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ค าน า  

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับหน่วยงานระดับคณะ  

และคณะวิทยาการจัดการได้จัดสรรงบประมาณมายังสาขาวิชานั้น เพ่ือให้คณะผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ สาขาวิชาการบัญชี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการพัฒนาและบริหารจัดการ

งานตามภารกิจของสาขาวิชา และเพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี ได้ร่วมกันประชุมสร้าง

ความเข้าใจทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยน ามาบูรณาการในการด าเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย เพ่ือให้มีความ สอดคล้องกับระดับ

มหาวิทยาลัยและคณะมากที่สุด โดยได้ระบุรายละเอียดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน และผู้ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิด

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ติดตาม และประเมินผล  

 ทั้งนี้ สาขาวิชาการบัญชี มีความตระหนัก ให้ความส าคัญและคาดหวังว่าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินงาน 

รวมทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสาขาวิชาต่อไป  

 

 

    (อาจารย์ภารดี  นึกชอบ) 
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ปรัชญา (Philosophy)  

“นักปฏิบัติทางบัญชี ที่รับผิดชอบต่อสังคม และก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี” 

ปณิธาน (Determination)  

 “มุ่งสร้างนักบัญชีสู่อย่างมืออาชีพ โดยเป็นนักบัญชีที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี” 

วิสัยทัศน ์(Vision) 

“สร้างนักบัญชีนักปฏิบัติ ที่มีระเบียบวินัย ทันต่อเทคโนโลยี” 

พันธกิจ (Mission) 
1. การสร้างระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม 
2. สร้างองค์ความรู้ทางการบัญชีและธุรกิจ โดยการบูรณาการศาสตร์ทางธุรกิจ ผ่านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive Learning  
3. การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านบัญชี ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชีกรมสรรพากร  สถานประกอบการ และบริษัทชั้นน า

ทางโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
4. การพัฒนาให้มีทักษะทางการบัญชีโดย  

- การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางบัญชีกับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 960 ชั่วโมง  
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
- การใช้ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารองค์กรทางด้านงานบัญชี (Enterprise Resource Planning: ERP) 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร 

ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1
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เป้าประสงค ์(Goals)  

1. บัณฑิตมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
2. บัณฑิตสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการท างานในองค์กร 
3. มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพ่ือสร้างการเรียนรู้ทางการบัญชี  
4. บัณฑิตมีทักษะทางการบัญชีจากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางบัญชีเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและมุ่งสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax auditor) 
 

สมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 :  ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : องค์ความรู้ทางธุรกิจทางบัญชีและภาษีอากร  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : องค์ความรู้ทางบัญชีและทักษะในการปฏิบัติงานทางบัญชี 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 :  สามารถปฏิบัติงานทางบัญชีไดจ้ริงกับสถานประกอบการอย่างมืออาชีพ 

อัตลักษณ์ 

“มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและรอบคอบ”  

เอกลักษณ์ 

“สร้างนักบัญชี นักปฏิบัติ ที่มีความรับผิดชอบ”  
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รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณส่วนที่ 2
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รายละเอียดกิจรรมสาขาวิชาการบัญชี 
 

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

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) รหัส 21-03-03 

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  
(21-03-03-006) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการท าบัญชี โดย 
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีได้ 
3. เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อมให้ กั บนัก ศึกษา 
ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  ชั้นปีที่  3  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทางการบัญชีเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นัก ศึกษาสาขาวิ ชาการบัญชี ชั้ นปี ที่  3  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 

งบรายได้ 7,360 บาท 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนค่าวิทยากร 1 คน x 400 บาท 
x 7 ชม. x 2 วัน = 5,600 บาท 
ค่าวัสดุ  
ค่าเอกสาร 32 คน x 55 บาท = 1,760 บาท 

ม.ค.64 อ.ภารด ี ชัยวัฒน ์

2 กิจกรรมศึกษากระบวนการผลิตและ
การจัดการต้นทุน (21-03-03-008) 

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการ 
ผลิตของกิจการอุตสาหกรรมตั้งแต่กระบวนการ
น าปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตจนผลิต
เสร็ จและเข้ าสู่ คลั ง เก็ บสิ น ค้ า  ตลอดจน
กระบวนการจัดจ าหน่ายสินค้า 
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงลักษณะพฤติกรรม
ของต้นทุนผลติในกิจการอุตสาหกรรม 
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวคิดการบริหาร
องค์กรในกิจการอุตสาหกรรม 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตของ
กิจการอุตสาหกรรมตั้งแต่กระบวนการน าปัจจัย 
การผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตจนผลิตเสร็จและ
เข้าสูค่ลังเก็บสินค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

งบรายได้ 13,000 บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าเช่ารถ 12,000 บาท 
ค่าวัสด ุ
ค่าของที่ระลึก 1,000 บาท 

ม.ค.64 อ.ปริยากร ชัยวัฒน ์
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนาตน 
สู่วิชาชีพนักบัญชี (21-03-03-014) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้า ใจใน
บุคลิกภาพที่ เหมาะสมสู่การเป็นมืออาชีพ 
น าไปสู่ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือพร้อม 
เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะมารยาท
ในการเข้าสังคมและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับ
นักศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเทคนิคในการ
จัดท าประวัติส่วนตัวส าหรับการสมัครงาน 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีบุคลิกภาพและความมั่นใจมากขึ้น
จากการจ าลองสถานการณ์สัมภาษณ์งาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. นักศึกษาสามารถจัดท าประวัติส่วนตัวที่พร้อม
ส าหรับสมัครงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบรายได้ 4,800 บาท 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน x 3 ชั่วโมง  
x 400 บาท = 4,800 บาท 

มี.ค.64 อ.ปริยากร ชัยวัฒน ์

4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
(21-03-03-019) 

1. เพื่อส่ งเสริมให้นักศึกษาสาขาการบัญชี   
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี 
และทราบช่องทางการติดต่อและข่าวสาร 
ที่ทันสมัยมากขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมความรู้และแนวทางการเข้าสู่
วิชาชีพบัญชีให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ
บัญชีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
1. นั ก ศึ กษาสาขาวิ ชาการบัญชี ชั้ นปี ที่  1  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
บัญชีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. นั ก ศึ กษาสาขาวิ ชาการบัญชี ชั้ นปี ที่  1  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 

งบรายได้ 3,600 บาท 
ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ (สมุด, สี, กระดาษ) 3,600 บาท  

ก.ค.64 อ.ปริยากร ชัยวัฒน ์

5 กิจกรรมทวนสอบสาขาวิชาการบัญชี 1. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
ระดับรายวิชา 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนในระดับรายวิชา 

เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ90 
2. อาจารย์ประจ ารายวิชา เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ90 
เชิงคุณภาพ    
1. ข้อสอบรายวิชาบัญชีที่ผ่านการ 
ทวนสอบสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

 ต.ค. 63 
และ 

 มี.ค. 64 

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

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

2. เกรดคะแนนผลการเรียนรายวิชาบัญชีผ่าน
การทวนสอบสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตร 
3. รายวิชาที่เข้าทวนสอบไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 
 

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวติในศตวรรษที ่21 รหัส 21-04-03 
6 กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะการ 

ใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel 
ทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ  
(21-04-03-002) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft office (Excel) ในการปฏิบัติงานได้ 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม 
Microsoft office (Excel) ในการเรียนและการ
ท างานได ้

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมสอบผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาผ่านการทดสอบการใช้โปรแกรม 
Microsoft office (Excel) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ ใช้ โปรแกรม 
Microsoft office (Excel) กับการเรียนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

งบรายได้ 188,000 บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าจ้างเหมาอบรม = 188,000 บาท 

ธ.ค.63 อ.ธิติรัตน์  ชัยวัฒน ์

7 กิจกรรมพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์  
(21-04-03-022) 

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดท าบทความวิจัยได้ 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าเสนอบทความวิจัย
ได ้

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาสามารถเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการไม่น้อยกว่า 
2 ผลงาน และน าเสนอบทความวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 
 

งบรายได้ 4,800 บาท 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท x 6 ชั่วโมง 
x 2 วัน = 4,800 บาท 

ก.ค.64 อ.ธิติรัตน์  ชัยวัฒน ์
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะเทคโนโลยีทางบัญชีสู่นักบัญชี 
ยุคดิจิทัล (21-04-03-023) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีทางบัญชี 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยีเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นัก ศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้ นปีที่  4  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการ 
ใช้ เทคโนโลยีทางบัญชี เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80 
2. นัก ศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้ นปีที่  4  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การอบรม โดย
ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 3. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้ นปีที่  4  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 
 

งบรายได้ 300,000 บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าจ้างอบรม 5,000 บาท X 60 คน  
= 300,000 บาท 

ก.ค.64 อ.ภารด ี ชัยวัฒน ์

9 กิจกรรมจิตอาสาเด็กบัญชีเพื่อชุมชน 1. พัฒนานักศึกษามีความเสียสละ อดทนอยู่
ร่วมกับคนอื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
2. พัฒนานักศึกษาให้รู้จักการแบ่งปันต่อผู้อื่น 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทุกชั้นป ี 
เข้าร่วมไม่ร้อยกว่าร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลีย่ต่อการ 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าค่าเฉลีย่ 3.51 
 

- ก.ย. 64 อ.ธิติรัตน์ ชัยวัฒน ์
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ ์และถา่ยทอด เผยแพรโ่ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
10 กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้

ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาทราบถึงมาตรฐาน
การบัญชีและภาษีเงินได้ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถ 
น าความรู้ไปปรับใช้ในการท างาน 
3. เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปจัจุบัน และ
บุคคลภายนอก ได้มีการพัฒนาความรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุัน และบุคคลภายนอกเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. ผูเ้ข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 
2. ผูเ้ข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกวา่  3.51 
 

- พ.ย. 63 อ.ศิริพร เพชรกมล 

11 กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชี
ส าหรับการทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชีภาษอีากร (TA) 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทางด้าน
ความรู้ประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ส าหรับการทดสอบเป็นผู้
ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ 
น าความรู้ที่ได้อบรมน าไปใช้ในการสอบการเป็น
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้ 

เชิงปริมาณ 
บุคคลภายนอก ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
1. บุคคลภายนอก ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ 
เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทักษะด้านประมวล
รัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70     
2. บุคคลภายนอก ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51   
 
 
 

- ก.พ. 64 อ.ภารด ี เพชรกมล 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โครงการบริหารจดัการงานส่งเสรมิศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น รหัส 24-01-04 
12 กิจกรรมศึกษาศิลปวัฒนธรรมความเป็น

ไทยยุครัตนโกสินทร์ (24-01-04-04) 
1. เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม  สนั บสนุ น  และอนุ รั กษ์
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยยุครัตนโกสินทร์ 
2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเกิดความ
ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ
กับรายวิชาการบัญชีชั้นต้น 2 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 1 มีความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. นั ก ศึ กษาสาขาวิ ชาการบัญชี ชั้ นปี ที่  1  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 
 

งบรายได้ 13,000 บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าเช่ารถ 12,000 บาท 
ค่าวัสด ุ
ค่าของที่ระลึก 1,000  บาท 

ก.พ.64 อ.ศิริพร เพชรกมล 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. สาขาวิชาได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการท้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษา 
2. สาขาวิชาจัดโครงการจัดหารายได้เพ่ือเป็นการบริการวิชาการให้ความรู้ทางการบัญชีแก่

บุคคลภายนอกและศิษย์เก่า อย่างต่อเนื่อง 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Treats)  

1. สาขาวิชาได้มีจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านบัญชี ได้แก่ การฝึกอบรมการใช้
โปรแกรม ERP, การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี, การฝึกอบรมการใช้ 
Microsoft Excel ส าหรับงานบัญชี 
2. สาขาวิชามุ่งเน้นและผลักดันให้นักศึกษาเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ โดยการตีพิมพ์ผลงาน ทั้งใน
รูปแบบการตีพิมพ์วารสารวิชาการหรือ การน าเสนอในเวทีประชุมวิชาการ 
 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 


