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แผนปฏิบัติการ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 ปีงบประมาณ 2565 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ข้อมูลทั่วไป 
ปรัชญา (Philosophy)  

นักปฏิบัติมืออาชีพ นำนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 

 
ปณิธาน (Determination)  
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะแห่งการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาอย่างยื่นยืน 
 

 
พันธกิจ (Mission) 
  นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
2. จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
3. สนับสนุนพัฒนาบัณฑิต โดยบูรณาการองค์ความรู้กับการทำงานไปสู่การปฏิบัติ 
4. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความยืดหยุนสูงเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
5. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
6. จัดทำแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
7. ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ 
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เป้าประสงค์ (Goals)  
1. บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
3. เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ร่วมทั้งสืบสานโคร งการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน มีนวัตกรรมให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
อัตลักษณ์ 

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์ 

 
 เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

  
 

4 แผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจำสว่นราชการ 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
สมัยใหม ่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สาขาวิชาการบัญชี 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐานการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และพันธกิจสัมพันธ์   

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

สำนักงานคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่ือสารภาพลักษณ์
องค์กร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาเเละสารสนเทศ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ 
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ระบบและกลไกการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ข้ันตอน 
การดำเนินงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

ร่างคำสั่งและขออนุมัติผ่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
รอบปีการศึกษา คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและ 

ความเป็นไทย 
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทย 

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า  
เช่น นโยบายจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ปัญหาอุปสรรคจาก 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์คณะ 

รอบปีงบประมาณ กรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทย 
อาจารย์แต่ละสาขาวิชา เจ้าหน้าที่งาน
พัฒนานักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา 

ผลการประเมินการสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

จัดทำร่างแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยร่วมกับ
สาขาวิชาที่ครอบคลุมการบูรณาการเรียนการสอน วิจัย 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

ภายในเดือนกันยายน 2564 คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทย 

ร่างแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

นำเสนอแผนประจำปีผ่านรองคณะกรรมการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและเสนอผ่าน
กรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 
-กรณีเห็นชอบ จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 
-กรณีไม่เห็นชอบ ปรับปรุงร่างทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยและเสนออีกครั้ง  

ภายในเดือนกันยายน 2564 คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย วาระเรื่องเพื่อพิจารณา รับรองทำแผน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยประจำปี 

แผนปฏิบัติการพร้อมแจ้งเกณฑ์การบรรลุความสำเร็จระดับ
โครงการและระดับแผนงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
ในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ 

ภายในเดือนตุลาคม 2564 คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทย 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องการใช้ทำ 
แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

-ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการ ดำเนินโครงการและสรุปผล
โครงการตามเวลาที่กำหนด 
-งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพกิจกรรมสู่สาธารณชน 
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและช่องทางอื่นๆ 

-ตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ 
-ภายใน 1-2 สัปดาห์หลังสิ้นสุดกิจกรรม  

คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทยผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ 

-โครงการ 
-สรุปโครงการ 
-ภาพกิจกรรมในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสทั้งปัญหา
อุปสรรคระยะเวลาการบรรลุความสำเร็จของโครงการและ 
ทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ติดตาม 2 เดือน/ครั้ง คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทย 

รายงานสรุปความสำเร็จในระดับโครงการและแผนงาน 

สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ  
เสนอกรรมการบริหารให้เสนอแนะและรับรอง  

ภายในเดือนสิงหาคม 2564 คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทย 

รายงานประชุมกรรมการบริหารวาระเพื่อพิจารณารองรับ 
ผลการดำเนินงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ศ 

วิเคราะห์ปัจจัยการนำเข้าในการ 
ทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม 

และความเป็นไทย 

 

จัดทำร่างแผนด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

 

สรุปและชี้แจงแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ดำเนินการตามแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ติดตามประเมินผล 

เสนอผลการดำเนินงาน
กรรมการบริหารคณะให้ข้อเสนอแนะ 

เสนอแผนต่อ
กรรมการบริหาร

เพื่อพิจารณา 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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กระบวนการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดา้นศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

แต่งตั้งคณะกรรมการดา้นศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทย ประชุมเพื่อจดัทำแผน กำกับ  

ติดตามการดำเนินงาน  
**โดยจัดประชุม 2 เดือน/ครั้ง** 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย  
รายงานผล 

การดำเนินงาน 
ให้คณะกรรมการ

บริหารคณะพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ แจ้งผลการประชุมใหผู้้เกี่ยวข้องและ

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ก่อนเริ่มโครงการ/กิจกรรม 

จัดโครงการ/กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
รายงานผลการจดัโครงการ/กจิกรรม

ในระบบMIS 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดทำ

รายงานผลโครงการ/กจิกรรม 

คณะกรรมการด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติการตามแผนในปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะกรรมการบริหาร 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
กำหนดการประเมินความสำเร็จของโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยได้ปรับมิติการประเมินความสำเร็จของโครงการเป็นร้อยละคือ 
 

มิติการประเมิน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 

1.ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2.ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
3.การนำความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ เป้าประสงค์ที่ 3  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ ่น สู ่การ
เป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบ
ส าน โ ค ร งก า รอ ั น เ น ื ่ อ ง ม า จ า ก
พ ร ะ ร า ช ด ำ ร ิ  ท ำ น ุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื ้นฟู
มรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ ประชาชรในพื้นที ่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

KPI.3.1 ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษา อาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้
ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 60 

KPI.3.2 จำนวนแนวปฏ ิบ ัต ิ /นว ัตกรรมที ่นำไปใช ้ เพ ื ่อการพ ัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ 

1 เรื่อง 

KPI.3.3 ร้อยละของจำนวนเงินทีได้รับจากการให้บริการวิขาการเพ่ือจัดหา
รายได้ต่อจำนวนเงินรายได้ทั้งหมด 

ร้อยละ 5 
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  รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 2565 

  
 


