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คำนำ  

 ตามที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับหน่วยงานระดับคณะ  

และคณะวิทยาการจัดการได้จัดสรรงบประมาณมายังสาขาวิชานั้น เพื่อให้คณะผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สาขาวิชาการบัญชีจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการ

งานตามภารกิจของสาขาวิชา และเพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี ้คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีได้ร่วมกันประชุมสร้าง

ความเข้าใจทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยนำมาบูรณาการในการดำเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับระดับ

มหาวิทยาลัยและคณะมากที่สุด โดยได้ระบุรายละเอียดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ติดตาม และประเมินผล  

 ทั้งนี้ สาขาวิชาการบัญชีมีความตระหนัก ให้ความสำคัญและคาดหวังว่าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน 

รวมทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสาขาวิชาต่อไป  
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ปรัชญา (Philosophy)  

“นักบัญชีนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบต่อสังคม” 

ปณิธาน (Determination)  

“มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบัญชีนักปฏิบัติมืออาชีพ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและจรรยาบรรณวิชาชีพทีร่ับผิดชอบต่อสังคม”  

วิสัยทัศน ์(Vision) 

“สร้างนักบัญชีที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ” 

พันธกิจ (Mission) 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางการบัญชีและธุรกิจ เพ่ือการบูรณาการศาสตร์ทางธุรกิจ  

2. การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านบัญชี ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี กรมสรรพากร สถานประกอบการ และบริษัทชั้นนำ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี เพ่ือให้มีทักษะในการทำงานด้านบัญชี และความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. การพัฒนาให้มีทักษะทางการบัญชีโดย  

3.1 การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft Excel for Accounting  
3.2 การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 
3.3 การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารองค์กรทางด้านงานบัญชี (Enterprise Resource Planning: ERP) 
3.4 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางบัญชีกับสถานประกอบการ  

 

ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1
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เป้าประสงค ์(Goals)  

มุ่งพัฒนาบัณฑิตทีส่ามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการทำงานในองค์กรได ้รวมทั้งการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม โดย
ฝึกให้มีทักษะทางการบัญชีจากการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และได้รับความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางการ
บัญชี ผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางบัญชี เพ่ือเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ  

 

สมรรถนะ (Competency)  

 หลักสูตรได้พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งได้แก่ นักบัญชีนักปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้นักศึกษามีความรู้
(Knowledge) ในศาสตร์ที่หลากหลาย สามารถบูรณาการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้จริง โดยเกิดจาก 1) การเรียนรู้จากห้องเรียนและนอกห้องเรียน 2) การถ่ายทอด
ประสบการณ์จากบุคคลหรือองค์กรกับงานบัญชี 3) การฝึกปฏิบัติตนจนเกิดทักษะ (Skill) ในการทำบัญชี ก่อให้เกิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นสมรรถนะ 
(Competency) ของนักศึกษาบัญชีจึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 

สมรรถนะ (Competency)

ความรู้ (knowledge)

ทักษะ (Skill)

คุณลักษณะ (Attributes)
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การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

 

 

 

 

• ความรู้พื้นฐานทางด้านการบัญชีและธุรกิจ
ชั้นปีที่ 1

• บูรณาการศาสตร์ระหว่างศาสตร์ด้านทางบัญชีและ
ศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 2

• ทักษะทางบัญชีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางบัญชีชั้นปีที่ 3

• น าองค์ความรู้ทางบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
อย่างมืออาชีพและชาญฉลาดชั้นปีที่ 4

 

บัณฑิต นักบัญชี นักปฏิบตัิ 
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 หลักสูตรบัญชีได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้กำหนดสมรรถนะหลักและการ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะแต่ละชั้นปี ดังนี้ 

ชั้นปีที่ สมรรถนะหลัก กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI)  
1 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้าน

การบัญชีและธุรกิจ 
1.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
ได้แก่ หลักการตลาด, หลักเศรษฐศาสตร์, องค์การและการ
จัดการ, ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ  

1.1.1 นักศึกษามีความรู้และเข้าใจพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
1.1.2 ร้อยละ 90 ของนักศึกษาที ่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาพ้ืนฐานทางธุรกิจ ได้ผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า D 

  1.2 การประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีด้านบัญชี ผ่านรายวิชา
การบัญชีขั้นต้น 2 โดยการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์จาก
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษามีความ
สนใจต่อยอดทางธุรกิจ 

1.2.1 นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้จากการเรียน
การสอนได ้
1.2.2 ร ้อยละ 70 ของนักศึกษาที่ลงทะเบ ียนเร ียน
สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

2 นักศึกษาสามารถบูรณาการศาสตร์
ระหว ่างศาสตร ์ด ้านทางบัญชีกับ
ศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ 

2.1 การบูรณาการศาสตร์ด้านบัญชี โดยกำหนดให้นักศึกษา
ค้นหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตนเองสนใจต่อยอดทางธุรกิจ 
(Start Up) ภายใต้แผนธุรกิจ (Business plan) ผ่านรายวิชา
การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 

2.1.1 นักศึกษาสามารถบูรณาศาสตร์ความรู้ด้านบัญชี
ต้นทุนและศาสตร์ทางบริหารธุรกิจผ่านการนำเสนอแผน
ธุรกิจ (Business plan) 
2.1.2 ร ้อยละ 80 ของน ักศ ึกษาที่ลงทะเบ ียนเร ียน
รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ต่อยอดทางธุรกิจ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และการคิด
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 
2.1.3 ร ้อยละ 70 ของน ักศ ึกษาที่ลงทะเบ ียนเร ียน
รายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ได้ทดลองขายผลิตภัณฑ์ตาม
แผนธุรกิจ (Business Plan) ที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้น 
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ชั้นปีที่ สมรรถนะหลัก กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI)  
3 นักศึกษามีทักษะทางบัญชีและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี 
3.1 กา ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย นก า รสอนแบบ เช ิ ง ผ ล ิ ตภาพ 
(Productive Learning) ผ่านรายวิชาการวางระบบและ
ปฏิบัติงานทางบัญชี โดยกำหนดให้นักศึกษาจำลองการ
สร้างเอกสารทางธุรกิจแบบเสมือนจริง การบันทึกรายการ
ทางบัญชี การกรอกแบบภาษีประเภทต่างๆ  

3.1.1 นักศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะการปฏิบัติงาน
ทางบัญชี โดยการบูรณาการองค์ความรู้ทางบัญชีผ่าน
การจำลองการสร้างเอกสารทางธุรกิจแบบเสมือนจริง 
3.1.2 ร ้อยละ 80 ของน ักศ ึกษาท ี ่ลงทะเบ ียนเร ียน
รายวิชาการวางระบบและปฏิบัติงานทางบัญชี สามารถ
จัดทำเอกสารทางธุรกิจ การบันทึกรายการทางบัญชี การ
กรอกแบบภาษี ได้อย่างถูกต้อง 

  3.2 กา ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย นก า รสอนแบบ เช ิ ง ผ ล ิ ตภาพ 
(Productive Learning) ผ่านรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางบัญชี โดย 
- นักศึกษาได้นำเอกสารธุรกิจที่จำลองแบบเสมือนจริงจาก
รายวิชาการวางระบบและปฏิบัติงานทางบัญชี นำมาบันทึก 
ข้อมูลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี  
- การเชิญวิทยากรมาฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางบัญชีให้กับนักศึกษา 

3.2.1 นักศึกษามีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร ็จรูป
ทางการบัญชี 
3.2.2 ร ้อยละ 80 ของน ักศ ึกษาท ี ่ลงทะเบ ียนเร ียน
รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี สามารถบันทึก
ข้อมูลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ได้อย่างถูกต้อง 

  3.3 การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft Excel 
for Accounting โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ARIT 
จำกดั 

3.3.1 นักศึกษามีทักษะการใช้ Microsoft Excel for 
Accounting 
3.3.2 ร้อยละ 90 ของนักศึกษาท่ีเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ Microsoft Excel for Accounting ผ่านการ
ทดสอบและได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยบริษัท 
ARIT จำกัด 
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ชั้นปีที่ สมรรถนะหลัก กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI)  
4 นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ทาง

บัญชีไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานทาง
บัญชีได้จริงกับสถานประกอบการ
อย่างมืออาชีพและชาญฉลาด 

4.1 การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศสำหรับ
การบร ิหารองค ์ กรทางด ้ านงานบ ัญช ี  ( Enterprise 
Resource Planning: ERP) โดยได ้ร ับความร่วมมือจาก
บริษัท ศาลาแดง จำกัด 
 

4.1.1 นักศึกษามีทักษะการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับ
การบริหารองค์กรทางด้านงานบัญชี (Enterprise 
Resource Planning: ERP) 
4.1.2 ร้อยละ 95 ของนักศึกษาท่ีเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้การใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารองค์กร
ทางด้านงานบัญชี (Enterprise Resource Planning: 
ERP) ได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยบริษัท ศาลาแดง 
จำกัด 

  4.2 การให้นักศึกษาจัดทำวิจัยทางบัญชี โดยการนำองค์
ความรู้ทางบัญชีไปประยุกต์หรือบูรณาการงานวิจัย  

4.2.1 นักศึกษาสามารถนำองค์ความร ู ้ทางบัญช ีไป
ประยุกต์หรือบูรณาการงานวิจัยได้ 
4.2.2 ร้อยละ 70 ของนักศึกษาสามารถนำผลงานวิจัยไป
นำเสนอเพ่ือเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

  4.3 การให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานทางบัญชีกับสถาน
ประกอบการ 

4.3.1 นักศึกษามีทักษะด้านบัญชีจากการฝึกปฏิบัติงาน
กับสถานประกอบการ 
4.3.2 ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการมีความพึงพอใจ
ต่อนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 
4.3.3 ร้อยละ 50 ของสถานประกอบการมีความสนใจ
นักศึกษาต่อโอกาสในการเข้ารับทำงานหลังสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 
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อัตลักษณ์ 

“นักบัญชีทีมี่ทักษะหลากหลาย (Muti-skill) และมีความรับผิดชอบ”  

เอกลักษณ์ 

“นักบัญชี นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ”   
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ส่วนที ่
รายละเอียดกิจกรรมสาขาวิชาการบัญชี 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
 

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรชัญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบ ABCD 
1 ก ิจกรรมอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการใช้

โปรแกรมสำเร ็จร ูปทางการบัญชี  
(รหัส 1031005) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 
2. เพื ่อเสริมสร้างทักษะในการทำบัญชีโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้ 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั ้นปีที ่ 3 ที่เข้า
อบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช ้โปรแกรมสำเร ็จร ูปทางการบัญช ีเพ ิ ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั ้นปีที ่ 3 ที่เข้า
อบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 
 

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

ม.ค.65 ผศ.ภารด ี ชัยวัฒน ์

2 กิจกรรมศึกษากระบวนการผลิตและ
การจัดการต้นทุน (รหัส 1031008) 

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการ
ผลิตของกิจการอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการ
นำปัจจัยการผลิตสู้กระบวนการผลิตจนผลิตเสร็จ
และเข้าสู ่คลังเก็บสินค้าตลอดจนกระบวนการ 
จัดจำหน่ายสินค้า 
2. เพื ่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงลักษณะพฤติกรรม
ของต้นทุนผลิตในกิจการอุตสาหกรรม 
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวคิดการบริหาร
องค์กรในกิจการอุตสาหกรรม 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ
เข้าใจถึงขั ้นตอนกระบวนการผลิตของกิจการ 
อุตสาหกรรมตั้งแต่กระบวนการนำปัจจัยผลิตเข้าสู่
กระบวนการผลิตจนถึงผลิตเสร็จและข้าสู่คลังเก็บ
สินค้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

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

ก.พ.65 อ.ปริยากร ชัยวัฒน ์

รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณส่วนที่ 2
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 
 

โครงการ พัฒนาทักษะและทดสอบดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
3 กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะการ

ใช ้งานโปรแกรมMicrosoft office 
excel ทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ 
(รหัส 1051002) 

1. เพ ื ่อให้นักศึกษามีความรู ้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 
excel ได ้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานและประยุกต์ใช้
โปรแกรม  Microsoft office excel ได ้ อย ่ า ง 
มืออาชีพ  
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านการทดสอบ
การใช้โปรแกรม Microsoft office excel 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาผ่านการทดสอบการใช้โปรแกรม 
Microsoft office excel ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2. น ักศ ึกษาสามารถประย ุกต ์ ใช ้ โปรแกรม 
Microsoft office excel กับการเรียนเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 3.51 
 

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

ธ.ค.64 อ.ธิติรัตน์ ชัยวัฒน ์

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการ
พัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางบัญชีสู่  
นักบัญชียุคดิจิทัล (รหัส 1051003) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีทางบัญชี 
2. เพ ื ่อให ้น ักศ ึกษาม ีความพร ้อมในการใช้
เทคโนโลยีเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

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

งบประมาณ 345,000 บาท 
หมวดใช้สอย 
ค่าจ ้างอบรม = 5,000 บาท X 69 คน 
= 345,000 บาท 

ก.ค.65 ผศ.ภารด ี ชัยวัฒน ์
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

 

โครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 

5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (เร่ืองเล่า
จากพี่สู่น้อง) (รหัส 1052021) 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาการบัญชีมีความรู ้
เกี่ยวกับวิชาชีพและทราบช่องทางการติดต่อและ
ข่าวสารที่ทันสมัยมากขึ้น 
2. เพื ่อส่งเสริมความรู ้และแนวทางการเข ้าสู่
วิชาชีพบัญชีให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ
บัญชีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

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

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

ก.ค.65 ผศ.อภิชาติ ชัยวัฒน ์

 

โครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

6 ก ิ จกรรมบายศร ี ส ู ่ ขว ัญสำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
(รหัส 3051003) 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาใหม่
กับอาจารย์และรุ่นพี่ในสาขาวิชาการบัญชี 
2. เพื ่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์
ประเพณีไทย 

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 
 

งบประมาณ 3,000 บาท  
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 3,000 บาท 

ก.ค.65 อ.ศิริพร เพชรกมล 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
สาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. สาขาวิชาได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการท้ังอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษา 
2. สาขาวิชาจัดโครงการจัดหารายได้เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้ความรู้ทางการบัญชีแก่

บุคคลภายนอกและศิษย์เก่า อย่างต่อเนื่อง 
 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก 
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Treats)  

1. สาขาวิชาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านบัญชี ได้แก่ การฝึกอบรมการใช้
โปรแกรม ERP, การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี, การฝึกอบรมการใช้ 
Microsoft Excel สำหรับงานบัญชี 
2. สาขาวิชาให้นักศึกษามีทักษะความรู้การเป็นผู้ประกอบการโดยจัดการสอนผ่านรายวิชา
และจัดส่งเข้าประกวด 
 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 


