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ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญา (Philosophy)
“ ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการก้าวลา นาสู่สากล ”

ปณิธาน (Determination)
คณะวิท ยาการจั ด การมี จุ ด มุ่ งหมายที่ จ ะเสริ ม สร้า งนั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการในลั ก ษณะบู ร ณาการสาขาวิ ช า มี ม าตรฐานระดั บ สากล
ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ตารา และการบริการวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันชั้นนาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการบูรณาการ
กับการทางาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ บริการวิชาการและทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
และชุมชนอย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่อาเซียน

1

แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ 2561

นโยบายคณะวิทยาการจัดการ
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบวิชาชีพ
1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต ในลักษณะการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.5 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
1.6 จัดทาแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. นโยบายด้านงานวิจัย
2.1 พัฒนาระบบ กลไกและโครงสร้างพื้นฐานสาหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
2.3 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการรู้ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. นโยบายด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
4.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
5.1 จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
5.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและพื้นที่ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
5.4 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้เสีย
5.5 พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5.6 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.8 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้รวมทั้งมีการจัดทางบประมาณที่สอดคล้องกับ
พันธกิจทุกพันธกิจและมีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
6. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
6.1 พัฒนาแผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทางาน
6.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณะและหน่วยงานอื่น
6.6 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน
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จากนโยบายสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2561) จัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

.

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
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เป้าประสงค์ (Goals)
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ Education 4.0 ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ โดยการบูรณาการ
กับการทางาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ์ และให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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F1:

Focus on ASEAN Community คือ ให้ความสาคัญกับการเข้าประชาคมอาเซียน

F2:

Flexible Curriculum for 21st Century Skills คือ หลักสูตรมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

F3:

Faculty Internship คือ การปฏิบัติสหกิจศึกษาของอาจารย์และนักศึกษา

F4:

Fun Workplace คือ สถานที่ทางานที่มีความเพลิดเพลิน
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ค่านิยมองค์กร ของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐในด้าน “การนาองค์กร” เพื่อสร้างระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคณะให้มีความเข้มแข็งและ
พัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพบริการจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะจึงกาหนดค่านิยมองค์กรของคณะวิทยาการจัดการ “FMSVRU” เพื่อให้บุคลากรทุกคนใช้เป็นหลักคิดและปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ดังนี้
F
=
Following Best Practice มุ่งมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส เป็นธรรม
มีจิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาความลับ ผลประโยชน์และทรัพย์สินขององค์กร ประพฤติปฏิบัติทางจรรยาบรรณ และกฎระเบียบขององค์กรตลอดเวลา
M =
Mastery เชี่ยวชาญอย่างผู้นา บุคลากรทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเด่น สะท้อน
ความเป็นองค์กรหลักที่จัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน
S
=
Service Mind มีจิตใจบริการ มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสาคัญ และมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ
V
=
Visionary Leadership การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การกาหนดทิศทางการนาองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และกาหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
R
=
Reliability สร้ างผลงานที่ น่ าเชื่ อ ถื อ สานความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ รับ บริก ารด้ วยการมอบบริ ก ารที่ ดี ที่ สุ ด เพิ่ ม คุ ณ ค่ าในการบริก ารด้ านความรู้
ความชานาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและความสาเร็จของผู้รับบริการเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน
U
=
Unity การทางานเป็นทีม โดยการประสานความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรทุกระดับ เพื่อความสาเร็จและความภาคภูมิใจ
ร่วมกัน
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โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการประจาส่วนราชการ
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
และประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้าสานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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ตารางแสดงตัวชีวัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
2. จานวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
4. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอน ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กาหนด
5. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
6. ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น
7. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
8. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
9. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ผู้รับผิดชอบตัวชีวัด
ตัวชีวัดที่ ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชีวัด
1-9

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
1 หลักสูตร
ร้อยละ 90
9 ผลงาน
3 ผลงาน
B2
>4.51
ร้อยละ 80
9 เรื่อง
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ตารางแสดงตัวชีวัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืนของประเทศ
ตัวชีวัด
1. จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี
2. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
3. จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือมี
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
5. ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัย ที่ทาวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์
6. จานวนรางวัลที่อาจารย์ หรือบุคลากร หรือนักศึกษา ที่ได้รับจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวชีวัด
ตัวชีวัดที่ ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชีวัด
1-6

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ค่าเป้าหมาย
1.7 ล้านบาท
3 ผลงาน
10 ผลงาน
25 ผลงาน
ร้อยละ 50
1 รางวัล
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ตารางแสดงตัวชีวัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน
ตัวชีวัด
ค่าเป้าหมาย
1. จานวนพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
1 พื้นที่
2. ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและ
ระดับ 5
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. ร้อยละหลักสูตรที่นักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
ร้อยละ 90
4. ระดับความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ระดับ 5
5. จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
1 ชุมชน
ผู้รับผิดชอบตัวชีวัด
ตัวชีวัดที่ ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชีวัด
1-5
รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ตัวชีวัด
ค่าเป้าหมาย
1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระดับ 5
ผู้รับผิดชอบตัวชีวัด
ตัวชีวัดที่ ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชีวัด
1
รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา
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ตารางแสดงตัวชีวัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2. ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กาหนด
5. สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้ ต่องบประมาณทั้งหมด
6. สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณรายได้
7. ร้อยละของผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายระดับคณะในตามเกณฑ์ สกอ. เพิ่มขึ้น
8. ร้อยละของคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะเพิ่มขึ้น
9. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)
10. จานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่
ผู้รับผิดชอบตัวชีวัด
ตัวชีวัดที่ ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชีวัด
1-2,10 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3-6,9
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา
7-8
รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
1:5
40:60
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
อันดับที่ 200
2,500 คน
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แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นานโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น โดยอาศัย
เทคนิคการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิง กลยุทธ์ของการดาเนินการผ่านมุมมองย่อย
4 ด้าน ได้แก่ มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิติกระบวนการ มิติคนและความรู้ และมิติการเงิน โดยแยกวิเคราะห์และสังเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
5 ประเด็น ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การผลิตบัณ ฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิ ตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานักทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map
คณะวิทยาการจัดการ
วิสัยทัศน์
สถาบันอุดมศึกษาชันนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
มิติผู้มีส่วนได้ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เตรียมความพร้อมและ พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้าน
สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ส่วนเสีย
วิชาชีพจิตสาธารณะและสามารถสื่อสารภาษาสากล
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ พัฒนาสมรรถนะการผลิตและการเผยแพร่
จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมือง และศูนย์การเรียนรู้โครงการ
งานวิจัยสู่สากล
ตามแนวพระราชดาริ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มิติ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ พัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน บริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กับการจัดกิจกรรม
ปรับปรุงกฎหมาย และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
มิติคนและ สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ ระดับประเทศ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
ความรู้
สรรหา และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล
มิติการเงิน จัดหางบประมาณสนับสนุนด้านวิจัย และการผลิตตารา แสวงหาพันธมิตรจัดหา สนับสนุนอุดหนุนการวิจัย
บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
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ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการ
ทางานสู่ประชาคมอาเซียน +3+I
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

2.1 จัดหา สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติและท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้าความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.2 พัฒ นาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
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ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
4.1. บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้าง
จิตสานักทางวัฒนธรรมและ
การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
5.1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
การพัฒนาระบบการบริหาร
เป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล
จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 5.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมี
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่
5.3 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University
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ส่วนที่ 2

แผนงาน / โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์

โครงสร้างแผนงาน งาน และงบประมาณ ประจาปี 2561
1. แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning)
5. แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1.1 งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
5.1 งาน เสริมสร้างธรรมาภิบาล
1.2 งาน พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรนานาชาติ
5.2 งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
1.3 งาน การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
5.3 งาน สื่อสารองค์กรและการตลาด
1.4 งาน เตรียมความพร้อมนักศึกษา
5.4 งาน การประชุม
1.5 งาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน +3+I
5.5 งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม
1.6 งาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
5.6 งาน จัดหาและพัฒนาการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ
1.7 งาน พัฒนาทักษะด้านภาษาสากล
5.7 งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.8 งาน สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา หน่วยงานรัฐ และเอกชนอาเซียน +3+I
2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
2.1 งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. แผนงานพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
3.1 งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
4. แผนงานการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึก
4.1 งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
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ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 2

รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
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19
แผนปฏิบัตก
ิ ารคณะวิทยาการจัดการ

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปีงบประมาณ 2561
ค่า
ประเภท
ทีด่ ินและ
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
งบตอบแทน งบใช้สอย
งบวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์
สิง่ ก่อสร้าง
งบ
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์

1.1 พัฒนา
ปรับปรุง
หลักสูตร
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
Learning)

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ ร้อยละ
หลักสูตรที่
100
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง
เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning)
ต่อหลักสูตร
ที่จัดการ
เรียนการ
สอนคณะ

แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive learning)
งาน : พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
โครงการที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive learning)
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
1

-

-

-

-

หมวดอุดหนุน

-

โครงการ กระบวนการพัฒนาปรับปรุงการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพคณะวิทยาการจัดการ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สสว.

-

ผู้ประสานงาน

ต.ค.60-ก.ย.61

ประธานสาขาวิชา

ณัฐวรรณ

ม.ค.61

อ.ปริญ

ณัฐวรรณ

-

-

-

-

-

264,750

37,000

-

-

-

-

กศ.ปช.

3,000

1,500

4,500

พ.ย.60

ผศ.อาภา

นิสรา

กศ.ปช.

3,000

1,000

4,000

พ.ย.60

ผศ.ชวาลา

พีรวัฒน์

4,000

4,800

15,200

พ.ย.60

ผศ.ศิริพงษ์

กันยาวีร์

199,600

-

ผู้รับผิดชอบ

-

ไตรมาส 1

จานวน
1
งาน : พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร
หลักสูตร โครงการที่ 2 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ
/นานาชาติที่
โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ปรับปรุง
1
ซัพพลายเชน (20,000 บาท)
พัฒนาเพิ่มขึ้น
ไตรมาส 2
1.2 พัฒนา
ร้อยละของ ร้อยละ งาน : การจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
สมรรถนะการ รายวิชาที่
90 โครงการที่ 1 จัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive learning)
จัดการเรียนรู้ เปิดสอนในปี
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (รหัส 10-02-02)
เชิงผลิตภาพ การศึกษาที่
1 โครงการศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (01-02-02-001)
(Productive มีผลงานเชิง
2 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (01-02-02-002)
learning) เพื่อ ประจักษ์ต่อ
พัฒนา
รายวิชาที่
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3
นักศึกษาให้มี เปิดสอนในปี
(01-02-02-003)
ความพร้อมใน การศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจ สาขาวิชาการบัญชี
การทางานสู่
4
(01-02-02-004)
ประชาคม
อาเซียน
โครงการเทคนิคการนาเสนอการวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5
+3+I
(01-02-02-005)

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

-

501,350

กศ.ปช.

6,400

กศ.ปช.

11,600

11,600

พ.ย.60

อ.ศิริพร

ชัยวัฒน์

กศ.ปช.

2,400

2,400

พ.ย.60

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์

พีรวัฒน์

8,500

พ.ย.60

อ.ชลียา

สุกัญญา

6 โครงการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานประกอบการ (01-02-02-006) กศ.ปช.

8,000

500

20
แผนปฏิบัตก
ิ ารคณะวิทยาการจัดการ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.2 พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมใน
การทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน
+3+I

ร้อยละของ
รายวิชาที่
เปิดสอนในปี
การศึกษาที่
มีผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่
เปิดสอนในปี
การศึกษา

ค่า
เป้าหมาย
ร้อยละ
90

ลาดับที่

ชื่อโครงการ

7 โครงการอบรมสร้างเว็บไซต์ธุรกิจ E-commerce (01-02-02-007)

ประเภท
งบตอบแทน
งบ

งบวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภณ
ั ฑ์

ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง

หมวดอุดหนุน

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

กศ.ปช.

2,400

2,400

พ.ย.60

อ.ศุภมล

สุกัญญา

6,400

พ.ย.60

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

7,400

พ.ย.60

ผศ.สุจิราภรณ์

พีรวัฒน์

8,000

พ.ย.61

อ.อุบล

พีรวัฒน์

8

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพมัคคุเทศก์กับการ
ถ่ายภาพ (01-02-02-008)

กศ.ปช.

6,400

9

โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการประชุมและฝึกอบรม
(01-02-02-009)

กศ.ปช.

2,400

10 โครงการศึกษาดูงานโรงพิมพ์ธนบัตรและพิพธิ ภัณฑ์ครุฑ (01-02-02-010)

งบใช้สอย

5,000
8,000

กศ.ปช.

11

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการเงิน
(01-02-02-011)

กศ.ปช.

2,400

2,400

พ.ย.61

อ.อุบล

พีรวัฒน์

12

โครงการอบรมความรู้การนาเสนองานวิจัยสหกิจศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
(01-02-02-012)

กศ.ปช.

8,000

8,000

พ.ย.60

อ.ปริยากร

ชัยวัฒน์

13

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการและศึกษาดูงานการเรียนรู้การซัพพลายเชน
เชิงกลยุทธ์ปฏิบตั ิการ (01-02-02-013)

กศ.ปช.

9,600

7,100

500

17,200

พ.ย.60

อ.ปริญ

ณัฐวรรณ

กศ.ปช.

5,600

10,860

9,600

26,060

ธ.ค.60

ผศ.ประสิทธิ/์ อ.กิตติ

ปราณี

กศ.ปช.

4,800

38,760

1,000

44,560

ธ.ค.60

อ.วัชรพล

ณัฐวรรณ

62,000

82,720

23,900

15,000

ม.ค.61

อ.ธันย์นชิ า

ณัฐวรรณ

2,400

ม.ค.61

อ.ชลียา

สุกัญญา

38,990

ม.ค.61

อ.ปวริศา

นิสรา

14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์ (01-02-02-014)
15

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการและศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (01-02-02-015)
ไตรมาส 1

16

โครงการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ
(01-02-02-016)

กศ.ปช.

17

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(01-02-02-017)

กศ.ปช.

2,400

18

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว
(เหนือ) (01-02-02-018)

กศ.ปช.

20,000

-

-

-

-

15,000

18,990

168,620

19 โครงการผลิตละครเวที (01-02-02-019)

กศ.ปช.

20,000

10,000

30,000

ม.ค.61

อ.จันทิมา/อ.กิตติ

ปราณี

20 โครงการศึกษากระบวนการบริหารธุรกิจ (01-02-02-020)

กศ.ปช.

4,000

1,000

5,000

ก.พ.61

อ.ดร.วรีรัตน์

พีรวัฒน์

32,640

ก.พ.61

อ.ปวริศา

นิสรา

56,400

ก.พ.61

อ.ถิรนันท์

ณัฐวรรณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
กศ.ปช.
ยั่งยืน (01-02-02-021)

21,600

11,040

22 โครงการเรียนรู้แนวปฏิบตั ิที่ดีการควบคุมสินค้าคงคลังรุ่นที่ 7 (01-02-02-022) กศ.ปช.

4,800

51,000

4,800

5,400

10,200

เม.ย.61

อ.ปริญ

ณัฐวรรณ

6,000

6,000

มี.ค.61

อ.ดวงมณี

ชัยวัฒน์

38,400

มี.ค.61

อ.ภารดี

ชัยวัฒน์

21

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการและศึกษาดูงานด้านการจัดการคลังสินค้า
(01-02-02-023)

กศ.ปช.

24 โครงการศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการต้นทุน (01-02-02-024)

กศ.ปช.

23

25

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี (01-02-02-025)
ไตรมาส 2

กศ.ปช.

600

38,400
92,000

131,430

11,600

-

-

-

-

235,030

21
แผนปฏิบัตก
ิ ารคณะวิทยาการจัดการ

ค่า
ประเภท
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
งบตอบแทน
งบ
เป้าหมาย
1.2 พัฒนา
ร้อยละของ ร้อยละ 26 โครงการอบรมป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (01-02-02-026) กศ.ปช.
2,400
สมรรถนะการ รายวิชาที่
90
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการวางแผนและ
จัดการเรียนรู้ เปิดสอนในปี
27
กศ.ปช.
38,400
จัดรายการนาเที่ยว (01-02-02-027)
เชิงผลิตภาพ การศึกษาที่
(Productive มีผลงานเชิง
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการจัดธุรกิจที่พักแรม
28
กศ.ปช.
4,800
learning) เพื่อ ประจักษ์ต่อ
(01-02-02-028)
พัฒนา
รายวิชาที่
29 โครงการศึกษาดูงานองค์กรสื่อสารมวลชน (01-02-02-029)
กศ.ปช.
นักศึกษาให้มี เปิดสอนในปี
ความพร้อมใน การศึกษา
โครงการฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานสากล Microsoft Technology
การทางานสู่
30
กศ.ปช.
Association ครั้งที่ 2 (01-02-02-030)
ประชาคม
อาเซียน
31 โครงการศึกษาดูงาน บริษทั เซ็นทรัลกรุ๊ป จากัด มหาชน (01-02-02-031)
กศ.ปช.
+3+I
ไตรมาส 3
45,600
จานวนผลงาน 9 ผลงาน กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการเผยแพร่ที่เกิดจากการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
เชิงประจักษ์ที่
(Productive learning) ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (รหัส 01-02-02)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เกิดจากการ
เรียนการสอน
ที่ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ
หรือ
นานาชาติ
หรือตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ.
กาหนด

1

โครงการเผยแพร่งานวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ /
เผยแพร่งานวิชาการระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร (01-02-02-032)

จานวนผลงาน 3 ผลงาน กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการสร้างผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา เพื่อให้ได้รบั การอ้างอิง
เชิงประจักษ์
หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (รหัส 01-02-02)
ของนักศึกษา
กิจกรรมสร้างผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
เพื่อให้ได้รับ
1
กศ.ปช.
(01-02-02-033)
การอ้างอิง
หรือใช้
ไตรมาส 1
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

งบวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภณ
ั ฑ์

ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง

หมวดอุดหนุน

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้ประสานงาน

เม.ย.61

อ.ศุภมล

สุกัญญา

66,280

เม.ย.61

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

4,800

เม.ย.61

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

5,500

พ.ค.61

ผศ.ประกอบเกียรติ
/อ.จันทิมา

ปราณี

15,000

15,000

พ.ค.61

อ.ชลียา

สุกัญญา

3,720

3,720

มิ.ย.61

อ.ศรินธร

ณัฐวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/
สาขาวิชา

กันยาวีร์

สาขาวิชาโลจิสฯ/บัญชี/
ท่องเทีย่ ว

กันยาวีร์

27,880

4,000

1,500

50,600

1,500

-

-

-

-

97,700

100,000

-

-

-

-

-

100,000
100,000 พ.ย.60-ส.ค.61

-

100,000

-

-

-

-

-

100,000

-

50,000

-

-

-

-

-

50,000

50,000
-

ผู้รับผิดชอบ

2,400

100,000

กศ.ปช.

ไตรมาส 1

งบใช้สอย

50,000

50,000 ต.ค.60-ก.ค.61
-

-

-

-

-

50,000
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กลยุทธ์
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1.2 พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมใน
การทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน
+3+I

ร้อยละของ
หลักสูตรที่
จัดกิจกรรม
เตรียมความ
พร้อมของ
นักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน

ค่า
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
เป้าหมาย
ร้อยละ งาน : เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
80 โครงการที่ 2 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา

ประเภท
งบตอบแทน
งบ

กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนโดยหลักสูตร (รหัส 01-05-06)

งบใช้สอย

76,800

6,360

16,000

6,360

1

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสู่งานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (01-05-06-001)

2

โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์สาหรับนักศึกษา
เศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1

3

โครงการสานสัมพันธ์ น้องพี่ สืบสานประเพณี บายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่
(01-05-06-002)

กศ.ปช.

4

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 (01-05-06-003)

กศ.ปช.

4,800

5

โครงการเตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สาหรับโลจิสติกส์
รหัส 60 (01-05-06-004)

กศ.ปช.

24,000

6

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก (01-05-06-005)

กศ.ปช.

7 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนบัญชี (01-05-06-006)
8 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ (01-05-06-007)

งบวัสดุ

13,500

ค่าสาธารณูปโภค

-

ครุภณ
ั ฑ์

-

ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง

-

หมวดอุดหนุน

-

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

96,660
22,360

ต.ค.60

อ.ปวริศา

นิสรา

-

ต.ค.-ธ.ค.60

อ.ศักดิ์ชาย

นิสรา

5,000

ต.ค.60

อ.นิศากร

ณัฐวรรณ

4,800

ต.ค.60

อ.ศุภมล

สุกัญญา

26,500

ต.ค.-ธ.ค.60

อ.พิชญ์ณี

ณัฐวรรณ

2,400

2,400

ต.ค.-ธ.ค.60

อ.ศรินธร

ณัฐวรรณ

กศ.ปช.

2,800

2,800

ต.ค.-ธ.ค.60

อ.อภิชาติ

ชัยวัฒน์

กศ.ปช.

7,200

13,200

ต.ค.-ธ.ค.60

อ.นิรินธนา

พีรวัฒน์

-

ต.ค.60

ผศ.อุทยั /อ.กิตติ

ปราณี

กศ.ปช.

5,000

2,500

6,000

9

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้าน
นิเทศศาสตร์

10

โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(01-05-06-008)

กศ.ปช.

8,400

8,400

พ.ย.60

อ.พวงเพชร

กันยาวีร์

11

โครงการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (01-05-06-009)

กศ.ปช.

11,200

11,200

พ.ย.60

อ.ปวริศา

นิสรา

มิ.ย.61

อ.วัชรพล

ณัฐวรรณ

ไตรมาส 1

76,800

6,360

13,500

-

-

-

-

12 โครงการงานพรอม สายใยรักพี่พบน้อง
ไตรมาส 3

96,660
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ค่า
ประเภท
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
งบตอบแทน
งบ
เป้าหมาย
1.2 พัฒนา
ร้อยละของ ร้อยละ งาน : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน +3+I
สมรรถนะการ โครงการที่
80 โครงการที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษาให้มคี วามพร้อมในการทางานสู่ประชาคมอาเซียน +3+I
จัดการเรียนรู้ ส่งเสริม และ
กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (รหัส 01-06-07)
423,400
เชิงผลิตภาพ สนับสนุน
กศ.ปช.
1 โครงการน้อมวันทาบูชาครู(ภาคปกติ) (01-06-07-001)
15,000
(Productive พัฒนา
learning) เพื่อ นักศึกษาให้
กศ.ปช.
2 โครงการน้อมวันทาบูชาครู (ภาคพิเศษ) (01-06-07-002)
15,000
พัฒนา
มีความพร้อม
นักศึกษาให้มี ในการ
โครงการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษา
ความพร้อมใน ทางานสู่
กศ.ปช.
3
11,200
สาหรับนักศึกษา (01-06-07-003)
การทางานสู่ ประชาคม
ประชาคม
อาเซียน
กศ.ปช.
4 โครงการประกวด ดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ (01-06-07-004)
27,000
อาเซียน
+3+I
+3+I
ดาเนินการ
กศ.ปช.
5 โครงการเสริมสร้างผู้นานักศึกษา (01-06-07-005)
50,000
บรรลุสาเร็จ
กศ.ปช.
6 โครงการเข้าวัดทาความดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (01-06-07-006)
ตามตัวบ่งชี้
ของโครงการ
กศ.ปช.
7 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักค้าปลีก (01-06-07-007)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

8

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
(01-06-07-008)

9

โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น สาขาวิชาการบัญชีและ
สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

10

โครงการอบรมทา Line @ และ Sticker Line สร้างรายได้ยุค 4.0 สร้าง
รายได้สาหรับ SME (01-06-07-009)

กศ.ปช.

11

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการท่องเที่ยว
นานาชาติ (งบโครงการพิเศษ) (01-06-07-010)

กศ.ปช.

12

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการทางด้านนิเทศศาสตร์มืออาชีพ
(งบโครงการพิเศษ) (01-06-07-011)

กศ.ปช.

13

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าห้องปฏิบตั ิการผลิตรายการโทรทัศน์
กศ.ปช.
(งบโครงการพิเศษ) (01-06-07-012)
ไตรมาส 1

กศ.ปช.

งบใช้สอย

งบวัสดุ

1,855,040

221,000

7,200

120,000

ค่าสาธารณูปโภค

-

ครุภณ
ั ฑ์

1,300,000

ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง

หมวดอุดหนุน

-

-

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

3,799,440

9,000

24,000

ต.ค.60

กิจการนักศึกษา/
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

พีรวัฒน์

9,000

24,000

ต.ค.60

กิจการนักศึกษา/
สาขาวิชา

พีรวัฒน์

4,000

22,400

ต.ค.60

รองคณบดีฝ่ายประกันฯ

กันยาวีร์

40,000

67,000

ต.ค.60

กิจการนักศึกษา/
นิเทศศาสตร์/ค้าปลีก

พีรวัฒน์

25,000

195,000

ต.ค.-ธ.ค.60

กิจการนักศึกษา

พีรวัฒน์

4,500

4,500

พ.ย.60

อ.ภัทรภร

พีรวัฒน์

4,000

4,000

พ.ย.60

อ.ธันย์นชิ า

ณัฐวรรณ

2,400

พ.ย-ธ.ค.60

อ.ปวริศา

นิสรา

-

ธ.ค.60

อ.ภารดี

ชัยวัฒน์

7,200

ธ.ค..60

อ.ดร.ณัตตยา

สุกัญญา

1,239,900

ธ.ค.60

อ.จุรีรัตน์

ปราณี

180,000 ต.ค.60-ก.ย.61

ผศ.อุทยั

ปราณี

1,300,000 ต.ค.60-ก.ย.61

ผศ.อุทยั

ปราณี

2,400

7,200
1,239,900
180,000
1,300,000
307,800

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

1,375,600

87,000

-

1,300,000

-

-

3,070,400

24
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1.2 พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
learning) เพื่อ
พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมใน
การทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน
+3+I

ร้อยละของ
โครงการที่
ส่งเสริม และ
สนับสนุน
พัฒนา
นักศึกษาให้
มีความพร้อม
ในการ
ทางานสู่
ประชาคม
อาเซียน
+3+I
ดาเนินการ
บรรลุสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้
ของโครงการ

ค่า
ประเภท
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
งบตอบแทน
งบ
เป้าหมาย
ร้อยละ 14 โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนโมบายแอพพลิเคชั่น (01-06-07-013) กศ.ปช.
7,200
80
15 โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
16 โครงการธรรมะรักษา/ทาบุญคณะวิทยาการจัดการ (01-06-07-014)

งบใช้สอย

30,000

กศ.ปช.

งบวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภณ
ั ฑ์

ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง

หมวดอุดหนุน

10,000

17 โครงการราตรีสีแสด
โครงการแข่งขันกีฬาสาขาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ "ตนแสดเกมส์" ครั้งที่ 9
(01-06-07-015)

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

7,200

ม.ค.61

อ.ดร.ณัตตยา

สุกัญญา

-

ม.ค.61

อ.พวงเพชร

กันยาวีร์

40,000

ม.ค.61

กิจการนักศึกษา/
เศรษฐศาสตร์

พีรวัฒน์

-

ก.พ.61

กิจการนักศึกษา

พีรวัฒน์

กศ.ปช.

45,000

10,000

55,000

ก.พ.61

กิจการนักศึกษา/
โลจิสติกส์ฯ

พีรวัฒน์

กศ.ปช.

40,000

20,000

60,000

กพ.61

กิจการนักศึกษา/
สาขาวิชา

พีรวัฒน์

20 โครงการปลูกจิตอาสา "คนท่องเที่ยวพัฒนาชุมชน"

-

ก.พ.61

อ.ปวริศา

นิสรา

21 โครงการสร้างจิตอาสาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

ก.พ.-มี.ค.61

อ.ศุภมล

สุกัญญา

4,000

7,200

มี.ค.61

ผศ.ศิริพงษ์

กันยาวีร์

20,000

50,000

มี.ค.61

กิจการนักศึกษา/
บริหารธุรกิจ

พีรวัฒน์

7,440

มี.ค.61

อ.ดวงมณี

ชัยวัฒน์

53,400

เม.ย.61

กิจการนักศึกษา/
สาขาวิชา

พีรวัฒน์

26 โครงการถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-

เม.ย.-มิ.ย.61

อ.อุบล

พีรวัฒน์

27 โครงการสานสัมพันธ์พี่พบน้อง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

-

พ.ค.61

อ.พวงเพชร

กันยาวีร์
พีรวัฒน์

18

19 โครงการวิทยาการจัดการแฟร์ (01-06-07-016)

22 โครงการพัฒนานักศึกษาก้าวไกลก้าวทันประชาคมอาเซียน (01-06-07-017)

กศ.ปช.

23 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัย (ภาคปกติ) (01-06-07-018)

กศ.ปช.

30,000

กศ.ปช.

7,440

24

โครงการแข่ง Accounting Game กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
(01-06-07-019)
ไตรมาส 2

25 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (01-06-07-020)

กศ.ปช.

28 โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจ (01-06-07-021)

กศ.ปช.

29 โครงการน้องส่งพี่ (ภาคพิเศษ) (01-06-07-022)

กศ.ปช.

3,200

10,400

152,440

64,000

8,400

25,000

20,000

4,000
10,000

-

-

-

-

15,000

19,000

พ.ค.61

กิจการนักศึกษา/
การจัดการทัว่ ไป

10,000

20,000

พ.ค.61

กิจการนักศึกษา/
สาขาวิชา

พีรวัฒน์

-

มิ.ย.61

อ.จันทิมา/อ.กิตติ

ปราณี

5,000

มิ.ย.61

กิจการนักศึกษา/
สาขาวิชา

พีรวัฒน์

30 โครงการความรักทาให้คนหายบอด สาขานิเทศศาสตร์
31 โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัย (ภาคพิเศษ) (01-06-07-023)

5,000

กศ.ปช.

ไตรมาส 3

12,400

32 โครงการปฐมนิเทศสหกิจ (01-06-07-024)

กศ.ปช.

12,800

33 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 (01-06-07-025)

กศ.ปช.

80,000

34 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (01-06-07-026)

กศ.ปช.

ไตรมาส 4

40,000

212,000

45,000

-

-

-

-

287,000

97,400

5,000

17,800

ส.ค.61

กิจการนักศึกษา/
การจัดการทัว่ ไป

พีรวัฒน์

20,000

312,000

ส.ค.61

กิจการนักศึกษา/
การจัดการท่องเทีย่ ว

พีรวัฒน์

75,000

ส.ค.61

กิจการนักศึกษา

พีรวัฒน์

75,000
92,800

226,840

25,000

-

-

-

-

404,800

25
แผนปฏิบัตก
ิ ารคณะวิทยาการจัดการ

ค่า
ประเภท
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
งบตอบแทน
งบ
เป้าหมาย
1.2 พัฒนา
ร้อยละของ ร้อยละ กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมทวนสอบนักศึกษา (รหัส 01-06-07)
65,600
สมรรถนะการ โครงการที่
80
โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาประจาหลักสูตรบัญชีบญ
ั ฑิต
กศ.ปช.
1
3,200
จัดการเรียนรู้ ส่งเสริม และ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 60 (01-06-07-027)
เชิงผลิตภาพ สนับสนุน
ไตรมาส 1
3,200
(Productive พัฒนา
โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้า
learning) เพื่อ นักศึกษาให้
2
กศ.ปช.
5,600
ปลีก (01-06-07-028)
พัฒนา
มีความพร้อม
นักศึกษาให้มี ในการ
ไตรมาส 2
5,600
ความพร้อมใน ทางานสู่
3 โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ (01-06-07-029) กศ.ปช.
5,600
การทางานสู่ ประชาคม
โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาประจาหลักสูตรบัญชีบญ
ั ฑิต
ประชาคม
อาเซียน
4
กศ.ปช.
3,200
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 60 (01-06-07-030)
อาเซียน
+3+I
+3+I
ดาเนินการ
5 โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บรรลุสาเร็จ
โครงการทวนสอบเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ตามตัวบ่งชี้
6
กศ.ปช.
19,200
และซัพพลายเชน (01-06-07-031)
ของโครงการ
7 โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 (01-06-07-032)

งบใช้สอย
-

งบวัสดุ
-

ค่าสาธารณูปโภค

-

ครุภณ
ั ฑ์
-

ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง

-

หมวดอุดหนุน

-

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

พ.ย.60

อ.ปริยากร

ชัยวัฒน์

มี.ค.61

อ.ศรินธร

ณัฐวรรณ

5,600

เม.ย.61

อ.ศักดิ์ชาย

นิสรา

3,200

เม.ย.61

อ.ปริยากร

ชัยวัฒน์

-

พ.ค.61

อ.นิรินธนา

พีรวัฒน์

19,200

มิ.ย.61

อ.พิชญ์ณี

ณัฐวรรณ

-

มิ.ย.61

อ.ดร.มนสิชา

กันยาวีร์

28,800

พ.ค.-ก.ค.61

อ.ดร.ณัตตยา

สุกัญญา

-

พ.ค.61

ผศ.ประสิทธิ/์
อ.จันทิมา

กันยาวีร์

-

เม.ย.-พ.ค.61

ผศ.ศิริพงษ์

กันยาวีร์

ส.ค.61

อ.ดร.ณัตตยา/
อ.จุรีรัตน์/อ.ศรินธร

กันยาวีร์

65,600
3,200

-

-

-

-

-

-

3,200
5,600

-

-

-

-

-

-

5,600

กศ.ปช.

28,800

ไตรมาส 3
ร้อยละของ ร้อยละ งาน : พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ผิ ่านการทางานร่วมกับชุมชน
นักศึกษาที่
20 ของ โครงการที่ 4 พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ผิ ่านการทางานร่วมกับชุมชน
เข้าร่วม
จานวน กิจกรรมที่ 1 อาจารย์จัดกิจกรรมในรายวิชาให้กับนักศึกษาโดยนาเอาความรูง้ านสร้างสรรค์
โครงการ
นักศึกษา วิจยั นวัตกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ว่ มกับชุมชน (รหัส 01-07-06)
พัฒนา
ใน
กิจกรรม
หลักสูตร 1 โครงการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์
กระบวนการ
2 โครงการบูรณาการความรู้ด้านการจัดการธุรกิจร่วมกับชุมชน
เรียนรู้จาก
ไตรมาส 3
การปฏิบตั ิ
ผ่านการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
3
กศ.ปช.
ทางาน
ชุมชนและส่งเสริมการขายสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (01-07-06-001)
ร่วมกับ
ไตรมาส 4
ชุมชนต่อ
จานวน
นักศึกษา
ทั้งหมด

56,800

-

-

-

-

-

-

56,800

-

13,500

10,000

-

-

-

-

23,500

-

-

-

-

13,500

10,000

13,500

10,000

-

-

-

-

23,500

-

-

-

-

23,500
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1.3 ส่งเสริม
สนับสนุน
พัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษา

ตัวชี้วัด
จานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วมการ
อบรมด้าน
ภาษา

ค่า
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
เป้าหมาย
500 คน งาน : พัฒนาด้านทักษะด้านภาษาสากล
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสากล (รหัส 01-08-07)

151,200

จานวน
4
เครือข่าย
เครือข่าย
ความร่วมมือ
กับ
สถานศึกษา
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชนใน
อาเซียน
+3+I และมี
การจัด
กิจกรรม
ร่วมกัน

205,100

งบวัสดุ

22,500

ค่าสาธารณูปโภค

-

ครุภณ
ั ฑ์

ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง

-

-

หมวดอุดหนุน

-

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

378,800

แผ่นดิน

148,500

148,500

พ.ค.61

อ.ธนิษฐ์นนั ท์

นิสรา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC สาหรับนักศึกษา รุ่น 3

งบธุรกิจ

26,600

26,600

พ.ค.61

อ.ธนิษฐ์นนั ท์

นิสรา

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC สาหรับนักศึกษา

งบธุรกิจ

173,700

พ.ค.61

อ.ธนิษฐ์นนั ท์

นิสรา

4 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC สาหรับบุคลากร

งบธุรกิจ

30,000

พ.ค.61

อ.ธนิษฐ์นนั ท์

นิสรา

มี.ค.61

อ.ธนิษฐ์นนั ท์

ปราณี

ไตรมาส 1
1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

งบใช้สอย

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC สาหรับนักศึกษา รุ่น 3
(01-08-07-001)

1

30 คน

ประเภท
งบตอบแทน
งบ

151,200

22,500
30,000

151,200

205,100

22,500

-

-

-

300,000

-

-

-

-

-

378,800

งาน : สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอาเซียน 3+C+I
โครงการที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอาเซียน +3+I
กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน 3+I (รหัส 01-10-04)
1

โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (งบวิเทศสัมพันธ์)
(01-10-04-001)
ไตรมาส 2

-

-

300,000

กศ.ปช.

-

300,000

300,000
300,000

-

-

-

-

-

300,000
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ค่า
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.1 จัดหา
จานวนเงิน 1.7 ล้าน แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
สนับสนุน
สนับสนุน
งาน : จัดหารทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย
งบประมาณทุน การวิจัยต่อปี
โครงการที่ 1 จัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย
วิจัย
กิจกรรมที่ 1 จัดหางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ประเภท
งบตอบแทน
งบ

-

งบใช้สอย

-

งบวัสดุ

-

ค่าสาธารณูปโภค

-

ครุภณ
ั ฑ์

-

ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง

-

หมวดอุดหนุน

-

-

ไตรมาส 1
จานวน
3 ผลงาน
ผลงานวิจัย
หรือ
นวัตกรรม ที่
สร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับท้องถิ่น
หรือ
สร้างสรรค์
หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

ต.ค.60-ก.ย.61

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

กันยาวีร์

-

1 โครงการจัดหางบประมาณจากแหล่งทุนภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ
2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบ
โจทย์
ระดับประเทศ
ชาติและ
ท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการ
พัฒนาประชา
รัฐ ลดความ
เหลื่อมล้าสร้าง
ความมั่งคั้ง
และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น
ประเทศชาติ

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

-

-

งาน : ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
โครงการที่ 1 ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(รหัส 02-02-06)
1

โครงการประกวดภาพยนต์สั้น Commarts Award ระดับชาติ
(02-02-06-001)

2 โครงการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ระดับชาติ (02-02-06-002)

65,800

27,500

27,750

กศ.ปช.

36,500

20,000

7,750

64,250

ธ.ค.60

อ.กิตติ/อ.จันทิมา

ปราณี

กศ.ปช.

29,300

7,500

20,000

56,800

ธ.ค.60

อ.กิตินนั ธ์

ณัฐวรรณ

65,800

27,500

27,750

ไตรมาส 1

-

-

-

-

-

121,050

121,050

3

โครงการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

-

ต.ค.60-ก.ค.61

อ.จุรีรัตน์

กันยาวีร์

4

โครงการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชาการบัญชี

-

ต.ค.60-ก.ค.61

อ.ดวงมณี

กันยาวีร์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

กันยาวีร์

ไตรมาส 2
จานวน
10 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการนาไปเสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลงานวิจัย
ผลงาน (รหัส 02-02-06)
ของอาจารย์
โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
1
กศ.ปช.
และนักวิจัยที่
(02-02-06-003)
ได้รับการ
ไตรมาส 1
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ

-

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000
-

100,000

100,000
100,000 ต.ค.60-ก.ย.61

-

-

-

-

-

100,000
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2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบ
โจทย์
ระดับประเทศ
ชาติและ
ท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการ
พัฒนาประชา
รัฐ ลดความ
เหลื่อมล้าสร้าง
ความมั่งคั้ง
และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น
ประเทศชาติ

จานวน
ผลงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์
ของนักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีที่ได้รับการ
เผยแพร่
ระดับชาติ
หรืออ้างอิง
หรือใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ หรือ
มีผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจ
และสังคม

ค่า
ประเภท
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
งบตอบแทน
งบ
เป้าหมาย
25 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรูด้ า้ นการวิจัย ให้กับ นักศึกษา อาจารย์
ผลงาน นักวิจัยเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย

งบใช้สอย
-

งบวัสดุ
-

ค่าสาธารณูปโภค

-

ครุภณ
ั ฑ์
-

ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง

-

หมวดอุดหนุน

-

1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ
ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

-

-

-

-

-

-

ผู้ประสานงาน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

กันยาวีร์

-

-

ผู้รับผิดชอบ

-

ต.ค 60.-ก.ย.61
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ค่า
ประเภท
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
งบตอบแทน งบใช้สอย
งบวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
งบ
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.1 สร้าง
จานวนพื้นที่ 1 พื้นที่ แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
เครือข่าย
เป้าหมายใน
งาน : สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ
ชุมชนนัก
การ
โครงการที่ 1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั เิ พื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ปฏิบตั ิจาก
ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั เิ พื่อดาเนินการพันธกิจสัมพันธ์
9,600
41,220
32,692
ภายในและ
พันธกิจ
(รหัส 03-01-13)
ภายนอกเพื่อ สัมพันธ์
1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี (CPD)
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหา
ไตรมาส 1
ของชุมชน
โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีสาหรับกลุ่มเกษตรกร
2
แผ่นดิน
6,500
5,500
ท้องถิ่น และ
(งบบริการวิชาการ) (03-01-13-001)
เสริมพลังให้
ไตรมาส 2
6,500
5,500
ชุมชนท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถดารง
3
แผ่นดิน
7,200
12,500
17,192
(งบบริการวิชาการ) (03-01-13-005)
อยู่ได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสาเร็จ
ของการสร้าง
เครือข่ายนัก
ปฏิบตั ิเพือ่
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จาก
ภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
เพือ่ ร่วมกัน
ศึกษาและ
แก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิน่ ที่
เป็นพืน้ ที่
เป้าหมายร่วม
ทีบ่ รู ณาการ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

4

โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีสาหรับการทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
แผ่นดิน
ภาษีอากร (งบบริการวิชาการ) (03-01-13-002)

5

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจสินค้าชุมชน
(งบบริการวิชาการ) (03-01-13-006)

แผ่นดิน

ไตรมาส 3
ระดับ 5 กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (รหัส 03-01-13)
1 โครงการบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (03-01-13-003)

-

หมวดอุดหนุน

-

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

ต.ค.-พ.ย.61

อ.อภิชาติ

กันยาวีร์

ก.พ.61

อ.ภารดี

กันยาวีร์

36,892

เม.ย.61

อ.ดร.วรีรัตน์/อ.ดร.ธันยธร
อ.อัญชลี/อ.ศุภมล

กันยาวีร์

83,512
-

-

-

-

12,000

-

-

-

12,000

5,000

8,000

พ.ค.61

อ.ดวงมณี

กันยาวีร์

2,400

19,220

5,000

26,620

พ.ค.61

อ.ดร.วรีรัตน์/อ.ดร.ธันยธร
อ.อัญชลี/อ.ศุภมล

กันยาวีร์

9,600

34,720

27,192

-

-

-

-

71,512

-

9,400

5,600

-

-

-

-

15,000

5,400

1,000

ม.ค.-เม.ย.61

อ.ปริญ

กันยาวีร์

5,400

1,000

4,000

4,600

เม.ย.-พ.ค.61

ผศ.ศิริพงษ์

กันยาวีร์

4,000

4,600

-

2 โครงการบูรณาการความรู้ด้านการจัดการธุรกิจร่วมกับชุมชน (03-01-13-004) กศ.ปช.
ไตรมาส 3

-

ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง

3,000

กศ.ปช.

ไตรมาส 2

ครุภณ
ั ฑ์

-

6,400
-

-

-

-

6,400
8,600

-

-

-

-

8,600
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ค่า
ประเภท
ทีด่ ินและ
ลาดับที่
หมวดอุดหนุน รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ
ชื่อโครงการ
งบตอบแทน งบใช้สอย
งบวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์
สิง่ ก่อสร้าง
งบ
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูต้ า่ งวัฒนธรรม อนุรกั ษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4.1 บริหาร
ระดับ
ระดับ 5 แผนงาน การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึก
จัดการงาน
ความสาเร็จ
งาน : บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมศาสนา ของการ
โครงกาที่ 1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ทานุบารุง
ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม (รหัส 04-01-08)
22,800
63,400
54,560
140,760
ศิลปะและ
บริหาร
พ.ย.60
9,600
19,040
13,360
42,000
1 โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี (04-01-08-001) กศ.ปช.
วัฒนธรรมทั้ง จัดการงาน
การอนุรักษ์
ทานุบารุง
โครงการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
พ.ย.60
2
กศ.ปช.
2,400
5,000
7,400
ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (04-01-08-002)
เผยแพร่
และวัฒน
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมกับ
พ.ย.60
วัฒนธรรมไทย ธรรมและ
กศ.ปช.
6,000
16,960
22,960
3
วิชาชีพมัคคุเทศก์ (04-01-08-003)
ภูมิปญ
ั ญา
ไตรมาส 1
18,000
36,000
18,360
72,360
ท้องถิ่น
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

4

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นอาหารมอญ
(04-01-08-004)

กศ.ปช.

5

โครงการจัดนิทรรศการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
(04-01-08-005)

กศ.ปช.

ไตรมาส 2

4,800

4,800

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

คณะฯ/สาขาวิชา

กันยาวีร์

อ.พวงเพชร

กันยาวีร์

อ.ปวริศา

กันยาวีร์

15,000

26,200

46,000

ก.พ.61

ผศ.อัจฉราวรรณ

กันยาวีร์

12,400

10,000

22,400

มี.ค.61

ผศ.ละเอียด/
อ.จันทิมา

กันยาวีร์

27,400

36,200

-

-

-

-

68,400

31
แผนปฏิบัตก
ิ ารคณะวิทยาการจัดการ

ค่า
ประเภท
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
งบตอบแทน งบใช้สอย
งบวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
งบ
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
5.2 ปรับปรุง ร้อยละของ ร้อยละ แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กฎหมาย
การเบิกจ่าย
90 งาน : เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ระเบียบ
งบประมาณ
โครงการที่ 1 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รบั ผิดชอบต่อสังคม มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ
ตามแผนที่
กิจกรรมที่ 1 การบริหารสานักงาน (วัสดุสานักงาน ครุภณ
ั ฑ์วัสดุการศึกษา เชื้อเพลิง
698,600
615,000
100,000
40,000
จัดการฝึกอบรม กาหนด
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมอาคารสถานที)่ (รหัส 05-03-15)
และพัฒนาที่
1 การจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง (05-03-15-001)
กศ.ปช.
100,000
มุ่งเน้นการ
ปฏิบตั ิ
2 โครงการปรับปรุงห้องบรรยายจานวน 2 ห้อง (05-03-15-002)
กศ.ปช.
การเสริมสร้าง
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง
ธรรมาภิบาล
3
กศ.ปช.
315,000
40,000
(ปรับปรุงภูมิทศั น์ สาธารณูปโภค ซ่อมบารุง และทางด่วน) (05-03-15-003)
และเป็น
มหาวิทยาลัย
โครงการติดตามการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล งบตอบแทนบุคลากร
4
กศ.ปช.
698,600
ที่รับผิดชอบต่อ
(05-03-15-004)
สังคมและได้
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ปีงบประมาณ 2562
มาตรฐานสากล
5
กศ.ปช.
300,000
(05-03-15-005)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 4
ร้อยละของ
เพิ่มขึ้น งาน : มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ผลการ
ร้อยละ 3 โครงการที่ 2 จัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
ประเมินการ
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการมาตรฐานการศึกษา (QA) (รหัส 05-05-09)
ประกัน
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
1
กศ.ปช.
คุณภาพ
(05-05-09-001)
การศึกษา
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
ระดับคณะ
2
แผ่นดิน
(05-05-09-002)
และ
มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพ
3
กศ.ปช.
ภายในตาม
การศึกษาเพื่อดาเนินการที่เป็นเลิศ EdPex (05-05-09-003)
เกณฑ์สกอ.
4 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (05-05-09-004)
กศ.ปช.
เพิ่มขึ้น
ไตรมาส 4

ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์

-

หมวดอุดหนุน

1,000,000

-

1,000,000

698,600

615,000

100,000

40,000

-

96,000

75,200

23,000

-

-

1,000,000

-

ผู้ประสานงาน

100,000 ต.ค.60-ก.ย.61 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ปราณี

1,000,000 ต.ค.60-ก.ย.61 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ปราณี

355,000 ต.ค.60-ก.ย.61 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ปราณี

698,600 ต.ค.60-ก.ย.61 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ปราณี

300,000

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ชัยวัฒน์

76,000 ต.ค.60-ก.ย.61 รองคณบดีฝ่ายประกันฯ

กันยาวีร์

58,200

รองคณบดีฝ่ายประกันฯ

กันยาวีร์

2,453,600

-

194,200

23,000

ผู้รับผิดชอบ

2,453,600

-

76,000
35,200

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

มิ.ย.-ก.ค.61

ก.ค.-ส.ค.61

10,000

20,000

30,000 ต.ค.60-ก.ย.61 รองคณบดีฝ่ายประกันฯ

กันยาวีร์

10,000

20,000

30,000 ต.ค.60-ก.ย.61 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

สุกัญญา

96,000

75,200

23,000

-

-

-

-

194,200
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5.2 ปรับปรุง
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ
จัดการฝึกอบรม
และพัฒนาที่
มุ่งเน้นการ
ปฏิบตั ิ
การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
และเป็น
มหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคมและได้
มาตรฐานสากล

ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ
สื่อสาร
องค์การและ
การสื่อสาร
การตลาด
แบบบูรณา
การ (IMC)

ค่า
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
เป้าหมาย
ระดับ 4 งาน : สื่อสารองค์กรและการตลาด
โครงการที่ 3 สื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)

ประเภท
งบตอบแทน
งบ

กิจกรรมที่ 1 ดาเนินการตามแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(IMC) (รหัส 05-06-03)
1 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ (05-06-03-001)

กศ.ปช.

ไตรมาส 4

ร้อยละของ ร้อยละ งาน : การประชุม
การเบิกจ่าย
100 โครงการที่ 4 จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการในหน่วยงาน (รหัส 05-07-09)
ตามแผนการ
กศ.ปช.
1 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ (05-07-09-001)
จัดประชุม
ไตรมาส 4
5.3 พัฒนา
ผลการจัด
อันดับที่ งาน : พัฒนาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยให้ อันดับ
200 โครงการที่ 1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง
เป็น
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคาร สถานที่ (รหัส 05-09-06)
มหาวิทยาลัย สีเขียว
1 การปรับปรุงระบบนิเวศ และสิ่งอานวยความสะดวก (05-09-06-001)
กศ.ปช.
สีเขียวที่มี
(ระดับเอเชีย)
ไตรมาส 4
สุนทรียะการ
อนามัย
สุขาภิบาลและ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีความ
พร้อมด้าน
อาคารสถานที่

15,000

งบใช้สอย

-

15,000

งบวัสดุ

35,000

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภณ
ั ฑ์

ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง

-

-

-

หมวดอุดหนุน

-

35,000

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

50,000 ต.ค.60-ก.ย.61 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

-

35,000

-

-

-

-

50,000

10,250

10,000

-

-

-

-

-

20,250

10,250

10,000

10,250

10,000

-

-

20,250 ต.ค.60-ก.ย.61 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

ชัยวัฒน์

20,000
20,000 ต.ต.60-ก.ย.61 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

-

ปราณี

20,250

-

20,000

ผู้ประสานงาน

50,000

15,000

-

ผู้รับผิดชอบ

20,000

ปราณี
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5.4 จัดหาและ
พัฒนา
ทรัพยากรการ
สนับสนุนการ
เรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่ง
อานวยความ
สะดวก และ
การบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย
ให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi
residential
University

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา
และอาจารย์
ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และสิ่ง
อานวยความ
สะดวกและ
บริการขั้น
พื้นฐาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย
ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา
และอาจารย์
ต่อการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และระบบ
เครือข่ายให้
พร้อมต่อการ
เป็น Semi
residential
University

ค่า
ประเภท
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
งบตอบแทน
งบ
เป้าหมาย
> 3.51 งาน : จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ
โครงการที่ 1 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรูท้ รัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ (รหัส 05-10-07)
1 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการโลจิสติกส์ (05-10-07-001)

89,750

งบใช้สอย

งบวัสดุ

390,000 2,410,640

-

กศ.ปช.

ไตรมาส 1

-

-

-

2

โครงการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนาสภาพบรรยากาศการ
เรียนรู้ สาหรับผู้บริหาร (Executive) (05-10-07-002)

กศ.ปช.

100,000

3

โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อการศึกษา
(งบโครงการพิเศษ 20,000 บาท ) (05-10-07-003)

กศ.ปช.

819,240

4 โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อการศึกษา (05-10-07-004)

แผ่นดิน

โครงการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
(05-10-07-005)

กศ.ปช.

5

ค่าสาธารณูปโภค

ไตรมาส 4

-

ครุภณ
ั ฑ์

ทีด่ ินและ
สิง่ ก่อสร้าง

740,000

100,000

50,000

100,000

50,000

100,000

หมวดอุดหนุน

-

รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้ประสานงาน

อ.ปริญ

ปราณี

ผศ.ศิริพงษ์

นิสรา

3,730,390
150,000 ต.ค.60-พ.ย.61

-

ผู้รับผิดชอบ

150,000
100,000 ต.ค.60-พ.ย.61

690,000

1,509,240 ต.ค.60-พ.ย.61 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ปราณี

300,000

891,400

1,191,400 ต.ค.60-พ.ย.61 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ปราณี

89,750

90,000

600,000

779,750 ต.ค.60-ก.ย.61 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ปราณี

89,750

390,000

2,410,640

-

10,000

-

690,000

-

-

3,580,390

> 3.51 งาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University
กิจกรรมที่ 1 จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย (รหัส 05-11-02)
1 โครงการปรับปรุงระบบสื่อสารไร้สาย (05-11-02-001)
ไตรมาส 4

-

-

-

-

-

10,000

กศ.ปช.

-

-

10,000

10,000
10,000 ต.ค.60-พ.ย.61 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ นักวิชาการคอมฯ

-

-

-

-

10,000

แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ 2561 34

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ 2561 35

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. คณะวิทยาการจัดการมีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้านวิชาการอย่างชัดเจน
1. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศมีจานวนน้อย
2. เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
2. สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ปริญญาโท และปริญญาเอกยังต่ากว่าเกณฑ์
3. การจั ด การเรี ย นการสอนมี ก ารใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี หรื อ นวั ต กรรมในการสอน 3. สัดส่วนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร
4. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
5. มีการกาหนดเกณฑ์หรือมาตรการสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
6. คณะวิทยาการจัดการให้ความสาคัญและสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย
และผลิตผลงานสร้างสรรค์
7. มีผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติมากขึ้น
8. มีความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Treats)

1. โครงการบริการวิชาที่หลากหลาย และตอบสนองตามความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง 1. สภาพการณ์แข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
2. อัตราการลดลงของจานวน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลต่ออัตรา
2. คณะวิทยาการจัดการมีแหล่ งให้บ ริการวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมีโครงการ/ การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. คณะวิทยาการจัดการมีเครือข่ายบริการวิชาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ 2561 36

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

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

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
คณะวิทยาการจัดการ

แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ 2561 37

ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
นโยบายรัฐบาล
ด้านการศึกษา
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฎิรูป
การศึกษาแห่งการเรียนรู้ โดย
ให้ความสาคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือก
ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพ
ของคนไทยให้สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิต
โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้
โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สัมมาชีพในพื้นที่ ลดความ
เหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคน
ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับ
พื้นที่ ทั้งในด้านเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัย
โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
ตามแนวโน้มการจ้างงานใน
อนาคตปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึ่งประสงค์
2. พัฒนาศักยภาพให้มีทกั ษะ
ความรู้ และความสามารถใน
การดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานโครงการ
1. แผนงานการลงทุนพัฒนา
เพิ่มศักยภาพปฐมวัย
4. แผนการยกระดับศูนย์
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
นโยบายข้อที่ 1 การลงทุนพัฒนา
ประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา
มีกลไกลการดาเนินงานใน 3 โครงการ
ได้แก่
1.1 โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน
1.2 โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
นโยบายข้อ 3 การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการส่งเสริมสถาบัน
อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของตนเอง ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ
สถาบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตาม
ศักยภาพและบริบทของแต่ละกลุ่ม
สถาบัน
นโยบายข้อ 6 การส่งเสริมเครือข่าย
มหาวิทยาลัย เป็นกลไกลสาคัญใน
การขับเคลื่อน นโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติหรือดาเนินการตามโจทย์ใน

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)
มีประเด็นทิศทาง 9 ข้อ
1. รอยต่อการศึกษา
ระดับอื่น
2. การแก้ไขปัญหา
อุดมศึกษาปัจจุบันการ
จัดสถาบันอุดมศึกษา
4 กลุ่ม
3. ธรรมาภิบาลและ
บริหารจัดการ
4.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
5. การเงินอุดมศึกษา
6. การพัฒนาบุคลากร
ในอุดมศึกษา การ
พัฒนามหาวิทยาลัยรัฐ
กลุ่มใหม่
7. เครือข่ายอุดมศึกษา
8. การพัฒนาใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้
9. โครงสร้างพื้นฐาน
การเรียนรู้

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน
นโยบายข้อ 3
พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้
มีความรู้ ความสามารถมี
อัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่
ยอมรับ

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน +3+I
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่การ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการทางานสู่
ประชาคมอาเซียน
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
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นโยบายรัฐบาล
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดย
บูรณาการความรู้และคุณธรรม
เข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การ
แก้ปัญหาการรับฟังความเห็น
ผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดี โดย
เน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน
ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการผลิต
และพัฒนาครูที่มีคุณภาพและ
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตาม
วิชาที่สอน พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู
หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เช่น การเรียนทางไกล การ
เรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการ
ประเมินสมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
การพัฒนาประเทศและเครือข่าย
ผลักดันประเด็นที่สถาบันอุดมศึกษา
ต้องการให้ส่วนกลางเข้าไปช่วย
สนับสนุนโดยเครือข่ายเป็นกลไกล
ในการเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับ
และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ และ
ประเทศ
นโยบายข้อ 8 การผลิต พัฒนาครู
และผู้บริหารการศึกษา
การผลิตครูที่มีคุณภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการจอง
ประเทศทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยหลักสาคัญ คือการ
พัฒนาวิธกี ารผลิตครู ตั้งแต่
กระบวนการรับเข้า กระบวนการ
ผลิตครูขั้นตอนที่สาเร็จการศึกษา
ติดตามดูแลครูเพื่อจะไปช่วยเหลือ
โรงเรียนที่บัณฑิตไปทางานด้วย
นอกจากนี้ ยังมีแนวนโยบายที่จะ
เสนอรัฐบาลให้ใช้เครือข่าย
อุดมศึกษา 9 เครือข่าย เป็นพี่เลี้ยง
ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

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

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ
จากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ
เฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูป
การศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนา
ครูประจาการแบบ Coaching
3.4 พัฒนาครูพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
3.5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการปิด
การบรรยายสาธารณะ (Public
Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตจนได้รับ
การยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิต
เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
คณะวิทยาการจัดการ
จากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ
เฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความ
เป็นธรรม
แนวทางการพัฒนา
2. การกระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3. การเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน
แผนงานโครงการ
3. โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณด้านการศึกษา
แบบมุ่งเน้นสัมฤทธิ์
4. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

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

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
นโยบายข้อ 2
สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์
1.4. พัฒนากิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชาน
เมือง และศูนย์เรียนรูโ้ ครงการตามแนว
พระราชดาริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งฝึกอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา แก้ปญ
ั หาชุมชน
ท้องถิ่นในพื้นทีม่ หาวิทยาลัยตาม
แนวทาง University Engagement
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตจิ าก
ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิน่ และ
เสริมพลังให้ชมุ ชนท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อ ความเป็นเลิศสูส่ ากล
กลยุทธ์
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัตกิ ารเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์
1.4. พัฒนากิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชาน
เมือง และศูนย์เรียนรูโ้ ครงการตามแนว
พระราชดาริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งฝึกอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา แก้ปญ
ั หาชุมชน
ท้องถิ่นในพื้นทีม่ หาวิทยาลัยตาม
แนวทาง University Engagement
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตจิ าก
ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิน่ และ
เสริมพลังให้ชมุ ชนท้องถิ่นสามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อ ความเป็นเลิศสูส่ ากล
กลยุทธ์
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัตกิ ารเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
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นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. การรักษาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุล
ของการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
5. สนับสนุนการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และเพิม่ ขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แผนงานโครงการ
5. โครงการเมืองสีเขียว
6. แผนงานด้านการลดก๊าช
เรื่องกระจก ที่เหมาะสมกับ
ประเทศ (NAMA Roadmap)
และแผนงานด้านการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ 6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
แนวทางพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงาน
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดเหมาะสม
เกิดความคุ้มค่า

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

นโยบายข้อ 2 การปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐาน
เพื่อปรับเกณฑ์มาตรฐานทั้ง
หลักสูตร อาจารย์ บัณฑิตและ
นักศึกษา ให้มีความหลากหลาย
ครอบคลุมทั้งสายวิชาการ สาย
วิชาชีพและปฏิบัติการ เพื่อผลิต
นักวิจยั /นักวิชาการ(Academic)
นักวิชาชีพชั้นสูง (Professional)

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

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
นโยบายข้อ 2
สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน
การเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
จากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
จากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

นโยบายข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยขนาดกลาง
นโยบายข้อ 5 พัฒนาการ
บริหารจัดการในมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการปฏิบัติการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
และได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการปฏิบัติการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
และได้มาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ 2561 41

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ
และสร้างกลไกลในการ ติดตาม
ตรวจสอบการเงิน การคลังภาครัฐ
5. ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับ ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ
แผนงานโครงการ
2. การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ
4. การปรับปรุงกฎหมายเพือ่ วาง
ระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณเชิงพื้นที่
5. การบูรณาการโครงสร้าง
พื้นฐานกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร
(Information and
communication Technology
/ ICT) สาหรับภาครัฐ
(Government Shared
Infrastructure)
9. การสร้างกลไกล “ยับยั้ง” และ
“สร้างความตระหนักรู”้ เพื่อ
ป้องกันการทุจริต

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
และนักเทคนิค/นักปฏิบัติ
(Technical/Practice)
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศรวมทั้งสามารถแข่งขันได้ใน
อาเซียน

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

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ
การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก
และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น
Semi residential University

ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
คณะวิทยาการจัดการ
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ
การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก
และบริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น
Semi residential University
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นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
10. การพัฒนากระบวนการจัดทา
นโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมาย
กฎระเบียบ ให้มีคุณภาพและมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงพณิชย์และเชิงสังคม
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur)
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาภาคเพื่อสร้าง
โอกาสเศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง
1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง
1.1.4 พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมอายุของภาคเหนือที่
เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

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

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบายข้อ 2
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและ
สร้างผลงานเชิงประจักษ์ใน นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ
การเป็นสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขปัญหาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ

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

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ

ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
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นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2. พัฒนาเมือง
2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก
2.1.2 ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการ
ภายใต้การมีสว่ นร่วมของ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิน่
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองสาคัญ
2.1.2 พัฒนาเมืองปริมณฑล
(สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้
เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการ
ธุรกิจและการพาณิชย์ศูนย์กลาง
การขนส่งและโลจิสติกส์
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองทีอ่ ยูอ่ าศัย
3. การพัฒนาพืน้ ที่เศรษฐกิจ
3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
3.2.1 ส่งเสริมและอานวยความ
สะดวกการลงทุนในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แผนงานโครงการ
12. โครงการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตาก
สงขลา และ หนองคาย

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

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

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการทางานสู่ประชาคม
อาเซียน +3+I
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิน่
กลยุทธ์
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้าสร้างความมั่นคง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศ
ชานเมือง และศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชดาริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
ฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่นในพื้นที่
มหาวิทยาลัยตามแนวทาง
University Engagement

ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
คณะวิทยาการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการทางานสู่ประชาคม
อาเซียน +3+I
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
สมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิน่
กลยุทธ์
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้าสร้างความมั่นคง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศ
ชานเมือง และศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชดาริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
ฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่นในพื้นที่
มหาวิทยาลัยตามแนวทาง
University Engagement
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ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย เพื่อการเรียนรู้สร้าง
ความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย นาไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

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

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์
สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
4.1.บริหารจัดการงานส่งเสริม
ศาสนา ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับ
นานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้าง
จิตสานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์
4.1.บริหารจัดการงานส่งเสริม
ศาสนา ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับ
นานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ตารางการจัดสรรงบประมาณคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ตารางงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2561
วัสดุการศึกษา

คณะ

คณะวิทยาการจัดการ

บริหารคณะ

ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน

ประกันคุณภาพ

พิเศษ

บุคลากร
รายได้

รายได้

แผ่นดิน

698,600

76,000

58,200 ด้านสังคม

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

1,381,000

828,600 ด้านสังคม

5,346,700

362,800 ด้านสังคม

2,739,900

บริการ

คิลปวัฒน

วิชาการ

ธรรม

แผ่นดิน

แผ่นดิน

83,512

-

พัฒนาภาษา

แผ่นดิน

พัฒนาศูนย์

วิเทศสัมพันธ์

รายได้

148,500 300,000

วิทยาศาสตร์

สนับสนุนการจัด
งบลงทุน

การศึกษาขั้น

งบประมาณ

งบประมาณ

พื้นฐาน

แผ่นดินทัง้ สิ้น

รายได้ทงั้ สิ้น

แผ่นดิน

แผ่นดิน

แผ่นดิน

แผ่นดิน

-

-

-

-

1,481,612

รวมทัง้ สิ้น

10,542,200

12,023,812

ตารางการใช้จา่ ยงบประมาณ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2561
รวมงบประมาณ (ไม่รวมงบธุรกิจคณะ)

งบตอบแทน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิน่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจยั สนับสนุนงบประมาณทุนวิจยั
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูต้ ่างวัฒนธรรม
อนุรกั ษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
รวมทัง้ สิ้น

งบใช้สอย

งบวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภณ
ั ฑ์

ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง

1,300,000

หมวด
อุดหนุน

รวมงบประมาณ

916,600

2,794,750

304,000

-

-

-

5,085,050

65,800

127,500

27,750

-

-

-

-

221,050

9,600

50,620

38,292

-

-

-

-

98,512

22,800

63,400

54,560

-

-

-

-

140,760

909,600

1,090,200

2,598,640

40,000

740,000

1,100,000

-

6,478,440

1,924,400

4,126,470

3,023,242

40,000

2,040,000

1,100,000

-

12,023,812
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