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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยราชการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ที่มีการพัฒนาจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2527     
โดยจัดสอนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและการจัดการให้กับคณะต่าง ๆ ที่เลือกเรียนวิชาพ้ืนฐานหลักๆ ที่ส าคัญ เช่น 
วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาการสหกรณ์ วิชาการตลาด วิชาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ปีต่อมา เริ่มเปิดสอน
หลักสูตรในคณะวิชาวิทยาการจัดการของตนเอง ในระดับอนุปริญญา เช่น วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอก
บริหารธุรกิจ และเริ่มรับอาจารย์เพ่ิมขึ้นตามจ านวนนักศึกษาที่มากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งรับโอนอาจารย์ในวุฒิที่ตรง
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  ในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลากหลาย
สาขามากขึ้น ทั้งระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะวิชาวิทยาการจัดการ ปรับเป็นคณะวิทยาการ
จัดการ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
  ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทุกหลักสูตร และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันทันสมัย  
   รำยนำมผู้บริหำรตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตำมล ำดับดังนี้ 

1. อ.พิสูจน์ สมบูรณ์ รักษาการหัวหน้าคณะวิชา 
2. ผศ.ดวงจิตต์ กล าพากร หัวหน้าคณะวิชา 
3. ผศ.ประกายศรี  ศรีรุ่งเรือง หัวหน้าคณะวิชา 
4. อ.สมพร จิรามริทธิ์ หัวหน้าคณะวิชา 
5. ผศ.ประทุม จันพินิจ หัวหน้าคณะวิชา 
6. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี หัวหน้าคณะวิชา 
7. ผศ.ดร.ไพโรจน์ อุลิต หัวหน้าคณะวิชา 
8. อ.สุชิน หงษ์วิจิตร คณบดี 
9. ผศ.ธิดา พาหอม คณบดี 
10. รศ.อภินันท์ จันตะนี คณบดี 
11. ดร.ศานต ิ เล็กมณี คณบดี 
12. รศ.ล ายอง ปลั่งกลาง คณบดี 
13. ดร.ศานต ิ เล็กมณี คณบดี 
14. รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดี 
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15. อ.ประพันธ์ แสงทองดี คณบดี 
 

ที่ตั้ง-อำณำเขต 
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 96  ถนนโรจนะ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 โทรศัพท์ – 
โทรสาร 035-322085 เว็บไซต์  http://management.aru.ac.th/ 

 

1.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ นโยบำย เป้ำประสงค์ 

ปรัชญำ 
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าการบริหาร สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์   
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตนักบริหารมืออาชีพ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมและ

ท้องถิ่น 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม เพ่ือเป็นนักบริหารมืออาชีพสู่สังคมและท้องถิ่น 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคม 
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจ าลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ โดยการปฏิบัติ

จริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะ และหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 

4. บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

เอกลักษณ์   
  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อสังคมและท้องถิ่น 

อัตลักษณ์  
  “หล่อหลอมการพัฒนาก าลังคน ด้วยภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า สืบสาน รักษา ศิลปวัฒนธรรม แห่งเมือง
มรดกโลก” 

ค่ำนิยมองค์กร 
 รู้หน้าที่ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
 
 

http://management.aru.ac.th/
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นโยบำยคณะวิทยำกำรจัดกำร   
1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน 

คุณวุฒิท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
1.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณวฒุิและสภาวชิาชีพ 
1.2  มีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
1.3  ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษและทักษะด้านดิจิทัล  

 2. สร้ำงบัณฑิตให้มีควำมพร้อมในกำรออกไปรับใช้สังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตำมรูปแบบของวิศวกรสังคม 
  2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง วิศวกรสังคม ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นต้นแบบแก่นักศึกษา  
  2.2  สร้างความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)เพ่ือให้นักศึกษาได้มีช่องทางใน
การออกไปรับใช้สังคม ชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น  
 3. ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.1  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) โดยผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
  3.2  สร้างธนาคารหน่วยกิต เพ่ือรองรับบุคลากรวัยท างาน 
  3.3  ส่งเสริมการสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
 4. สนับสนุนส่งเสริมให้หลักสูตรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรปฏิบัติกำรโดยใช้รำยวิชำเป็นฐำน 
  4.1  มีห้องปฏิบัติการ มีระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับการฝึกปฏิบัติตามสมรรถนะของหลักสูตร
ครบทุกหลักสูตร 
  4.2  มีกระบวนการและรายวิชาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

 5. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนประกอบกำรจริงผ่ำนควำมร่วมมือกับบริษัทเอกชน 
  5.1  ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการภาคเอกชน 
 6. ยกระดับรำยได้ของชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง และย่ังยืน 
  6.1   ผลักดันให้เกิดศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ 
  6.2   ท าความร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจ 
 7. พัฒนำงำนวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำชุมชน และท้องถิ่น 
  7.1  จัดหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 
  7.2  ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 
  7.3   แสวงหาความร่วมมือในการท าวิจัยกับภาครัฐและเอกชน 
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 8. อำจำรย์สำมำรถเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ ให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นได้ 
  8.1  ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
 9. กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  9.1  มุ่งเน้นการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 
 10. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
ควำมเชี่ยวชำญตำมศำสตร์ และสำยงำน 
  10.1  สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และ
นานาชาติ 
  10.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
  10.3  ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
  10.4  ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ให้มีสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ มีความเป็นมืออาชีพ  
เพ่ือเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  10.5  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลกรสายสนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะที่สูงขึ้นอย่างมืออาชีพ 
  10.6  ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติ งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 11. บริหำรงบประมำณ โดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และค ำนึงถึงต้นทุน ภำยใต้กฎ ระเบียบ ค ำสั่งและ
ประกำศต่ำงๆ ด้วยหลักควำมโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 
  11.1  มีมาตรการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของคณะ 
  11.2  มีการวางแผน และการบริหารงบประมาณตามแนวทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้ำประสงค์  
          1. บัณฑิตมีคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นที่ต้องการของสังคม และประเทศชาติ 
          2. นักศึกษามีคุณภาพ มีสมรรถนะ เป็นนักปฏิบัติการและมีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
          3. บุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพในทุกศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษา การวิจัย และ
นวัตกรรม น าไปสู่การสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          4. คณะมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
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1.3 ข้อมูลพื้นฐำน 
  1.3.1 จ ำนวนนักศึกษำภำคปกติ 
 

ระดับ หลักสูตร – สำขำวิชำ จ ำนวน 

ปริญญาตรี 4 ปี 

บัญชีบัณฑิต  
การบัญชี 109 
เศรษฐศำสตรบัณฑิต  
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 6 
ศิลปศำสตรบัณฑิต  
การท่องเที่ยว  40 
บริหำรธุรกิจบัณฑิต  
การจัดการ 94 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 42 
การตลาด (หลักสูตร พ.ศ.2559) 23 
การตลาด (หลักสูตรพ.ศ.2564 ) 
-แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) 
-แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) 

 
33 
28 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 62 
การจัดการโลจิสติกส์  
(หลักสูตรพ.ศ. 2559 ) 

75 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(หลักสูตร พ.ศ.2564 ) 

93 

การจัดการธุรกิจโรงแรม 12 
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 44 

รวม 661 
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1.3.2 จ ำนวนนักศึกษำภำคพิเศษ (เสำร์ – อำทิตย์) 

ระดับ หลักสูตร – สำขำวิชำ จ ำนวน 

 บริหำรธุรกิจบัณฑิต  
ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ 150 

รวม 150 
 

1.3.3 จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและวุฒิกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
วุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 
อาจารย์ - 25 15 40 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 7 3 10 
รองศาสตราจารย์ - - 1 1 
ศาสตราจารย์ - - - - 

 
1.3.4 จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมประเภทบุคลำกรและวุฒิกำรศึกษำ 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 
ข้าราชการ - 9 4 13 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 23 15 38 

รวม - 32 19 51 
 
 1.3.5 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมประเภทบุคลำกรและวุฒิกำรศึกษำ 

ประเภทบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

รวม 

ข้าราชการ - 1 - - 1 
ลูกจ้างประจ า - - - 1 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 1 6 - 7 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา - - - 2 2 

รวม - 2 6 3 11 
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  ส่วนที่ 2 
กรอบกำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๖ 

คณะวิทยาการจัดการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ ดังนี้  

๒.๑ ข้อกฎหมำย  
 ๒.๑.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า  

(๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  

(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ 
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ดังกล่าว  

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบ จากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

๒.๒ บริบทเชิงยุทธศำสตร์  
   ๒.๒.๑ นโยบายรัฐบาล นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา              

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านที่ ๘ ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย  
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 รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้คนไทยในอนาคต 
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ก าหนด 
นโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  

 กำรพัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
 ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะและอำชีพของคนทุกช่วงวัยส ำหรับ

ศตวรรษที่ ๒๑  
๑) ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย 
๒) น าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์จริง  
๓) ปรับระบบการคัดสรรและแรงจูงใจ ในการคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครูน าไป สู่การมีครู

สมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ 
เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน ควบคู่กับหลักวิชาการ  

 จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนเพื่อพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียน 
๑) มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการ

ของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้  
๒) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้  
๓) มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อขจัดควำมเลื่อมล้ ำและควำมยำกจน  

๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม และนวัตกรรม
เชิงพ้ืนที่ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเลื่อมล้ าสร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพ ชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสม ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  

ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 
 ๑) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เพ่ือความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศ ในอนาคต  
๒) ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของ ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ 

ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ  
๓) สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา นวัตกรรม ให้เข้มแข็ง 

รวมทั้ง บูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
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 สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ  
๑) ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิม

ศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก  
๒) ส่งเสริมกระบวนการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
๓) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัย

มืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 

  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย 
          มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับ บนพ้ืนฐาน การสนับสนุนที่
ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันแต่ละแห่ง  

๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียน และครูที่
สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน  

๓) คืนครูให้นักเรียนโดยการลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น 
  ๔) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือ ส่งต่อข้อมูล

ครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต 
๕) พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล  
๑) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ ในการเรียนการ

สอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม กับช่วงวัย  
๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต  
๓) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  
ลดควำมเลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
๑) บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับกองทุนเพ่ือความ เสมอภาคทาง

การศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา  
๒) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน และลักษณะพื้นที่

ของสถานศึกษา 
 ๓) จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษา ดีกับโรงเรียน

ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
๔) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่  
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๕) สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจน แก้ไขปัญหาหนี้สิน
ทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ การให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาที่เหมาะสม 

พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย  
๑) ก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผล เพ่ือเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน  

๒) ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ  
๓) การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนา

ปรับปรุงทักษะด้านอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ ความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต  

ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง  
๑) ปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม เข้าไปในสาระวิชาและในทุกกิจกรรม  
๒) ส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็น ระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 
  ๓) ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
๔) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ  
จัดท ำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
๑) ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิต 

ประจ าวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก ศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบ
ธนาคารหน่วยกิตซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้าม
สถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุก
ช่วงวัยและทุกระดับ สามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต  
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๒.๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบ

และแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า ”
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์
ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศ
ไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

     เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

          1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
          2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๓ วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  
ผู้น าด้านนวัตกรรมการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยทุนทางวัฒนธรรมแห่งเมืองมรดกโลก 

๒.๔ พันธกิจมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  
พันธกิจตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่

ก าหนดในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ ๘ ดังนี้ 
       มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ 
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง 
และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิ ชาชีพชั้นสูงท าการสอน 
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วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  

มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่ 
ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

 (๑) แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล  

(๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

  (๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และของชาติ 

  (๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น 
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  

(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  

(๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม 
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  (๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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กำรแปลงแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 คณะวิทยำกำรจัดกำร  
ไปสู่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนขั้นสูง สู่การเป็น

ผู้น าด้านนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศำสตร์ที่   2  

เพิ่มขีดความสามารถในการน า
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศำสตร์ที ่  3  
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ิน ด้วยทุนทาง
วัฒนธรรมเมืองมรดกโลก 

ยุทธศำสตร์ที่  4  
ยกระดับคุณภาพการบรหิาร

จัดการสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 คณะวิทยำกำรจัดกำร 

กลยุทธที่ 2 

เพิ่มขีดความสามารถในการน า
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร
ปีงบประมำณ 2566 

จ ำนวน 3 โครงกำร 

งบประมำณ 

 2,895,150 บำท 

คิดเป็นร้อยละ 50.03 

 

กลยุทธที่ 3  

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ด้วยทุนทาง
วัฒนธรรมเมืองมรดกโลก 

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร
ปีงบประมำณ 2566 

จ ำนวน 1 โครงกำร 

งบประมำณ 25,824 บำท 

คิดเป็นร้อยละ 0.45 

  

 

กลยุทธที่ 4 

ยกระดับคุณภาพการบรหิาร
จัดการสู่การเป็นองค์กร

สมรรถนะสูง 

 

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร
ปีงบประมำณ 2566 
จ ำนวน 4 โครงกำร 

งบประมำณ 
 1,306,560   บำท 
คิดเป็นร้อยละ 22.58 

 

กลยุทธที่ 1 

ยกระดับคุณภาพการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนขั้นสูง สู่การเป็น

ผู้น าด้านนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร
ปีงบประมำณ 2566 
จ ำนวน 7  โครงกำร 

งบประมำณ 
 1,559,370 บำท 

คิดเป็นร้อยละ 26.95 
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ส่วนที่ 3 
สำระส ำคัญแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.256๖ 

3.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                

พ.ศ.2546 มาตรา 9 และ มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหาร
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีขึ้น 
โดยใช้แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ระยะ ๕ ปี  พ.ศ.256๖-25๗๐ มาใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และนโยบายของคณะวิทยาการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ ของคณะ

วิทยาการจัดการ 
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3.3 แผนปฏิบัติรำชกำรคณะวิทยำกำรจัดกำร ประกอบด้วย 4  กลยุทธ์หลัก ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนขั้นสูง สู่กำรเป็นผู้น ำด้ำนนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย 1.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการบริหารธุรกิจ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิที่เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 
1.2 บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการได้รับการพัฒนาทั้งทักษะ ภูมิปัญญาและมีความเชี่ยวชาญในในการออกไปรับใช้สังคม ชุมชน
และท้องถิ่นตามรูปแบบของวิศวกรสังคม   
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชน ส าหรับคนทุกช่วงวัย อย่างมีคุณภาพ มีความ
เป็นนานาชาติ ตามมาตรฐานสากล 
1.4 บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
1.5 ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการจริงผ่านความร่วมมือกับบริษัทเอกชน 
1.6 สนับสนุนส่งเสริมให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติการโดยใช้รายวิชาเป็นฐาน 

ตัวช้ีวัดระดับ
มหำวิทยำลัยฯ  

KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA 
KRs 10๒ ร้อยละความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดระดับคณะฯ MS101 ร้อยละของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  
MS102 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 
Ms103 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
MS104 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ *การทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR และเกณฑ์การวัดผลทักษะด้านดิจิทัล 
Ms104 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) ที่ถูกพัฒนาขึ้น 
Ms106 ร้อยละความส าเร็จของการจัดตั้งธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  
MS107 จ านวนรายวิชาที่ผลติสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านศูนย์ IDLC 
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แนวทำงกำรพัฒนำ 3.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA 
3.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
3.3 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
3.4 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และมีทักษะชีวิตรอบด้าน เหมาะสม
ทุกช่วงวัย 
3.5 สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง วิศวกรสังคม ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นต้นแบบแก่นักศึกษา 
3.6 สร้างความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)  เพ่ือให้นิสิตได้มีช่องทางในการออกไปรับใช้สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่นมากข้ึน 
3.7  มีห้องปฏิบัติการ มีระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับการฝึกปฏิบัติตามสมรรถนะของหลักสูตรครบทุกหลักสูตร 
3.8  มีกระบวนการและรายวิชาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
3.9  ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ และทักษะด้านดิจิทัล 
3.10 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) โดยผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
3.11 สร้างธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือรองรับบุคลากรวัยท างาน  
3.12 ส่งเสริมการสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
3.13 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการภาคเอกชน 
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ จ ำนวน 6  โครงกำร รวมเป็นเงิน 1,399,370 บำท 
แหล่งงบประมำณ : งบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 323,190 บำท 
    : งบบ ำรุงกำรศึกษำ   จ ำนวน 1,076,180 บำท 

โครงกำรประจ ำปี แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ส ำหรับนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 

แผ่นดิน 

294,520 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

สำขำวิชำกำรจัดกำร  
1.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาอัพสกิล รีสกิล นักศึกษาปี 1 - 2 1,800 
1.2 กิจกรรมฝึกทักษะภาวะผู้น านักศึกษาการจัดการ ปี 1-3 9,710 
1.3 กิจกรรมประกวดแบบจ าลองธุรกิจ CANVAS 16,200 
1.4 กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษา 5,240 
1.5 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาอัพสกิล รีสกิล นักศึกษาปี 3 – 4 1,800 
1.6 กิจกรรมสานสัมพันธ์การจัดการ 5,250 
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจโรงแรม  
1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 5,600 
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่  
1.8 กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษากลุ่ม A (ทุกชั้นปี) 3,600 
1.9 กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษากลุ่ม B (ทุกชั้นปี) 3,600 
1.10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลการท างาน 
นักศึกษา กลุ่ม A (ชั้นปีที่ 3,4) 

10,900 
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โครงกำรประจ ำปี แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1.11 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลการท างาน 
นักศึกษา กลุ่ม B (ชั้นปีที่ 3,4) 

แผ่นดิน 

10,900 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

สำขำวิชำกำรบัญชี  
1.12 กิจกรรมการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  37,200 
1.13 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี  5,800 
สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  
1.14 กิจกรรมอบรม Excel for HR 4,600 
1.15  กิจกรรมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน 4,600 
1.16  จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนนุษย์ 7,300 
สำขำวิชำกำรตลำด  
1.17  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 7,200 
1.18  กิจกรรม “ตลาดอาสา” 5,000 
1.19 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Social Media tools 7,200 
1.20 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด 14,800 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
1.21 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน ICT (ปี 1) 1,800 
1.22 กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือสร้างงานทางธุรกิจ (ปี 3) 7,200 
1.23 กิจกรรมอบรมเสริมทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมในยุค 4.0 (ปี 3) 7,200 
1.24 กิจกรรมพัฒนาทักษะการน าเสนอ (ปี 2) 2,500 
1.25 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้าน Soft Skill (4C) นักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 ชั้นปี) 

9,900 
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โครงกำรประจ ำปี แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน 

แผ่นดิน 

 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

1.26 กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ ชั้นปีที่ 1 

15,900 

1.27 กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ ชั้นปีที่ 2 

15,900 

1.28 กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ ชั้นปีที่ 3 

36,900 

1.29 กิจกรรมสร้างเครือข่าย 5,720 
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว  
1.30 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์ 18,000 
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร  
1.31 กิจกรรมส่งเสริมความพร้อมของนักศึกษา 5,200 
2. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมและปรับพื้นฐำนกำรเรียนของนักศึกษำใหม่ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

28,670 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 

2.1 กิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ 1,500 
2.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์ 5,250 
2.3 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ 21,920 
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โครงกำรประจ ำปี แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
3. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ส ำหรับนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 

บกศ. 

624,340 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

สำขำวิชำกำรจัดกำร  
3.1 กิจกรรมพัฒนานักบริหารจัดการรุ่นใหม่ 12,500 
3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง 6,800 
3.3 จัดซื้อวัสดุสาขาการจัดการ 35,600 
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจโรงแรม  
3.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้บริการและศิลปะการสร้างความ
ประทับใจในงานบริการ” 

4,360 

3.5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคจัดจานเสิร์ฟให้ลูกค้าแบ่งปัน
ประสบการณ์ในสื่อออนไลน์" 

10,220 

3.6  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “มารยาทและการบริการเสิร์ฟอาหารและ
เครื่องดื่มในงานโรงแรม” 

10,220 

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่  
3.7 กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติ กลุ่ม B 30,000 
3.8 กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติ กลุ่ม A 30,000 
3.9 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติ 64,400 
3.10 กิจกรรมศึกษาดูงาน นักศึกษากลุ่ม A และ B 92,240 
3.11 กิจกรรมค่ายอาสาวิชาการและจิตอาสา นักศึกษากลุ่ม A และ B 20,000 
3.12  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 7,500 
3.13 กิจกรรมต้นกล้า 12,800 
3.14 กิจกรรมรายงานผลประจ าปีระหว่างสาขากับบริษัทฯ 1,700 
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โครงกำรประจ ำปี แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
3.15 กิจกรรมอบรมนวัตกรรมนักศึกษากลุ่ม B 

บกศ. 

3,600 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

3.16 กิจกรรมอบรมนวัตกรรมนักศึกษากลุ่ม A 3,600 
3.17 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสาขาวิชา 9,160 
สำขำวิชำกำรบัญชี  
3.18  กิจกรรมการอบรมโปรแกรม Excel ทางการบัญชีขั้นสูง   9,580 
3.19 กิจกรรมการอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 14,980 
3.20  กิจกรรมเตรียมความพร้อม 11,000 
3.21 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ท างาน 

28,800 

สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  
3.22 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 10,000 
3.23 กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Pay roll 8,200 
3.24 กิจกรรมอบรม ภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน 11,100 
สำขำวิชำกำรตลำด  
3.25 กิจกรรมศึกษาดูงาน 26,200 
3.26 กิจกรรมนักการตลาดสู่โรงเรียน 12,500 
3.27 กิจกรรม Marketing Day 5,000 
3.28 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความสู่การเป็นนักการตลาดมือ
อาชีพ 

3,600 

3.29 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ เพ่ือ
การด าเนินงานทางธุรกิจยุคดิจิทัล 

7,200 
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โครงกำรประจ ำปี แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
3.30 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการวางแผนการตลาดองค์กรด้วย Data 
Marketing 

บกศ. 

3,600 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

3.31 กิจกรรมศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชาเอก 2,500 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
3.32 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่และเข้าร่วมการแข่งขันตาม
ศาสตร์ 

33,600 

3.33 ซื้อวัสดุของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17,200 
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว  
3.34  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ 

14,400 

3.35 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและบริการ   14,400 
3.36 กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว 3,600 
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร  
3.37 กิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ 9,200 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน  
3.38 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 22,980 
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โครงกำรประจ ำปี แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
4. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นมัคคุเทศก์มืออำชีพ 

บกศ 

86,740 

ประธำนบริหำรหลักสูตร
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 

4.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพเส้นทางภาคกลาง 17,200 
4.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพเส้นทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

24,800 

4.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพเส้นทางภาคใต้ 17,340 
4.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพเส้นทางภาคเหนือ 27,400 
5. โครงกำรสร้ำงภำพลักษณ์บัณฑิตสู่นักบริหำรธุรกิจ ธ ำรงเอกลักษณ์ควำมเป็น
ไทย 

159,900 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 

5.1  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการคิด 38,100 
5.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าสื่อสังคมออนไลน์ 14,200 
5.3  กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน 7,600 
5.4 กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

10,000 

5.5 กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 

10,000 

5.6 กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (สาขาวิชาการตลาด) 10,000 
5.7  กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน) 

10,000 

5.8  กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (สาขาวิชาการบัญชี) 10,000 
5.9 กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (สาขาวิชาการจัดการ) 10,000 
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โครงกำรประจ ำปี แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
5.10 กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่) 

บกศ. 

10,000 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 

5.11  กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (สาขาวิชาการท่องเที่ยว) 10,000 
5.12 กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวะ
ศึกษา) 

10,000 

5.13 กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (คณะวิทยาการจัดการ) 10,000 
6. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริหำรหลักสูตรคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 

205,200 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

6.1 กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 128,000 
6.2 กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 16,200 
6.3 กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 21,000 
6.4 กิจกรรมเสวนาวิชาการ "วิชาการก้าวหน้า วิทยาการจัดการก้าวไปกับธุรกิจ
ชุมชน" 

40,000 
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โครงกำรบริหำรจัดกำรคณะเพื่องำนประกันคุณภำพ จ ำนวน 1 โครงกำร เป็นเงิน 160,000  บำท 
แหล่งงบประมำณ :  งบบ ำรุงกำรศึกษำ  จ ำนวน  160,000   บำท 

โครงกำรประจ ำปี แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรประกันคุณภำพและกำรจัดกำรควำมรู้  
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

บกศ. 

160,000 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผน
และประกันคุณภำพ 

1.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร 

2,800 

1.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 5,600 
1.3 กิจกรรมสนับสนุนและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 29,900 
1.4 กิจกรรมสนับสนุนและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 21,000 
1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดเวที คณะวิทยาการจัดการ 6,070 
1.6 กิจกรรมการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ 94,630 

รวมทั้งสิ้น 160,000  
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กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรน ำกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
เป้ำหมำย 1.1 ท้องถิ่นมีความม่ันคง ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  ตามลักษณะภูมิสังคมและความต้องการเชิงพ้ืนที่และตลาด (Demand-Driven) สามารถจัดการตนเองได้ 
1.2 ยกระดับรายได้ของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
1.3 ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมชุมชน เพื่อสร้างความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับ
มหำวิทยำลัยฯ 

KRs 201 ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดระดับ
คณะฯ 

MS201 จ านวนชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับรายได้ 
MS202 อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ของชุมชนที่ได้รับการยกระดับ 

แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
พัฒนำ 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
3.3 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
3.4 ส่งเสริมให้เกิดศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับให้รายได้ของชุมชนมีความเข็มแข็งและยั่งยืน  
3.5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการบริการวิชาการและพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
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โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน 3  โครงกำร รวมเป็นเงิน 2,895,150 บำท 
แหล่งงบประมำณ : งบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 2,895,150 บำท 

แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำและจังหวัดอ่ำงทอง 

แผ่นดิน 

1,600,000 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุจกิจกำรค้ำสมัยใหม่  
1.1 กิจกรรมลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 14,000 
1.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 78,000 
1.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 56,200 
1.4  กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่ม/ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน 9,400 
1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุมชน 42,400 
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุจกิจโรงแรม  
1.6 กิจกรรมส ารวจและเตรียมการผลิตภัณฑ์เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จัดเวทีประชุม 

3,200 

1.7 กิจกรรมลงพ้ืนที่ประชุม Concept การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 5,900 
1.8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครั้งท่ี 1 23,100 
1.9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครั้งท่ี 2 23,100 
1.10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครั้งท่ี 3 18,700 
1.11  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 4 18,700 
1.12 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 43,100 
1.13  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 13,100 
1.14 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ 14,100 
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แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1.15  กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 

แผ่นดิน 

32,000 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

1.16 กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มและข้ึนทะเบียนชุมชน 2,500 
1.17 กิจกรรมติดตามและประเมินผล 2,500 
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว  
1.18  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องงานยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 5,900 
1.19 กิจกรรมอบรมเรื่องเทคนิคการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน 9,500 
1.20 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกท าผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 1 12,700 
1.21 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกท าผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 2 12,700 
1.22 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกท าผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 3 12,700 
1.24 กิจกรรมอบรมการสร้างตราสัญลักษณ์และการเลือกบรรจุภัณฑ์ 45,500 
1.26 กิจกรรมอบรมการคิดราคาขาย และคิดต้นทุน ผลิตภัณฑ์ 9,500 
1.27 กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

9,500 

1.28 กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชน 9,500 
1.29 กิจกรรมอบรมเทคนิคการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 9,500 
1.30 กิจกรรมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ และท าคลิปเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 34,500 
1.31  กิจกรรมอบรมเทคนิคการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 9,500 
1.32 กิจกรรมอบรมการสร้างเครือข่าย  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 9,500 
1.33 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวางแผนการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ 

9,500 
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แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร 

แผ่นดิน 

 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

1.34 กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ์เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 6,400 
1.35 กิจกรรมสรุปแผนการและแนวทางเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 6,900 
1.36 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 1 35,300 
1.37 กิจกรรมประเมินผลิตภัณฑ์จากการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 1 

5,900 

1.38 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 35,300 
1.39 กิจกรรมประเมินผลิตภัณฑ์จากการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 

5,900 

1.40 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 35,300 
1.41  กิจกรรมประเมินการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 5,900 
1.42 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการผลิต 14,100 
1.43  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 14,100 
1.44  กิจกรรมประเมินผลการการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 5,900 
1.45  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการขาย 14,100 
1.46  กิจกรรมประเมินผลการพัฒนาช่องทางการขาย 5,900 
1.47  กิจกรรมกิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ 6,900 
1.48 กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน 2,100 
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แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
สำขำวิชำกำรบัญชี 

แผ่นดิน 

 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

1.49 กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ์เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 5,900 
1.50 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ 1 ชุมชน 38,100 
1.51  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการค านวณต้นทุนการผลิต 15,100 
1.52  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนก าไร และการก าหนดราคา 13,100 
1.53  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้าชุมชน 33,100 
1.54 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน 38,100 
1.55 กิจกรรมการการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 9,500 
1.56 กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์ 25,000 
1.57 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจเพื่อการขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน 

15,100 

1.58 กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ 5,900 
1.59 สรุปผลโครงการ 1,100 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
1.60 กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ์เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 5,900 
1.61 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ 1 ชุมชน 51,200 
1.62 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการผลิต 1 ชุมชน 14,100 
1.63 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 1 ชุมชน 51,850 
1.64 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานสินค้าชุมชน 14,100 
1.65 กิจกรรมขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 3,700 
1.66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ 14,100 
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แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1.67 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมการขาย
และบริการ 

แผ่นดิน 

14,100 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

1.68 กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 24,000 
1.69  ติดตามและประเมินผลโครงการ 5,900 
1.70 สรุปผลโครงการ 1,050 
สำขำวิชำกำรตลำด  
1.71 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์  51,200 
1.72 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการผลิต  13,100 
1.73 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการต่อยอดตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 40,100 
1.74 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  13,100 
1.75 กิจกรรมศึกษาดูงาน 20,000 
1.76 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2 20,400 
1.77 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ 13,100 
1.78 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมการ
ขายและบริการ 

24,000 

1.79 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 3,000 
1.80 สรุปผลการด าเนินงาน 2,000 
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แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน 

แผ่นดิน 

 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

1.81 กิจกรรมการเตรียมการผลิตภัณฑ์เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จังหวัดอ่างทอง  จัดเวทีประชุม 1 ครั้ง 

5,900 

1.82 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์  26,500 
1.83 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการผลิต  13,100 
1.84 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้า  41,100 
1.85 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน 41,100 
1.86 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 7,700 
1.87 กิจกรรมขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2,500 
1.88  กิจกรรมศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 8,200 
1.89  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ 13,100 
1.90 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมการ
ขายและบริการ 

13,100 

1.91 กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 20,000 
1.92 กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ 5,900 
1.93  สรุปผลโครงการ 1,800 
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แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
2.โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจรำยได้ชุมชนฐำนรำก 

แผ่นดิน 

1,000,000 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

สำขำวิชำกำรจัดกำร(พื้นที่อ ำเภอท่ำเรือ)  
2.1 กิจกรรมการลงพื้นที่ส ารวจและประชุมคัดเลือกครัวเรือนในชุมชน  9,400 
2.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการท าแผนธุรกิจ 17,200 
2.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้า 55,600 
2.4  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตราสินค้า 40,600 
2.5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 40,600 
2.6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบัญชี 17,500 
2.7  กิจกรรมเปิดเวที (คืนข้อมูลให้ชุมชน) 19,100 
สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์(พื้นที่อ ำภอบ้ำนแพรก)  
2.8  กิจกรรมส ารวจรายได้ครัวเรือนในอ าเภอบ้านแพรก ครั้งที่ 1 2,980 
2.9 กิจกรรมส ารวจรายได้ครัวเรือนในอ าเภอบ้านแพรก ครั้งที่ 2 2,980 
2.10 กิจกรรมส ารวจรายได้ครัวเรือนในอ าเภอบ้านแพรก ครั้งที่ 3 2,980 
2.11 กิจกรรมประชุมหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 8,380 
2.12 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวติและยกระดับรายได้ 16,100 
2.13 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเสริมสร้างอาชีพและยกระดบัรายได้ ครัง้ที่  1 33,100 
2.14 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพและยกระดับรายได้  ครั้งที่  2 33,100 
2.15 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพและยกระดับรายได้  ครั้งที่  3 33,100 
2.16 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพและยกระดับรายได้  ครั้งที่  4 25,680 
2.17 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดราคาขาย  และคิดต้นทุนสินค้าขาย 13,100 
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แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
2.18  กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็ง 

แผ่นดิน 

9,500 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

2.19 กิจกรรมอบรมเทคนิคการบริหารจัดการสินค้าชุมชน 9,500 
2.20 กิจกรรมอบรมเทคนิคด้านการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน 9,500 
คณะวิทยำกำรจัดกำร (พื้นที่อ ำเภอมหำรำช)  
2.21 กิจกรรมการลงพ้ืนที่ส ารวจและประชุมคัดเลือกครัวเรือนในชุมชน 9,400 
2.22 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการท าแผนธุรกิจ 17,200 
2.23  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้า 55,600 
2.24 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตราสินค้า 40,600 
2.25  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 40,600 
2.27 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบัญชี 17,500 
2.28  กิจกรรมเปิดเวที (คืนข้อมูลให้ชุมชน) 19,100 
คณะวิทยำกำรจัดกำร (พื้นที่อ ำเภอบำงปะหัน)  
2.29 กิจกรรมการลงพ้ืนที่ส ารวจและประชุมคัดเลือกครัวเรือนในชุมชน 9,400 
2.30 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการท าแผนธุรกิจ 17,200 
2.31 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้า 55,600 
2.32 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตราสินค้า 40,600 
2.33 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 40,600 
2.34 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบัญชี 17,500 
2.35   กิจกรรมเปิดเวที (คืนข้อมูลให้ชุมชน) 19,100 

  



 
35 

แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร (พื้นที่อ ำเภอนครหลวง) 

แผ่นดิน 

 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

2.36 กิจกรรมการลงพ้ืนที่ส ารวจและประชุมคัดเลือกครัวเรือนในชุมชน 9,400 
2.37 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการท าแผนธุรกิจ 17,200 
2.38 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้า 55,600 
2.39 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตราสินค้า 40,600 
2.40 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 40,600 
2.41 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบัญชี 17,500 
2.42   กิจกรรมเปิดเวที (คืนข้อมูลให้ชุมชน) 19,100 
3. โครงกำรบูรณำกำรกำรเรยีนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย  295,150 
3.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” 
โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

30,000 

3.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสินค้าชุมชนสู่ตลาดการค้า
สมัยใหม่” 

30,000 

3.3  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model 
CANVAS ครั้งที่ 1 

15,000 

3.4  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model 
CANVAS ครั้งที่ 2 

15,000 

3.5 กิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบการพัฒนาตราสินค้าชุมชน 10,350 
3.6 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ AI เพ่ือการออกแบบตราสินค้า 22,900 
3.7 กิจกรรมการเตรียมความชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 14,700 
3.8 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน 15,300 
3.9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารคนในยุคดิจิตอล”  ครั้งที่ 1 15,000 
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แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
3.10  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารคนในยุคดิจิตอล”  ครั้งที่ 2 

แผ่นดิน 

15,000 

ประธำนบริหำรหลักสูตร 

3.11 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การค านวณต้นทุนและวางแผนก าไร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

30,000 

3.12 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจ าลองสถานการณ์โซ่อุปทาน (Beer 
Game) เพ่ือปั้นนักโลจิสติกส์รุ่นเยาว์สู่ชุมชน 

21,900 

3.13  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ 30,000 
3.14 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าอาหารว่างเพ่ือส่งเสริมทักษะ
อาชีพเบื้องต้น 

15,000 

3.15 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการออกแบบกระดาษเช็ดปากเพ่ือ
การตกแต่งโต๊ะอาหารในงานบริการ 

15,000 

รวมทั้งสิ้น 2,895,150  
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น ด้วยทุนทำงวัฒนธรรมเมืองมรดกโลก 
เป้ำหมำย 1.1 งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน สังคมท้องถิ่น และมีความเป็นมาตรฐานระดับสากล 

1.2 องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นได้ครอบคลุมทุกมิติ 

ตัวช้ีวัดระดับ
มหำวิทยำลัยฯ 

KRs 301 องค์ความรู้ใหม่ ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดระดับ
คณะฯ 

MS301 จ านวนเงินทุนสนุบสนุนงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอก 
MS302 จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบายสาธารณะเชิงพาณิชย์ พัฒนาชุมชน พ้ืนที่ วิชาการ 
หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

แนวทำงกำร
พัฒนำ 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมในความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพื่อการพัฒนาในพ้ืนที่
ภูมิภาคเต็มรูปแบบ 
3.2  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นครอบคลุมทุกมิติด้วยองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 
3.3  จัดหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถื่น3.4  แสวงหาความร่วมมือในการท า
วิจัยกับภาครัฐและเอกชน 

 

โครงกำรเพื่อพัฒนำงำนวิจัย จ ำนวน 1  โครงกำร รวมเป็นเงิน 25,824 บำท 
แหล่งงบประมำณ : งบบ ำรุงกำรศึกษำ จ ำนวน 25,824 บำท 

แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ืองานวิจัย 

บกศ. 
25,824 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
1.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติเพ่ืองานวิจัย 25,824 

รวมทั้งสิ้น 25,824  
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กลยุทธ์ที่ 4 กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
เป้ำหมำย 1.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความล้ าสมัย มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชน และสังคม

ที่ยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (University of Smart Mobility and University of Green Recovery) 
1.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
1.3 บริหารจัดการงบประมาณ การใช้จ่ายและการติดตามงบประมาณให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดระดับ
มหำวิทยำลัยฯ 

KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 

ตัวช้ีวัดระดับ
คณะฯ 

MS401 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ 
MS402 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

แนวทำงกำร
พัฒนำ 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และระบบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล ( ARU Digital Workflow, ระบบบริหารการเงินนอกงบประมาณ 3D, ระบบบริหารการเงินงบประมาณ
แผ่นดิน GFMIS, ระบบบริการการจัดการศึกษา, ระบบบริการนักศึกษา) 
3.2 พัฒนาพื้นฐานระบบรองรับการจัดการเรียนรู้ให้มีความล้ าสมัย โดยใช้ดิจิทัลแพฟตฟอร์มรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(University of Smart Mobility)  
3.3 พัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ให้รองรับการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Green University ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI Green 
Metric 
3.4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและจริยธรรมเพื่อรองรับการท างานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
3.5 พัฒนาภาพลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงกำรบริหำรจัดกำรคณะ จ ำนวน 3  โครงกำร รวมเป็นเงิน 1,056,060 บำท 
แหล่งงบประมำณ :  งบบ ำรุงกำรศึกษำ   จ ำนวน 821,810 บำท 
    :  งบ กศ.บป            จ ำนวน 234,250   บำท 

แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและบริหำรจัดกำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

บกศ. 

731,450 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผน
และประกันคุณภำพ 

1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 21,300 
1.2  กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 19,240 
1.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2565 , 1/2566 161,490 
1.4 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 59,420 
1.5 กิจกรรมค่าจ้างเหมาบริหารและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000 
1.6  กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 4,000 
1.7  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 108,000 
1.8 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 122,000 
1.9 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคง
คลังสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

36,000 

2. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำด้ำนทรัพยำกรและสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 

90,360 

2.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง Co-Working and Learning and relaxing Space 
คณะวิทยาการจัดการ 

90,360 
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แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำภำค กศ.บป 

กศ.บป 

234,250 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผน
และประกันคุณภำพ 

3.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2565 และ 3/2565 และ 
1/2566 

74,250 

3.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  100,000 

3.3 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์/โปรแกรม IBM SPSS 60,000 
 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร จ ำนวน  1 โครงกำร รวมเป็นเงิน 250,500 บำท 
แหล่งงบประมำณ :  งบบ ำรุงกำรศึกษำ   จ ำนวน 250,500  บำท 

แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

บกศ. 

250,500 

บุคลากรสายวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการ 

1.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12,500 
1.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   12,500 
1.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาการตลาด 15,000 
1.4 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 37,500 
1.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาสาขาวิชาการบัญชี   25,000 
1.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาการจัดการ 25,000 
1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ (สาขาวิชาการจัดการ) 3,500 
1.8  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่                  

10,000 
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แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ แหล่งงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1.9 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาการท่องเที่ยว    

บกศ. 

12,500 
บุคลากรสายวิชาการคณะ

วิทยาการจัดการ 
1.10 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 12,500 
1.10 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาธุรกิจและอาชีวะศึกษา 12,500 
1.11 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 27,000 บุคลากรสายสนับสนุน 
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3.4 สรุปตัวชี้วัดผลผลิตและเป้ำหมำย คณะวิทยำกำรจัดกำร พ.ศ. 256๖ 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด/ผลผลิตตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
กลยุทธ์ที่  ๑ ยกระดับคุณภำพกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนขั้นสูง สู่กำรเป็นผู้น ำด้ำนนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
ตัวช้ีวัดมหำวิทยำลัยฯ 

KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA 4 คะแนน 
KRs 10๒ ร้อยละความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่

มาตรฐานสากล 
ร้อยละ 75  

ตัวช้ีวัดคณะฯ 
MS101 ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 90 
MS102 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงานท าหลังส าเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 
ร้อยละ 85 

MS103 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 4.5 
MS104 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ *การทดสอบภาษาอังกฤษ 

CEFR และเกณฑ์การวัดผลทักษะด้านดิจิทัล 
ร้อยละ 50 

MS105 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) ที่ถูกพัฒนาขึ้น จ านวน 3 
MS106 ร้อยละความส าเร็จของการจัดตั้งธนาคารหน่วยกิต (Credit 

Bank) 
ร้อยละ 70 

MS107 จ านวนรายวิชาที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ผ่านศูนย์ IDLC 

9 รายวิชา 

กลยุทธ์ที่  ๒ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรน ำกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดมหำวิทยำลัยฯ 

KRs ๒01 ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัดคณะฯ 

MS201 จ านวนชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับรายได้ 13 ชุมชน 
MS202 อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ของชุมชนที่ได้รับการยกระดับ ร้อยละ 10 
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ล ำดับ ตัวช้ีวัด/ผลผลิตตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น ด้วยทุนทำงวัฒนธรรมเมืองมรดกโลก 
ตัวช้ีวัดมหำวิทยำลัยฯ 

KRs 301 องค์ความรู้ใหม่ ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 

3 ผลงาน 

ตัวช้ีวัดระดับคณะฯ 
MS301 จ านวนเงินทุนสนุบสนุนงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจาก

ภายในและภายนอก 
25,000/คน 

MS302 จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ด้านนโยบายสาธารณะเชิงพาณิชย์ พัฒนาชุมชน พื้นที่ วิชาการ 
หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

9 ผลงาน 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ตัวช้ีวัดมหำวิทยำลัยฯ 

OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

94 คะแนน 

ตัวช้ีวัดระดับคณะฯ 
MS401 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร้อยละ 85 

MS402 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุน 

ร้อยละ 85 
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ส่วนที่ 4  
กำรก ำกับติดตำม และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
4.1 กำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๖ ไปสู่กำรปฏิบัต ิ

ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ คณะวิทยาการจัดการ ไปสู่การปฏิบัติ คณะ
วิทยาการจัดการได้วางระบบและกลไกการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง
ระบุรายละเ อียดการด า เนินงาน งบประมาณ เป้ าหมาย ตัวชี้ วั ดความส า เร็จ  และความเชื่ อมโยง 
เป็นกลไกหลักส าหรับการปฏิบัติ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.2. กำรติดตำมและกำรประเมินผล 
 เมื่อน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ คณะวิทยาการจัดการ ไปสู่การปฏิบัติแล้ว 
คณะวิทยาการจัดการ มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการก ากับติดตามสาขาวิชา/หลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบ
โครงการ เพ่ือให้หลักสูตร/สาขาวิชา หรือผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนา และรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ
ต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
 
 
 

สนง.คณบดี/สำขำวิชำ คณะวิทยาการจัดการ 

แผนปฏิบัติ
รำชกำรระยะ 

 ๕ ปี 

พ.ศ.2566 -
2570 

คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 

พ.ศ. 256๖ 

แผนงำน/โดรงกำร 

งบประมำณ 
ประจ ำปี 

พ.ศ. 256๖ 
ของสนง.คณบดี/

สำขำวิชำ 
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4.3 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
4.3.1 กรอบระยะเวลาการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการของ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

 
 

กลไกในกำรติดตำม  
1. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 
2. จัดท าบันทึกข้อความติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบโครงการทุกไตรมาส  

4.3.2 กรอบระยะเวลำกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
 
  
 

กลไกในกำรติดตำม  
1. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๖  

รอบ 6 เดือน/รอบ 9 เดือน/รอบ 12 เดือน 
 

4.4 กำรวัดผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
 เกณฑ์ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
  ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50 – ร้อยละ 59.99 
  ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60 – ร้อยละ 69.99 
  ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70 – ร้อยละ 79.99 
  ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80 – ร้อยละ 89.99 
  ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90 – ร้อยละ 100 
 
 สูตรในกำรค ำนวณ 

  ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัด =
(ผล𝑋1๐๐)

แผน
 

 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.6๕-ธ.ค.6๕) 

 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6๖-ม.ีค.6๖) 

 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.6๖-ม.ิย.6๖) 

 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.6๖-ก.ย.6๖) 

 

รอบ 6 เดือน 

(เดือนมีนาคม 256๖) 

 

รอบ 9 เดือน 

(เดือนมิถุนายน 256๖) 

 

รอบ 12 เดือน 

(เดือนกันยายน 256๖) 

 


