Digital 

Infrastructure

ระดับ

4
แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

งาน : พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการ : พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

งาน : จัดการความรู้ เพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ
งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

72
กิจกรรมจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

(รหัส 4053001)
รายได้ 200,000       300,000       500,000         ต.ค.64-ก.ย.65 อ.ธันย์นิชา ณัฐวรรณ

73
กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จัดซ้ือ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือ

การศึกษา (รหัส 4053002)
รายได้ 400,000       616,300       1,016,300       ต.ค.64-ก.ย.65

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี

74
กิจกรรมบริหารส านักงาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง 

(ปรับภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ซ่อมบ ารุง และทางด่วน) (รหัส 4053003)
รายได้ 400,000       400,000       20,000         820,000         ต.ค.64-ก.ย.65

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี

75 กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษา (รหัส 4053004) รายได้ 100,000       500,000       714,500       1,314,500       ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี

76 กิจกรรมจัดซ้ือ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา (รหัส 4053005) แผ่นดิน 663,700       663,700         ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 100,000       1,500,000    2,694,500    20,000         -             -             4,314,500      

77 กิจกรรมจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ (รหัส 4054001) รายได้ 25,000         25,000           ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ชัยวัฒน์

78
กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (รหัส 4054002)
รายได้ 250,000       250,000         มิ.ย.65

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ

ปราณี/

ชัยวัฒน์

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) -             275,000       -             -             -             -             275,000         

79 กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (รหัส 4061001) รายได้ 77,000         77,000           ก.ค.-ส.ค.65
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา
เพชรกมล

80 กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (รหัส 4061002) แผ่นดิน 28,880         34,820         63,700           ก.ค.-ส.ค.65
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา
เพชรกมล

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม  - กันยายน 2565) 77,000         28,880         34,820         -             -             -             140,700         

พัฒนา

มหาวิทยาลัยท่ี

มีการ

บริหารงานโดย

ยึดหลักธรร
มาภิบาล

(Good 

Governance 

University)

โครงการ : พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellence University) 

พัฒนา

มหาวิทยาลัยท่ี
มีการ

บริหารงานโดย

ยึดหลักธรร

มาภิบาล
(Good 

Governance 

University)

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ

ตามแผนการ

จัดประชุม

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

งาน : จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

ร้อยละ

 80

ร้อยละการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

ตามแผนท่ี

ก าหนด

พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่

การเป็น

มหาวิทยาลัยท่ี

เป็นเลิศ 

(Excellence 

University)

ระดับ
ความส าเร็จ

ของการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่

การเป็น

มหาวิทยาลัยท่ี

เป็นเลิศ 

(Excellence 

University)

ระดับ
4

ร้อยละ

100

งาน : พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellence University) 

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ : จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

งาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน

โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ
งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

81 กิจกรรมอ่ิมสุข Full of Happened (รหัส 4011001) รายได้ 25,520         24,480         50,000           ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ

สุกัญญา/

ชัยวัฒน์

82
กิจกรรมอ่ิมสุข Full of Happened 

(งบโครงการพิเศษจัดการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ )
รายได้ 50,000         50,000           ต.ค.64-ก.ย.65

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ

สุกัญญา/

ชัยวัฒน์

83
กิจกรรมสานสัมพันธ์ปีใหม่คณะวิทยาการจัดการ

(งบโครงการพิเศษจัดการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ )
รายได้ 30,000         20,000         50,000           ธ.ค.64-ม.ค.65

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา

84
กิจกรรม FMS OUTING, TEAM BUILIDING SEASON 2

(งบโครงการพิเศษจัดการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ )
รายได้ 50,000         300,000       350,000         เม.ย.-มิ.ย.65

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา

85
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ 

(งบโครงการพิเศษจัดการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ )
รายได้ 30,000         20,000         50,000           ส.ค.64-ก.ย.65

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) -             135,520       414,480       -             -             -             550,000         

86 กิจกรรมพัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน (รหัส 4073001) แผ่นดิน 14,400         21,120         35,520           เม.ย.-มิ.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา

87 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน (รหัส 4073002) แผ่นดิน 14,400         4,400          18,800           เม.ย.-มิ.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 28,800         25,520         -             -             -             -             54,320           

88
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Mooc 

(รหัส 4074001)
แผ่นดิน 14,400         21,120         35,520           เม.ย.-มิ.ย.65

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา

89 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD (รหัส 4074002) แผ่นดิน 14,400         21,120         35,520           เม.ย.-มิ.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา

90 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ OBE (รหัส 4074003) แผ่นดิน 14,400         21,120         35,520           เม.ย.-มิ.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 43,200         63,360         -             -             -             -             106,560         

พัฒนา

มหาวิทยาลัย

แห่งความสุข 

(Happy 

University)

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

ระดับ

ความส าเร็จ

การด าเนินงาน

มหาวิทยาลัย

แห่งความสุข

ระดับ

ความส าเร็จ
อาจารย์และ

บุคลากรเพ่ือ

เข้าสู่ต าแหน่งท่ี

สูงข้ึน

ระดับ

3

โครงการ : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

งาน : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

โครงการ : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

ระดับ

ความส าเร็จ

ของอาจารย์

และบุคลากรท่ี
ได้รับการ

พัฒนาแบบมือ

อาชีพ

ระดับ

3

ระดับ

3
แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

งาน : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ : พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

งาน : พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ
งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

91 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (รหัส 4076001) แผ่นดิน 18,000         22,000         10,000         50,000           ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 18,000         22,000         10,000         -             -             -             50,000           

92 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (รหัส 4081001) รายได้ 80,000 80,000           ต.ค.64-ก.ย.65
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายส่ือสาร

ภาพลักษณ์องค์กร

ปราณี

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) -             80,000         -             -             -             -             80,000           

267,000       4,084,440    3,261,040    20,000         -             -             7,632,480      

    1,162,800     6,180,640     3,859,320          35,240     1,370,000                -        12,608,000

พัฒนา

มหาวิทยาลัย

แห่งความสุข 

(Happy 

University)

ปรับ

ภาพลักษณ์

องค์กร 

(rebranding)

ระดับ

ความส าเร็จ

การปรับ

ภาพลักษณ์
องค์กร

ระดับ

2
แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ : ปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด

งาน : ภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

ด้านบุคคล

ร้อยละ

90

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 4 

รวมท้ังส้ิน

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ : บริหารงานบุคคล

งาน : บริหารงานบุคคล
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รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณแยกตามสาขาวิชาส่วนที่ 4
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รายละเอียดกิจรรมสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรชัญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบ ABCD 

1 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องาน
บริการ (รหัส 1031001) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเองที่เหมาะสมส าหรับการเตรียมตนเองเป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและงานบริการใน
อนาคต 
2. เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพทางอารมณ์ (E.Q.) 
และทัศนคติที่เหมาะสมต่อวิชาชีพในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการพัฒนาตน
สู่อาชีพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว ชั้นปีที่ 1 
รหัสหมู่เรียน 641233900 เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาตนเองที่เหมาะสมส าหรับการเตรียม
ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและงาน
บริการในอนาคตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพทาง
อารมณ์ (E.Q.) และทัศนคติที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80    
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 7,300 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 x 6 ชม. x 2 คน 
= 4,800 บาท 
หมวดวัสด ุ
ค่าเครื่องส าอางแต่งหน้า เช่น แป้ง รองพื้น 
ลิปสติก แปรงแต่งหน้า/แต่งตา 2,500 บาท 

ต.ค.64 อ.ปวริศา นิสรา 

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ทักษะการน าเท่ียวในรูปแบบ Virtual 
Tour (แบบเรียลริตี้) (รหัส 1031002) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการวาง
แผนการด าเนินงานการน าเที่ ยวในรูปแบบ 
Virtual Tour 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าเที่ยวในรูปแบบ 
Virtual Tour 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว ชั้นปีที่ 
4 เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้ เกี่ ยวการวางแผนการ
ด าเนินงานและสามารถน าเท่ียวในรูปแบบ Virtual 
Tour เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวที่ 
เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 5,600 บาท 
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร (400 x 7 ชม. x 2 
คน x 1 วัน) = 5,600 บาท 

ต.ค.64 อ.ปวริศา นิสรา 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านธุรกิจที่พักแรมและ
การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(รหัส 1031009) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมอย่าง
ยั่งยืน 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาและฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง และเกิด
ความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนที่ควบคู่
ไปกับการปฏิบัติ 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว ชั้นปีที่ 1 
รหัสหมู่ เรียน 641233900 เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว ชั้นปีที่ 
1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จัดการธุรกิจที่พักแรมอย่างยั่งยืน  และการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว ชั้นปีที่ 
1 ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 38,020 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 x 10 ชม. X 1 
คน x 3 วัน = 12,000 บาท 
หมวดใช้สอย 
ค่าที่พักอาจารย์  (1,500 บาท x 2 คืน x 2 
ห้อง) = 6,000 บาท 
ค่าที่พักอาจารย์ (เดี่ยว) (1,450 บาท x 2 
คืน x 1 ห้อง) = 2,900 บาท 
ค่าที่พักวิทยากร  (1,450 บาท x 2 คืน x 1 
ห้อง) = 2,900  บาท 
ค่าที่พักพนักงานขับรถ (1,500 บาท x 2 
คืน x 1 ห้อง) = 3,000 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 บาท x 3 วัน x 2 คน) + 
(240 บาท x 3 วัน x 5 คน) = 5,220 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 6,000 บาท 

ก.พ.65 อ.พงษ์พิพัฒน ์ นิสรา 

โครงการ พัฒนาทักษะและทดสอบดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
4 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ

จัดท าสื่อดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อ
การท่องเท่ียว (รหัส 1051005) 

1. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าสื่อดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อ
การท่องเท่ียว 
 2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
จัดท าสื่อดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
ใน Social Media   

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว ชั้นปีที่ 2-
3 เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าสื่อดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดท าสื่อ
ดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียวใน Social 
Media  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบประมาณ 4,800 บาท 
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 x 6 ชม. x 2 คน 
x 1 วัน = 4,800 บาท 

ก.พ.65 อ.ปวริศา นิสรา 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

3. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวที่ 
เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 

โครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการท่องเท่ียว
นานาชาติ (รหัส 1052011) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการวางแผน 
การระหว่างประเทศรูปแบบ Outbound Tourism 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  และ
สามารถให้ปฏิบัติงานจริงในกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องกับการน าเที่ยวระหว่างประเทศ 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางวิชาชีพ
แบบวิถีใหม่ (New Normal) ให้กับนักศึกษาใน
การเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและงาน
บริการในอนาคต 
4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการน าเที่ยวใน
ต่างประเทศ 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการวางแผนการ
ระหว่างประเทศรูปแบบ Outbound Tourism 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้
ปฏิบัติงานจริงในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การน าเที่ยวระหว่างประเทศ และมีทักษะทาง
วิชาชีพในการให้บริการรูปแบบวิถีใหม่  (New 
Normal) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ ยว 
ที่ เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 

งบประมาณ 680,000 บาท  
หมวดใช้สอย 
1. ค่าจ้างเหมาศึกษาดูงาน (นักศึกษา )  
17 คน = 35,780 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาศึกษาดูงาน (อาจารย์ )  
2 คน = 35,870 บาท 

ก.พ.65 อ.จุรีรัตน์ ปราณ ี

6 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 651233900) 
(รหัส 1052022) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเองที่เหมาะสมส าหรับการเตรียมตนเองเป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและงานบริการ 
ในอนาคต 
2. เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพทางอารมณ์ (E.Q.) 
และทัศนคติที่เหมาะสมต่อวิชาชีพในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการพัฒนาตน 
สู่อาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว ชั้นปีที่ 1 
รหัสหมู่ เรียน 651233900  เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 
ที่ เหมาะสมส าหรับการเตรียมตนเอง เป็ น
ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและงานบริการ 
ในอนาคตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบประมาณ 8,600 บาท 
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 x 7 ชม. x 2 
คน = 5,600 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุ ได้แก่ กระดาษ ฯลฯ 3,000 บาท 

ก.ค.65 อ.จุรีรัตน์ นิสรา 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

2. นักศึกษามีคุณภาพทางอารมณ์ (E.Q.) และ
ทัศนคติที่เหมาะสมต่อวิชาชีพในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย  3.51 

โครงการ เสริมสรา้งสมรรถนะ ความเป็นผู้ประกอบการ 
7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการวางแผน
และการจัดรายการน าเที่ยว  
(รหัส 1053003) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจองค์ประกอบ 
และผลิตภัณฑ์ในการวางแผนและจัดรายการ 
น าเที่ยว 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกระบวนการ
ด าเนินงานก่อน ระหว่าง หลังการจัดรายการ 
น าเที่ยว 
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการในการ
ให้บริการและการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์แบบ
มืออาชีพ 
4. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับเทคนิคการให้บริการหลักการบริหารงาน 
และการวางแผนการจัดรายการน าเที่ยว 
5. เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงในการเป็น
ผู้ให้การบริการ และน าประสบการณ์ที่ได้รับมา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว ชั้นปีที่ 3 
รหัสหมู่ เรียน 621233900 เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและ
ผลิตภัณฑ์ในการวางแผนและจัดรายการน าเท่ียว
และกระบวนการด าเนินงานก่อน ระหว่างหลังการ
จัดรายการน าเที่ยว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความเข้าใจกระบวนการในการ
ให้บริการและการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์แบบ
มืออาชีพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. นักศึกษาได้เรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
เทคนิคการให้บริการหลักการบริหารงาน และ
การวางแผนการจัดรายการน าเที่ยว 

งบประมาณ 62,360 บาท 
กิจกรรมครั้งที่ 1 
หมวดตอบแทน 
ค่ าตอบแทนวิ ทยากร 400 x 12 ชม .  
x 1 คน x 3 วัน = 14,400 บาท 
หมวดใช้สอย 
ค่าที่พั กอาจารย์  (1,800 บาท x 2 คืน  
x 2 ห้อง) = 7,200 บาท 
ค่าที่พั กอาจารย์  (เดี่ ยว) (1,450 บาท  
x 2 คืน x 1 ห้อง) = 2,900 บาท 
ค่าที่พั กวิทยากร (1,450 บาท x 2 คืน  
x 1 ห้อง) = 2,900 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 บาท x 3 วัน x 2 คน)  
+ (240 บาท x 3 วัน x 3 คน) = 3,780 บาท 
กิจกรรมครั้งที่ 2 
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 x 12 ชม. x 1 
คน x 3 วัน = 14,400 บาท 
หมวดใช้สอย 
ค่าที่พักอาจารย์   (1,800 บาท x 2 คืน  
x 2 ห้อง) = 7,200 บาท 
ค่าที่พักอาจารย์ (เดี่ยว) (1,450 บาท x 2 
คืน x 1 ห้อง) = 2,900 บาท 

มี.ค.65 อ.จุรีรัตน์ นิสรา 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ค่าที่พักวิทยากร  (1,450 บาท x 2 คืน  
x 1 ห้อง) = 2,900 บาท 
ค่าเบี้ยเล้ียง (270 บาท x 3 วัน x 2 คน) + 
(240 บาท x 3 วัน x 3 คน) = 3,780 บาท 

โครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพมัคคุเทศก์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยว (เส้นทางภาคเหนือ) 
(รหัส 3051001) 

1. เพื่ อ ให้นัก ศึกษามีความรู้ เกี่ ย วกับแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาคเหนือ 
2. เพื่ อ ให้นัก ศึกษามีความรู้ เกี่ ย วกับแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญของภาคเหนือ 
3. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษามี ความรู้  คว าม เข้ า ใ จ
กระบวนการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง  ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
4. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางวิชาชีพ
ให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ท่องเที่ยวและงานบริการในอนาคต 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว ชั้นปีที่ 2-
3 เข้ า ร่ วมโครงการไม่น้ อยกว่ าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และศิลปะและวัฒนธรรม  และ
แหล่งท่อง เที่ ยวทางธรรมชาติที่ ส า คัญของ
ภาคเหนือเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ
ด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพมัคคุเทศก์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวที่ 
เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 54,950 บาท 
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 x 10 ชม. x  
1 คน x 5 วัน = 20,000 บาท 
หมวดใช้สอย 
ค่าที่พักอาจารย์  (1,400 บาท x 4 คืน x  
2 ห้อง) = 11,200 บาท 
ค่าที่พักอาจารย์ (เดี่ยว) (1,400 บาท x  
4 คืน x 1 ห้อง) = 5,600 บาท 
ค่าที่พักวิทยากร  (1,400 บาท x 4 คืน x  
1 ห้อง) = 5,600  บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 บาท x 5 วัน x 2 คน) + 
(240 บาท x 5 วัน x 3 คน) = 6,300 บาท 
ค่าตั๋วเครื่องบินอาจารย์ (1,250 บาท x  
5 คน ) = 6,250 บาท 

พ.ย.64 อ.จุรีรัตน์ เพชรกมล 
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รายละเอียดกิจรรมสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรชัญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบ ABCD 

1 กิจกรรมยิง Ads ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (รหัส 1031006) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะประสบการณ์
โดยตรงส าหรับการเป็นนักโฆษณาออนไลน์ผ่าน
การเรียนรู้ และปฏิบัติจริง 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. กลุ่มเป้าหมายมีการเข้าถึงการโฆษณา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 300 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับการลงโฆษณาออนไลน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
3.51 

งบประมาณ 4,900 บาท 
หมวดใช้สอย 
ค่าลงโฆษณาออนไลน์ผ่าน Google Ads. 
และ Facebook Ads. 4,900 บาท 

ม.ค.-มี.ค.65 อ.ดร.ณัตตยา นิสรา 

โครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้าง

แรงบันดาลใจในธุรกิจบนโลกดิจิทัล   
(รหัส 1052024) 

1. เพื่อปรับความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการ
เรียนได้ 
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบของธุรกิจต่าง ๆ 
บนอินเทอร์เน็ต 
 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการ
ลงมือท าธุรกิจออนไลน์ 
4. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวในการเรียนและสิ่ งแวดล้อมต่าง  ๆ  
ในมหาวิทยาลัยได้ 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานธุรกิจ  เข้ าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
2. นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางเบื้องต้นในการท าธุรกิจออนไลน์ได้   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 4,800 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 400 บาท  
x 6 ชั่วโมง = 4,800 บาท 

ก.ค.65 ผศ.ชลียา นิสรา 

   
 

     
หมายเลขอ้างอิง 19011CJHTO47610

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



43 
แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

โครงการ เสริมสรา้งสมรรถนะ ความเป็นผู้ประกอบการ 
3 กิ จ ก ร รมพั ฒนา ทั ก ษ ะก า ร เ ป็ น

ผู้ประกอบการดิจิทัลด้านรูปแบบการ
เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อและช่องทาง
ดิจิทัล (รหัส 1053001) 

1. เพื่ อ ให้นัก ศึกษามีความมั่ นใจในการเป็น
ผู้ประกอบการดิจิทัลโดยผ่านการฝึกฝนทักษะจาก
การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ ศึกษาเรียนรู้ทดลองใช้
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ ดิจิทัลจากการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ เรียนรู้และเข้ าใจหลัก
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  รายวิชาการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นั ก ศึ กษาสามา รถประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า จ านวน 1 ชิ้นงาน 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51  

งบประมาณ 6,400 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 8 ชั่วโมง x 2 วัน  
x 400 บาท = 6,400 บาท 

ธ.ค.64 อ.ดร.ณัตตยา นิสรา 

โครงการ ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสงัคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4 กิจกรรม Brush for Digital painting 

: ออกแบบตราสินค้าดิจิทัลและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (รหัส 3011001) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ ศึกษาเรียนรู้ทดลองใช้
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการดิจิทัลจากการประยุกต์ใช้ส่ือดิจิทัล
สร้างความมั่นใจในการเป็นนักออกแบบดิจิทัล 
ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
การประยุ กต์ ใ ช  Digital painting brush มา
ออกแบบตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
3. เพื่อมุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลัก
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และสามารถน าไปใช้ได้ 
3 ด้าน ต่อไปนี้ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานธุรกิจ  เข้ าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิเคราะห์
และออกแบบระบบงานธุรกิจ  มีความรู้ความ
เข้าใจในการ โดยวัดจากความสามารถในการสร้าง
ตราสินค้าและพัฒนาสินค้า จ านวน 1 ชิ้นงาน 
2. นักศึกษามีความพึ งพอใจในการเข้ าร่ วม
โครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.51    

งบประมาณ 6,400 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 8 ชั่วโมง x 2 วัน  
x 400 บาท = 6,400 บาท 

ธ.ค.64 อ.ดร.ณัตตยา เพชรกมล 
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รายละเอียดกิจรรมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรชัญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบ ABCD 

1 กิจกรรมติดอาวุธมนุษย์โลจิสต์ (New 
Gen of 21st Century)  
(รหัส 1031003) 

1. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ 
2. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะความสามารถ
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

เชิงปริมาณ 
กิจกรรมที่ 1 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
และซัพพลายเชนชั้นปีที่  4 เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนชิ้นงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 
14 ชิ้นงาน 
กิจกรรมที่ 2 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
และซัพพลายเชนชั้นปีที่  2 เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนชิ้นงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 
12 ชิ้นงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในทักษะที่
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51   

งบประมาณ 13,900 บาท 
กิจกรรมที่ 1 :  ติดอาวุธเสริมทักษะการ
น าเสนออย่างไรให้สุดปัง  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท x 6 ชั่วโมง 
x 2 วัน = 4,800 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าจัดท าโปสเตอร์ 350 บาท x 14 ชิ้นงาน 
= 4,900 บาท 
กิจกรรมที่ 2 : การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ 
new normal 
หมวดวัสดุ 
ค่าจัดท าโปสเตอร์ 350 บาท x 12 ชิ้นงาน 
= 4,200 บาท 

ต.ค.-ธ.ค.64 อ.ถิรนันท์ ณัฐวรรณ 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

    

หมายเลขอ้างอิง 19011CJHTO47610

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



45 
แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

2 กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ล อ ง ยุ ท ธ์ ป ฏิ วั ติ 
อุตสาหกรรมผ่าน Brass Birmingham 
Board Games (รหัส 1031004) 

1. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เ กี่ ย ว กั บ กลยุ ท ธ์ ท า งด้ า น โ ล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ 
ซัพพลายเชน 
2. เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
3. เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการ 
ส่งผลต่อการพัฒนาโครงการและกิจกรรมที่มี
ประโยชน์โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาและผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51  

งบประมาณ 54,200 บาท 
หมวดใช้สอย 
1. เงินรางวัลที่ 1 / 3,000 บาท      
เงินรางวัลที่ 2 / 2,000 บาท  
เงินรางวัลที่ 3 / 1,000 บาท    
2. ค่าอาหารกลางวัน  60 คน x 1 มื้อ  
x 100 บาท = 6,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่าง 60 คน x 2 มื้อ x 35 
บาท = 4,200 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุ - บอร์ดเกมส์ Brass 10 กล่อง  
x 3,800 บาท = 38,000 บาท 

พ.ย.-ธ.ค.64 อ.วัชรพล ณัฐวรรณ 

โครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
3 กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจคลังสินค้า 

Warehouse business plan  
challenge (รหัส 1031012) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้น าเอาความรู้มาประยุกต์
เพื่อใช้ในการออกแบบแผนธุรกิจคลังสินค้า 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ข้อเสนอแนะจากผู้มีความ
เช่ียวชาญ ส่งผลให้เกิดการต่อยอดทางความคิด 
3. เพื่อให้สามารถคัดเลือกนักศึกษาไปประกวด 
ในระดับสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาชั้นปีที่1เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ได้จ านวนชิ้นงานเข้าร่วมประกวดอย่างน้อย  
7 ชิ้นงาน 
3. ได้ตัวแทนเพื่อส่งประกวดภายนอกได้อย่าง
น้อย 1 ทีม 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสามารถท าแผนธุรกิจคลังสินค้าเพื่อ
เข้าประกวดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 12,000 บาท 
หมวดตอบแทน 
ค่ากรรมการตัดสิน 3 คน x 2,000 บาท  
= 6,000 บาท  
หมวดใช้สอย  
เงินรางวัลการประกวด 
รางวัลที่ 1 =3,000 บาท 
รางวัลที่ 2 =2,000 บาท 
รางวัลที่ 3 =1,000 บาท 

มี.ค.65 อ.กิตินันธ ์ ณัฐวรรณ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

โครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
4 กิจกรรม Boost สมองประลองปัญญา

ผ่าน Container Board Games 
(รหัส 1052008) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนประเภทบอร์ด
เกม 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับการ 
บูรณาการการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอน
ประเภทบอร์ดเกม 

เชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 56,800 บาท 
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 400 บาท  
x 7 ชั่วโมง x 3 วัน = 16,800 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุ - บอร์ดเกมส์ Container 2 กล่อง 
x 20,000 บาท = 40,000 บาท ( 1 กล่อง
เล่นได้ 4-8 คน) 

ม.ค.65 อ.วัชรพล ณัฐวรรณ 

5   กิจกรรม Basic แน่น พร้อมท่องโลก 
Log & SCM (รหัส 1052023) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร ์
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้การ
ปฏิบัติ ในรายวิชาของสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ทดสอบก่อนเรียน
แล้วได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50  
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ส าหรับโลจิสติกส์ 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนน
การทดสอบมากขึ้นร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 5,000 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าเอกสาร 50 ชุด x 100 บาท = 5,000 
บาท 

 อ.กิตินันธ ์ ณัฐวรรณ 
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รายละเอียดกิจรรมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรชัญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบ ABCD 

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ 
ปั้นตั วการ์ตูนดิสนีย์ ในโปรแกรม 
Power point เพื่ อการสื่ อสารทาง
การตลาดในธุรกิจค้าปลีก  
(รหัส 1031013) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และฝึกปฏิบัติการ 
ปั้นตัวการ์ตูนที่สามารถน ามาใช้ในการสื่อสารทาง
การตลาดของธุรกิจค้าปลีก 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานได้ในอนาคตได้ 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 1 แห่ง 
 เชิงคุณภาพ 
1. เกิดกระบวนการจัดการการเรียนรู้ร่วมกัน 
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  โดย
ความส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การและสังคม 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51  

งบประมาณ 6,000 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท x 15 ชม. 
= 6,000 บาท 

ก.ค.65 อ.ดร.อัญชลี ณัฐวรรณ 

โครงการ พัฒนาเครือข่ายพันธมติร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 
2 กิจกรรมความร่วมมือทางการจัด

การศึกษาร่ วมกับบริษั ทบาบี คิ ว
พลาซ่า (รหัส 1041002) 

1. เพื่อจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 
2. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
3. เพื่อให้นักศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

เชิงปริมาณ 
เกิดความร่วมมือทางการจัดการศึกษาร่วมกับ
บริษัท บาบีคิว พลาซ่า 1 โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาและสถานประกอบการมีความพึงพอใจ
ของการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51  

งบประมาณ 2,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 20 คน = 700 
บาท  
หมวดวัสดุ 
ค่าของที่ระลึก 1,500 บาท 

ม.ค.65 อ.ธันย์นิชา สุกัญญา 

โครงการ พัฒนาทักษะและทดสอบดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา

การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร การ
บัญชี และการเงินพื้นฐาน เพื่อการ
จัดการงานด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
(รหัส 1051006) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและมีพื้นฐาน
ด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
การบัญชีและการเงินพื้นฐาน เพื่อการจัดการงาน 
ด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
2. เพื่ อ ให้นัก ศึกษา เข้ า ใจ ในบริบทพื้ นฐาน 
ในการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

เชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านภาษา การใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร การบัญชีและการเงิน
พื้นฐาน เพื่อการจัดการงานด้านธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบประมาณ 4,800 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท × 2 คน 
× 6 ชั่วโมง = 4,800 บาท 

ก.ค.65 อ.ดร.ศรินธร ณัฐวรรณ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

2. นักศึกษาเข้าใจในบริบทพื้นฐานในการศึกษา
ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

โครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
4 กิจกรรมขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง

ด้วยเทคนิคง่ายนิดเดียว  
(รหัส 1052009) 

1. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการขายของออนไลน์
ให้กับนักศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติและเตรียมความ
พร้อมต่อการเป็นผู้ประกอบการ 

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 มีความรู้ด้าน
การขายของออนไลน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2. นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้เข้าอบรม
ความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

งบประมาณ 9,600 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง  
x 400 บาท x 2 วัน = 9,600 บาท 

ก.พ.65 อ.ธันย์นิชา ณัฐวรรณ 

โครงการ เสริมสรา้งสมรรถนะ ความเป็นผู้ประกอบการ 
5 กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง ทั ก ษ ะ

ผู้ประกอบการค้าปลีกยุคดิจิทัล  
(รหัส 1053004) 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกในยุคดิจิทัล 
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสภาพแวดล้อมและ
ทักษะที่จ าเป็นในการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้พื้นฐานการจัดการ 
ที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจยุคดิจิทัล 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ค้าปลีกในยุคดิจิทัล เข้าใจสภาพแวดล้อมและ
ทักษะที่จ าเป็นในการจัดการธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. นักศึกษามีความรู้พื้นฐานการจัดการที่จ าเป็น
ในการด าเนินธุรกิจยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

งบประมาณ 2,400 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท × 1 คน 
× 6 ชั่วโมง = 2,400 บาท 
 

ก.ค.65 อ.ดร.ศรินธร ณัฐวรรณ 
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รายละเอียดกิจรรมสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรชัญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบ ABCD 

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประกวด 
Business Model Canvas ผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน (รหัส 1031010) 

1. เพื่อ ให้นัก ศึกษาพัฒนาทักษะการคิดเชิ ง
ออกแบบด้วยกระบวนการแบบ ABCD 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บนสื่อ
ออนไลน์ 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. ผู้เข้าชมเนื้อหาประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน 
3. ผลงาน Business Model Canvas ที่ชนะเลิศ
จ านวน 1 รางวัล และรองชนะเลิศจ านวน 1 รางวัล 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับทักษะ
ความคิดเชิงออกแบบด้วยกระบวนการแบบ 
ABCD เพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบประมาณ 18,100 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง  
x 400 บาทx 2 วัน = 9,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าจ้างตัดต่อคลิปวิดีโอ = 4,500 บาท 
หมวดวัสดุ 
วัสดุ ได้แก่ กระดาษฟลิบชาร์ต ฟิวเจอร์
บอร์ด สีเมจิ  กระดาษ ปากกา ดินสอ  
คลิปด า กระดาษโพสต์อิท = 4,000 บาท 

ก.พ.65 อ.ภัทรภร สุกัญญา 

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน VRU online และ Mooc 
2 กิจกรรมคอร์สออนไลน์  “กลยุทธ์

ธุรกิจแบบ New Normal”  
(รหัส 1033001) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกลยุทธ์
บริหารธุรกิจแบบ New Normal 
 2.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาที่ เข้ าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่ า 
ร้อยละ 80 
2. หลักสูตรออนไลน์เรื่อง “กลยุทธ์ธุรกิจแบบ 
New Normal” จ านวน 1 เรื่อง 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกลยุทธ์บริหาร 
ธุรกิจแบบ New Normal เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

งบประมาณ 5,000 บาท  
หมวดใช้สอย  
ค่าจ้างตัดต่อคลิปวิดีโอ = 5,000 บาท 

ธ.ค.64 อ.นิรินธนา/ 
ผศ.วิกรานต์ 

สุกัญญา 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

โครงการ พัฒนาเครือข่ายพันธมติร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 
3 กิจกรรมสร้างความร่วมมือจัดการ

เรียนรู้กับหน่วยงานภาคเอกชน 
(รหัส 1041001) 

เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภาคธุรกิจ
เอกชน 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. สถานประกอบการที่มีความร่วมมือ จ านวน  
1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

งบประมาณ 4,500 บาท 
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 6 ชั่วโมง  
x 400 บาท = 2,400 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ได้แก่ กระดาษ 
ฟลิบชาร์ต เมจิ ปากกา ดินสอ คลิปด า 
สมุดปกอ่อน แฟ้มซอง ลวดเย็บกระดาษ 
ลวดเสียบ = 2,100 บาท 

ธ.ค.64 ผศ.วิภาวด ี สุกัญญา 

โครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
4 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้าน

การเงินการธนาคาร (รหัส 1052001) 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการ
ผลิตธนบัตรและการด าเนินงานของโรงพิมพ์
ธนบัตร 
2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการศึกษา
และการท างานในอนาคต 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาแขนงวิชาการเงินและการธนาคาร  
ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 3,720 บาท  
หมวดใช้สอย 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ 3 คัน x 1,000 
บาท = 3,000 บาท 
2. เบี้ยเลี้ยงคนขับรถตู้ 3 คน x 240 บาท 
= 720 บาท 

ต.ค.64 ผศ.อุบล สุกัญญา 

5 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตและ
กลยุทธ์การตลาด (รหัส 1052003) 

1. เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้กระบวนการการ
บริหารธุรกิจในสถานประกอบแก่นักศึกษา 
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ
รายวิชา กลยุทธ์และนโยบายการตลาด และการ
วิจัยการตลาด 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 4,500 บาท  
หมวดวัสดุ 
1. ค่าของที่ระลึก = 1,500 บาท 
2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ 3 คัน x 1,000 
บาท = 3,000 บาท 

ม.ค.65 อ.ภัทรภร สุกัญญา 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในยุค New Normal 
(รหัส 1052012) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  ในมิติต่างๆ 
ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดและเทคนิคการออกแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบ New Normal 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาในรายวิชา MHR210 เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยร้อยละ 80 

งบประมาณ 4,800 บาท 
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง  
x 400 บาท = 4,800 บาท 

ก.พ.65 ผศ.ชวาลา สุกัญญา 

7 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้าน
การจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน 
(รหัส 1052013) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพชีวิต 
2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาและ
สามารถน าความรู้ที่ ได้รับ  มาประยุกต์ใช้ ใน
รายวิชาการจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยร้อยละ 80 

งบประมาณ 6,000 บาท  
หมวดวัสดุ 
1. ค่าของที่ระลึก = 1,500 บาท 
2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ 3 คัน x 1,500 
บาท = 4,500 บาท 

ก.พ.65 ผศ.ชวาลา สุกัญญา 

8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
บริหารธุรกิจ รหัส 65 
(รหัส 1052025) 

1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนและการ
ด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อปรับพื้นฐานทางวิชาการให้นักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1 รหัส 
65 เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาที่ เข้าร่วมผู้โครงการมีความรู้ทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51  

งบประมาณ 4,500 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 6 ชั่วโมง  
x 400 บาท =2,400 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุ ได้แก่ กระดาษฟลิบชาร์ต เมจิ 
ปากกา ดินสอ คลิปด า  แฟ้มซองสมุด 
ปกอ่อน  ลวดเย็บกระดาษ  ลวดเสียบ  
= 2,100 บาท 

ก.ค.65 ผศ.วิภาวด ี สุกัญญา 
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รายละเอียดกิจรรมสาขาวิชาการบัญชี 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรชัญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบ ABCD 

1 กิจกรรมอบรมเชิ งปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  
(รหัส 1031005) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการท าบัญชีโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีได้ 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3 ที่เข้า
อบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ โปรแกรมส า เร็จรูปทางการบัญชี เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3 ที่เข้า
อบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 11,795 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 400 บาท x 
10 ชม. x 2 กลุ่ม = 8,000 บาท 
หมวดวัสดุ 
เอกสารในการจัดอบรม 55 บาท x 69 คน 
= 3,795 บาท  

ม.ค.65 ผศ.ภารด ี ชัยวัฒน ์

2 กิจกรรมศึกษากระบวนการผลิตและ
การจัดการต้นทุน (รหัส 1031008) 

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการ
ผลิตของกิจการอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการ
น าปัจจัยการผลิตสู้กระบวนการผลิตจนผลิตเสร็จ
และเข้าสู่คลังเก็บสินค้าตลอดจนกระบวนการ 
จัดจ าหน่ายสินค้า 
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงลักษณะพฤติกรรม
ของต้นทุนผลิตในกิจการอุตสาหกรรม 
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวคิดการบริหาร
องค์กรในกิจการอุตสาหกรรม 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ
เข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตของกิจการ 
อุตสาหกรรมตั้งแต่กระบวนการน าปัจจัยผลิตเข้าสู่
กระบวนการผลิตจนถึงผลิตเสร็จและข้าสู่คลังเก็บ
สินค้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 7,000 บาท  
หมวดวัสดุ 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2 คัน = 6,000 บาท 
2. ค่าของที่ระลึก 1,000 บาท 

ก.พ.65 อ.ปริยากร ชัยวัฒน ์
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

โครงการ พัฒนาทักษะและทดสอบดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
3 กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะการ

ใช้งานโปรแกรมMicrosoft office 
excel ทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ 
(รหัส 1051002) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 
excel ได ้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานและประยุกต์ใช้
โป รแกรม  Microsoft office excel ได้ อ ย่ า ง 
มืออาชีพ  
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านการทดสอบ
การใช้โปรแกรม Microsoft office excel 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาผ่านการทดสอบการใช้โปรแกรม 
Microsoft office excel ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2. นัก ศึกษาสามารถประยุ กต์ ใช้ โปรแกรม 
Microsoft office excel กับการเรียนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 3.51 

งบประมาณ 207,000 บาท  
หมวดใช้สอย 
ค่าจ้างเหมาอบรม (1 งาน) 207,000 บาท 

ธ.ค.64 อ.ธิติรัตน์ ชัยวัฒน ์

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการ
พัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางบัญชีสู่ 
นักบัญชียุคดิจิทัล (รหัส 1051003) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีทางบัญชี 
2. เพื่ อ ให้นัก ศึกษามีความพร้อม ในการใช้
เทคโนโลยีเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ที่เข้า
อบรมมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีทาง
บัญชีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ที่เข้า
อบรมได้รับประกาศนียบัตรในการอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

งบประมาณ 345,000 บาท 
หมวดใช้สอย 
ค่าจ้างอบรม = 5,000 บาท X 69 คน 
= 345,000 บาท 

ก.ค.65 ผศ.ภารด ี ชัยวัฒน ์

โครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (เร่ืองเล่า
จากพี่สู่น้อง) (รหัส 1052021) 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาการบัญชีมีความรู้ 
เกี่ยวกับวิชาชีพและทราบช่องทางการติดต่อและ
ข่าวสารที่ทันสมัยมากขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมความรู้และแนวทางการเข้าสู่
วิชาชีพบัญชีให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ
บัญชีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีเพิม่ขึน้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51  

งบประมาณ 3,600 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x400 บาท  
x 3 ชั่วโมง = 3,600 บาท 

ก.ค.65 ผศ.อภิชาติ ชัยวัฒน ์
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

โครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
6 กิ จ ก ร รม บ า ย ศ รี สู่ ข วั ญ ส า ห รั บ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
(รหัส 3051003) 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาใหม่
กับอาจารย์และรุ่นพี่ในสาขาวิชาการบัญชี 
2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีไทย 

เชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 3,000 บาท  
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรม 3,000 บาท 

ก.ค.65 อ.ศิริพร เพชรกมล 
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รายละเอียดกิจรรมสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรชัญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบ ABCD 

1 กิจกรรมจ าลองการเริ่มต้นธุรกิจ 
Startup ผ่าน Board Game 
(รหัส 1031007) 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางการจัดการและ
สามารถประยุกต์ใช้ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ
ในอนาคต 

เชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
3.51 

งบประมาณ 33,500 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน x 5 ชั่วโมง  
x 2 วัน x 400 บาท = 16,000 บาท 
หมวดวัสดุ 
กล่องเกมส์ กล่องละ 3,500 บาท x 5 
กล่อง = 17,500 บาท 

ม.ค.-มี.ค.65 ผศ.พวงเพชร ชัยวัฒน ์

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับ
บุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป (รหัส 1031011) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการปรับบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ส าหรับการปรับบุคลิกภาพไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปชั้นปีที่  3  
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงบุคลิกภาพเพิ่มมาก
ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 9,400 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท x 4 คน  
x 4 ชั่วโมง  = 6,400 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุ ค่าเครื่องส าอางค์ = 3,000 บาท  

ก.พ.-มี.ค.65 ผศ.พวงเพชร ชัยวัฒน ์

โครงการ พัฒนาเครือข่ายพันธมติร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 
3 กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ (รหัส 1041003) 
1. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและ
กิจกรรมระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาน
ประกอบการ 
2. เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ระหว่าง
สถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ 
3. เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน 
ในงานวิชาการผสมผสานกับการท างานในสถาน
ประกอบการ 

เชิงปริมาณ 
มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ านวน  
1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาและสถานประกอบการมีความพึงพอใจ
ของการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 2,200 บาท  
ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 20 คน = 700 
บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าของที่ระลึก 1,500 บาท 

มี.ค.65 ผศ.ศิริพงษ์ ชัยวัฒน ์
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

โครงการ พัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
4 กิจกรรมเติมทักษะคอมพิวเตอร์ GM 

บัณฑิตพร้อมใช้ (รหัส 1051004) 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถปฏิบัติ
เกี่ยวกับโปรแกรมส านักงาน 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการสอบ 
Pretest และ Posttest ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 8,000 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท x 4 ชั่วโมง 
x 5 ครั้ง = 8,000 บาท 

ก.ค.65 ผศ.พวงเพชร ชัยวัฒน ์

โครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับ

นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
(รหัส 1052026) 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษา ทักษะ
ด้านการจัดการในศตวรรษที่ 21 และทักษะการ
ปรับตัวและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
2. เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษา
ใหม่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 1  
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 1 
มีความรู้ด้านทักษะทางวิชาการมากขึ้น  จาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 12,400 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 400 บาท  
x 7 ชั่วโมง = 8,400 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุเอกสารในการอบรม 200 x 20  
= 4,000 บาท  

ก.ค.65 ผศ.ดร.มนสิชา ชัยวัฒน ์

โครงการ เสริมสรา้งสมรรถนะ ความเป็นผู้ประกอบการ 
6 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและการ

ปรับตัวในการเป็นผู้ประกอบการ 
ยุคใหม่ (รหัส 1053002) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะและการปรับตัวในการเป็นผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ 
2. เพื่อสร้างแนวทางให้กับนักศึกษาส าหรับการ
เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 

เชิงปริมาณ 
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
เข้ารับการอบรม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

งบประมาณ 9,700 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 400 x 6 
ชั่วโมง = 7,200 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าชุดเอกสารในการอบรม  50 คน x 50 
บาท = 2,500 บาท 

มี.ค.65 ผศ.ดร.ธันยธร/ 
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ 

ชัยวัฒน ์
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

โครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
7 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  "สร้างขวัญ 

สร้างก าลังใจ" (รหัส 3051004) 
1. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ 
ในสาขากับลูกศิษย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีความ
ผูกพันกับสาขาวิชา 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อประเพณีไทย 
3. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไปมีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่าเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 11,200 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (1 คน  
x 400 บาท x 3 ช.ม) = 1,200 บาท 
หมวดวัสดุ 
1. วัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรม เทียนสีขาว
นิ่มๆ แผ่นทองค าเปลว ผลไม้ 9 อย่าง ด้าย
สายสิญจน์ ดินสอพอง ผ้าขาวบาง ธูป  
= 5,000 บาท 
2. กิจกรรมปฏิญาณตนเองเป็นคนดีตั้งใจ
ในการศึกษา ใช้อุปกรณ์ เช่น ต้นไม้แห้ง
จ าลอง กระดาษสีตกแต่งต้นไม้  สวดเสียบ 
สกีอตเทป  กาว ปากกาไว์ทบอร์ด กระดาษ 
ฟลิกชาร์ต ลูกบอล = 5,000 บาท  

ก.ค.65 ผศ.ศิริพงษ์ เพชรกมล 
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รายละเอียดกิจรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรชัญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบ ABCD 

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์
งานนิ เทศศาสตร์ เพื่อผลิตผลงาน
คุณภาพระดับมืออาชีพ  
(รหัส 1031014) 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนการสอน 
เชิงผลิตภาพ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการ
สร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านนิเทศาสตร์ระดับ
คุณภาพ 
3. เพื่อให้นักศึกษาน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 
สู่สาธารณะเชิงพาณิชย์ 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถเผยแพร่
ผลงานสู่สาธารณะเชิงพาณิชย์  ไม่น้อยกว่า  
10 ผลงาน 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 44,800 บาท  
หมวดตอบแทน 
กิจกรรมที่ 1  
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์และผลิต
ภาพยนตร์สั้น  
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 7 ชั่วโมง 
x 400 บาท x 2 วัน = 11,200 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อขาย
ออนไลน์ระดับโลก 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 7 ชั่วโมง  
x 400 บาท x 2 วัน = 11,200 บาท 
กิจกรรมที่ 3  
อบรมเชิงปฏิบัติกาสร้างสรรค์เพื่อเป็น 
ยูทูปเบอร์และวล็อกเกอร์  
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 7 ชั่วโมง  
x 400 บาท x 2 วัน = 11,200 บาท 
กิจกรรมที่ 4  
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการรีวิวสินค้า
เพื่อขายออนไลน์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 7 ชั่วโมง  
x 400 บาท x 2 วัน = 11,200 บาท 

ก.ค.65 ผศ.อุทัย ปราณ ี
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

โครงการ จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
2 กิจกรรมจัดซ้ือเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ 

(รหัส 1032001) 
1. เพื่อจัดซ้ือเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย
ส าหรับการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ 
2. เพื่อจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
3. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีอุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย จ านวน 1 ชุด 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์สามารถใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมี
คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
2. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์สามารถใช้
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ 
และสามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะได้อย่าง 
มีคุณภาพ และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 1,370,000 บาท  
หมวดครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ 
1,370,000 บาท 

ต.ค.-ธ.ค.64 ผศ.อุทัย ปราณ ี

โครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อมประกอบ
วิชาชีพ (รหัส 1052016) 

1. เพื่อแนะน าแนวทางการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้กับนักศึกษา 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การประกอบ
วิชาชีพ 
3. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของความรู้
และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและ
ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ สามารถเขียน
ใบ สมั ค ร ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ พิ่ ม ขึ้ น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 5,600 บาท 
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน x 7 
ชั่วโมง = 5,600 บาท 

มี.ค.65 ผศ.อุทัย ปราณ ี
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

4 กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานนิเทศ
ศาสตร์ เ พื่ อ เ ต รี ย มค ว า มพ ร้ อ ม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 1052019) 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนิเทศ
ศาสตร์ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานและ
ทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาชาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว้าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ระดับพื้นฐาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51  

งบประมาณ 39,200 บาท  
หมวดตอบแทน 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้
พื้นฐานสร้างแรงบันดาลใจและอาชีพ
นิเทศศาสตร์และสร้างเสริมทัศนะเชิงบวก  
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 7 ชั่วโมง  
x 400 บาท = 5,600 บาท 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ
พื้นฐานเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการโทรทัศน์  
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 14 ชั่วโมง  
x 400 บาท = 11,200 บาท 
กิจกรรมที่ 3 อบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ
พื้นฐานเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 14 ชั่วโมง  
x 400 บาท = 11,200 บาท 
กิจกรรมที่ 4 อบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ
พื้ น ฐ าน เทค โน โ ลยี ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร
วิทยุกระจายเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร  
2 คน x 14 ชั่วโมง x 400 บาท = 11,200 
บาท 

มิ.ย.65 ผศ.อุทัย ปราณ ี
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รายละเอียดกิจรรมสโมสรนักศึกษา 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
โครงการ พัฒนาทักษะและทดสอบดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

1 กิจกรรมสร้างสรรค์งานอย่างมีสไตล์
ด้วย Infographic and Media 
(รหัส 1051001) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับการท า 
สื่อออนไลน์ด้วย infographic 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับการท า 
สื่อมีเดีย (graphic)  
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการจัดท าสื่อและ
สร้างสรรค์งานในการจัดโครงการ 

เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. คว ามพึ งพอ ใจของผู้ เ ข้ า ร่ วม โ คร งก า ร 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 
2. ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการท า
สื่อออนไลน์ด้วย infographic เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65  
3. ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการท า
สื่อมีเดีย (graphic) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

งบประมาณ 13,600 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร ( 2 คน × 8 ชั่วโมง 
x 400 บาท) = 6,400 บาท 
หมวดใช้สอย 
ค่ าอาหารว่ า ง  (35 บาท × 35 คน  
× 2 มื้อ) = 2,450 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท × 35 คน × 
1 มื้อ)  = 1,750 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุ = 3,000 บาท 

ธ.ค.64 สโมสร
นักศึกษา 

พีรวัฒน์ 

โครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
2 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและ

การสื่อสารแบบไม่ตกเทรนด์ 
(รหัส 1052002) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการสร้าง
เทคนิคการสื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ 

เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์  
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
 2. ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการสร้าง
เทคนิคการสื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 80 

งบประมาณ 13,600 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน × 8 ชั่วโมง  
x 400 บาท) = 6,400 บาท 
หมวดใช้สอย 
ค่าอาหารว่าง (35 บาท × 35 คน × 2 
มื้อ) = 2,450 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท × 35 คน  
× 1 มื้อ) = 1,750 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุ = 3,000 บาท 

พ.ย.64 สโมสร
นักศึกษา 

พีรวัฒน์ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

3 กิจกรรมวิถีชาวพุทธ Cool Cool 
ตามสไตล์เด็ก FMS (รหัส 1052004) 

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในการท าความดี 
การเสียสละ และเข้าใจในการเป็นจิตอาสา 
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในวิถีชาวพุทธในด้านการ
ท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 
2. ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสาของนักศึกษา
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

งบประมาณ 100,000 บาท  
หมวดใช้สอย 
1. ค่าเช่ ารถบัสไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ ง  
10 คัน x 6,000 บาท x 1 วัน = 60,000 
บาท 
2. ค่ าอาหาร  100 บาท x 400 คน  
x 1 มื้อ = 40,000 บาท 

ม.ค.65 สโมสร
นักศึกษา 

พีรวัฒน์ 

4 กิจกรรมธรรมะรักษา  
(รหัส 1052005) 

1. เพื่อท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา 
2. เพื่อความเป็นสิริมงคลของอาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการเรียน การ
ปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตตลอดจนความ
ร่วมมือระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ของคณะวิทยาการจัดการ 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. อาจารย์ และบุ คลากรเข้ าร่ วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความพึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51      

งบประมาณ 40,000 บาท  
หมวดใช้สอย 
1.ค่าอาหารส าหรับนักศึกษา 300 คน  
x 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท = 24,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างส าหรับนักศึกษา 300 
คน x 1 มื้อ ๆ ละ 20 บาท = 6,000 
บาท 
หมวดวัสดุ 
วัสดุ 10,000 บาท 

ม.ค.65 สโมสร
นักศึกษา 

พีรวัฒน์ 

5 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย  "เจ้าฟ้า
เกมส์" (ภาคปกติ) (รหัส 1052006) 

1. เพื่ อ ให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมี
เครือข่ายทางด้านกีฬาและสันทนาการ รวมถึงการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายใน
สถาบัน 
2. เพื่ อสร้างความร่ วมมือด้านกิจกรรมของ
นักศึกษาในอนาคต โดยใช้การกีฬาเป็นสื่อในการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานมหาวิทยาลัย 
3. เพื่ อสร้ า งความสามั คคีและส่ งเสริมการ 
มีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกก าลังกายและ
เลน่กีฬา 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 72,000 บาท  
หมวดใช้สอย 
1.  ค่าอาหาร (50 บาท × 300 คน  
× 1 มื้อ) = 15,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง (30 บาท × 300 คน 
× 1 มื้อ = 9,000 บาท 
3. ค่าเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์พร้อมแต่งหน้า 
15 ชุด x 1,000 บาท = 15,000 บาท 
4. ค่าเช่าชุดเดินขบวนพาเหรดพร้อม
แต่งหน้า 8 ชุด x 1,000 บาท = 8,000 
บาท 
หมวดวัสดุ 
วัสดุ 25,000 บาท 

ม.ค.-มี.ค.65 สโมสร
นักศึกษา 

พีรวัฒน์ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

6 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย  "เจ้าฟ้า
เกมส์" (ภาคพิเศษ) (รหัส 1052007) 

1. เพื่ อให้นั ก ศึกษาคณะวิทยาการจัดการมี
เครือข่ายทางด้านกีฬาและสันทนาการ รวมถึงการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในสถาบัน 
2. เพื่ อสร้ างความร่ วมมือด้ านกิจกรรมของ
นักศึกษาในอนาคต โดยใช้การกีฬาเป็นสื่อในการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานมหาวิทยาลัย 
3. เพื่ อสร้ างความสามั คคีและส่ ง เสริ มการ 
มีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) คณะ
วิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 16,000 บาท  
หมวดใช้สอย 
ค่าอาหารว่าง 200 คน x 30 บาท x 1 
มื้อ = 6,000 บาท 
หมวดวัสดุ 
วัสดุ 10,000   

ม.ค.-มี.ค.65 สโมสร
นักศึกษา 

พีรวัฒน์ 

7 กิจกรรมวิทยาการจัดการแฟร์   
(รหัส 1052010) 

1. เพื่อให้นัก ศึกษาสามารถวางแผนการจัด
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
บุคคลภายนอก ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2. นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได้ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 98,500 บาท  
หมวดใช้สอย 
1. ค่าเช่าเต็นท์ส าหรับด าเนินกิจรรม
นักศึกษา 25 หลัง ๆ ละ 1,500 บาท  
= 37,500 บาท 
2. ค่าเช่าชุดแสดงพิธีเปิด 11 การแสดง  
x 1,000 บาท = 11,000 บาท 
3. ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
ดนตรี 2 วัน x 15,000 บาท = 30,000 
บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุ 20,000   

ก.พ.65 สโมสร
นักศึกษา 

พีรวัฒน์ 

8 กิจกรรม FMS CO-Operative  
Education Preliminary  
(รหัส 1052014) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจถึง
บทบาท หน้าที่ และความส าคัญของการใช้ชีวิต
หลังส าเร็จการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้และเทคนิค
การเขียนใบสมัครงานมาประยุกต์ใช้ ในการ 
สมัครงาน 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สมัครงานและการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 30,700 บาท  
หมวดใช้สอย 
1. ค่าอาหารกลางวัน (307 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ) = 24,560 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง (307 คน x 20 บาท  
x 1 มื้อ)  = 6,140 บาท  

มี.ค.65 สโมสร
นักศึกษา 

พีรวัฒน์ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

4. เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใน
สาขาวิชาและต่างสาขาวิชา 

9 กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ผู้ น า
นักศึกษา (รหัส 1052015) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้น าเพิ่มมากขึ้น 
2. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนักศึกษาส่งผลต่อการท างานร่วมกัน
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพของความเป็นผู้น าเพิ่มมากขึ้นที่จะ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

เชิงปริมาณ 
ตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา คณะวิทยาการ
จัดการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นั ก ศึ กษามี ภาวะความเป็ นผู้ น า เพิ่ มขึ้ น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (วัดความส าเร็จโดยการ
สังเกตพฤติกรรม การแสดงออกและการท างาน
เป็ นที ม  โดย เก็ บข้ อมู ลวิ ธี สั มภาษณ์ หรื อ
แบบสอบถาม 
2. นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 194,075 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน x 30 ชั่วโมง 
x 400 บาท) = 60,000 บาท 
หมวดใช้สอย 
1. ค่าที่พักนักศึกษา (800 บาท x 35 คน 
x 2 คืน) =56,000 บาท 
2. ค่าที่พักอาจารย์และบุคลากร (800 
บาท x 8 คน x 2 คืน) = 12,800 บาท
และ (1,450 บาท 1 คน x 1 คืน) = 1,450 
บาท 
3. ค่าที่พักวิทยากร (800 บาท x 4 คน x 
2 คืน) = 6,400 บาท และ (1,450 บาท 1 
คน x 2 คืน) = 2,900 บาท 
4. ค่าอาหารส าหรับนักศึกษา (35 คน 
x 5 มื้อ ๆ ละ 120 บาท) = 21,000 บาท 
5. ค่ าอาหารว่ า งส าหรั บนั ก ศึ กษา  
(35 คน x 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) = 7,350 
บาท 
6. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และบุคลากร  
=  6,090 บา ท  (7 คน  x 240 บา ท  
x 3 วัน) = 5,040 บาท (1 คน x 240 บาท 
x 1 วัน) = 240 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ (1 คน x 270 บาท x 
3 วัน) = 810 บาท 

มี.ค.65 สโมสร
นักศึกษา 

พีรวัฒน์ 
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แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

    หมวดวัสดุ 
วัสดุด าเนินกิจกรรม  = 5,085 บาท  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง = 15,000 บาท 

   

10 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต
ใหม่ (รหัส 1052017) 

1. เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
2. เพื่ อส่ งเสริมความรัก ความภาคภูมิ ใจใน
สถาบันการศึกษา 
3. เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างอาจารย์ 
นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตใหม่ 

เชิงปริมาณ 
บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
บัณฑิตมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 60,000 บาท  
หมวดใช้สอย 
ค่าจ้างเหมาจัดท าซุ้มแสดงความยินดี
กับบัณฑิต ประกอบด้วย 
1. ซุ้ มคณะวิ ทยาการจั ดการ  2 ซุ้ ม 
10,000 บาท 
2. ซุ้มสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 1 ซุ้ม 
5,000 บาท 
3. ซุ้มสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  
1 ซุ้ม 5,000 บาท 
4. ซุ้มสาขาวิชาการบัญชี 1 ซุ้ม 5,000 
บาท 
5. ซุ้มสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
1 ซุ้ม 5,000 บาท 
7. ซุ้มสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 1 ซุ้ม 5,000 บาท 
8. ซุ้มสาขาวิชาคอมพิว เตอร์ ธุ รกิ จ  
1 ซุ้ม 5,000 บาท 
9. ซุ้มสาขาวิชานิ เทศศาสตร์  1 ซุ้ม 
5,000 บาท 
10. ซุ้มสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 2 ซุ้ม 
10,000 บาท 

ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

สโมสร
นักศึกษา 

พีรวัฒน์ 
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แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

11 กิจกรรม Welcome to FMS 
"Orientation 65" (รหัส 1052018) 

1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพให้กับนักศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชา 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหม่ให้มีความ
พร้อมด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการปรับตัว
ในการอยู่ในสังคมระดับอุดมศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ปัจจุบันได้สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

เชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 55,000 บาท  
หมวดใช้สอย 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท x 300 
คน x 1 มื้อ) 24,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 300  คน  
x 2  มื้อ) 21,000 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุ 10,000 บาท 

มิ.ย.65 สโมสร
นักศึกษา 

พีรวัฒน์ 

12 กิจกรรมน้อมจิตวันทาบูชาครู 
(รหัส 1052020) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม 
และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 
2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์
กับลูกศิษย์ 
4. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ประดิษฐ์พานไหว้คร ู

เชิงปริมาณ 
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
อาจารย์และนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการมีความพึ งพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 8,000 บาท  
หมวดใช้สอย 
ค่าเช่าชุดการแสดงร าบายศรีพร้อม
แต่งหน้า 5 ชุด x 1,000 บาท = 5,000 
บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุ 3,000 บาท 

ก.ค.65 สโมสร
นักศึกษา 

พีรวัฒน์ 

13 กิจกรรมกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ "ฅนแสดเกมส์" ครั้งที่ 
12 (รหัส 1052027) 

1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี
ของนักกีฬา และนักศึกษาทั้ง 9 สาขาวิชา 
2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลานามัยของ
นักศึกษาให้สมบูรณ ์
3. เสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขันอันก่อให้  
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬา 
4. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาภาคปกติ   
คณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมไม่น้อยค่าเฉลี่ย 3.51 

งบประมาณ 125,000 บาท  
หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 6 ชม. 
x 500 บาท x 6 คน = 18,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารว่าง 30 บาท × 500 คน  
× 2 มื้อ = 30,000 บาท  
2. ค่าอาหาร 40 บาท×500 คน × 1 มื้อ 
= 20,000 บาท 
 3. ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 
ส่องสว่าง = 42,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ  
วัสดุ 15,000 บาท 

ส.ค.65 สโมสร
นักศึกษา 

พีรวัฒน์ 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
2.  มีมาตรการสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา 
4. มีผลงานเผยแพร่ระดับชาติมากขึ้น 
5. มีความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ 

1. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศมีจ านวนน้อย 
2. สัดส่วนคุณวุฒิปริญญาเอก (15 : 48) 
3. สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ (26 : 48) 
4. สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
5. อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะกับสถานประกอบการมีจ านวนน้อย 
6. ภาพลักษณ์องค์กรยังไม่เป็นที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมาย 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Treats)  

1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
ราชภัฏ 20 ปี 

2. นโยบายของรัฐมีการสนับสนุนธุรกิจ New S-Curve และ S-Curve 
3. สถานประกอบการมีความสนใจในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถานศึกษา 
 

1. สภาพการณ์แข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึน 
2. อัตราการลดลงของจ านวน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลต่ออัตรา
การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
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งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง งบแผ่นดิน งบรายได้ รวมงบประมาณ

761,100          2,017,690       526,180          -                   1,370,000        -                 83,020            4,591,950       4,674,970             

102,300          35,860           46,600            15,240              -                 -                 - 200,000          200,000               

32,400            42,650           25,500            -                   -                 -                 20,000            80,550           100,550               

267,000          4,084,440       3,261,040        20,000              -                 -                 938,280          6,694,200       7,632,480             

1,162,800      6,180,640      3,859,320      35,240             1,370,000      -                1,041,300      11,566,700    12,608,000           

การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน

หมายเลขอ้างอิง 19011CJHTO47610

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags


