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ข้อมูลทั่วไป 
ปรัชญา (Philosophy)  

“ ศึกษาดี  มีคุณธรรม  วิทยาการก้าวล  า  น าสู่สากล ”  
 

ปณิธาน (Determination)  
 คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานร ะดับสากล             
ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ต ารา และการบริการวิชาการ  
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นน าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน  Education 4.0 โดยการ 

บูรณาการกับการท างาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

และชุมชนอย่างยั่งยืน 
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่อาเซียน 

 
นโยบายด้านการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
2. สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น 
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เป้าประสงค ์(Goals)  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ Education 4.0 ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  โดยการ 

บูรณาการกับการท างาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ์ และให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 
อัตลักษณ์ 

“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 
 
เอกลักษณ์ 

 

 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ค่านิยมองค์กร คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐในด้าน “การน าองค์กร” เพ่ือสร้างระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคณะให้มีความสุข  

ความเข้มแข็ง และพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะวิทยาการจัดการจึงได้ก าหนดค่านิยมองค์กร คือ “D–H–C–S” เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง  
และเป็นหลักคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

Dedicated คือ “การมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ” แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่การงานร่วมกันด้วย 
ความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

 Happy Workplace คือ “การปฏิบัติงานและใช้ชีวิตอยู่ในที่ท างานอย่างมีความสุข” โดยใช้ความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body)  
น้ าใจงาม (Happy Heart) สังคมดี (Happy Society) ผ่อนคลาย (Happy Relax) หาความรู้ (Happy Brain) มีความสงบ (Happy Soul) วินัยการใช้เงิน (Happy Money) และ
ครอบครัวด ี(Happy Family) 
 Creativeness คือ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ” ทั้งความคิดใหม่ แนวทางใหม่ ทัศนคติเชิงบวก ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะท าให้เกิด 
ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ท่ีชัดเจน ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม  
 Self-Development คือ “การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจะเกิดจากการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองด้วยความเต็มใจและสมัครใจ  
โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนได้ง่ายและเป็นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล  
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F1: Focus on ASEAN Community  คือ ให้ความส าคัญกับการเข้าประชาคมอาเซียน  

F2:  Flexible Curriculum for 21st Century Skills  คือ หลักสูตรมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

F3: Faculty Internship  คือ การปฏิบัติสหกิจศึกษาของอาจารย์และนักศึกษา  

F4: Fun Workplace  คือ สถานที่ท างานที่มีความเพลิดเพลิน  
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ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการจัดการ  

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
สมัยใหม่ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐานการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และพันธกิจสัมพันธ์   

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ส านักงานคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่ือสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาเเละสารสนเทศ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น านโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น โดยอาศัย
เทคนิคการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการด าเนินการผ่านมุมมองย่อย 
4 ด้าน ได้แก่ มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิติกระบวนการ มิติคนและความรู้ และมิติการเงิน โดยแยกวิเคราะห์และสังเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ที่ส าคัญ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
  

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านักทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
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          กระบวนการด้านบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ 
 
 
 



 

  
 

10 แผนงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และ
ถ่ ายทอด เผยแพร่ โคร งการ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 

 
 
ตัวบ่งชี ความส าเร็จของแผนด้านบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 
ก าหนดการประเมินความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการโดยได้ปรับมิติการประเมินความส าเร็จของโครงการเป็นร้อยละคือ 
 

มิติการประเมิน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 

1.ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2.ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

3.การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
 

4. ผลที่เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการต่อ 
สังคมหรือการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
 

 

    
 



 

  
 

11 แผนงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดความส าเร็จของแผน เป้าหมายของโครงการ ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด
เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกัน
ศึ กษาแก้ ไขปั ญหาของชุ มชน
ท้องถิ่นและเสริมพลัง ให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน  

จ านวนความส าเร็จของเป้าหมาย
ของโครงการ ร้อยละ 100 

ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชน
ส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

2 พื้นที่ 

จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่ พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 

2 หลักสูตร 

ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เ พ่ือแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมกันศึกษาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 

 
 
 เกณฑ์การประเมินระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมมือกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
     ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
     ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
     ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการระดับร้อยละ 50 
     ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
     ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายมีการน าองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องที่ปรากฏหลักฐาน
ชัดเจน และมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
 
 
 



 

  
 

12 แผนงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

  รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 

 
 
 

กลยทุธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ
งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณปูโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน

1
กจิกรรมส ำรวจบริบทชุมชนและจัดท ำฐำนข้อมลูในพืน้ทีจ่ังหวดัปทุมธำนี และ
จังหวดัสระแกว้ (ต.หน้ำไม ้อ.ลำดหลุมแกว้ จ.ปทุมธำนี และ ต.เมอืงไผ่ 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้) (งบบริการวิชาการ) (08-02-04-001)

แผ่นดิน 89,280      18,720               108,000 ต.ค.-ธ.ค.61
คณะกรรมกำร

บริกำรวชิำกำรฯ
เพชรกมล

ไตรมาส 1 (เดอืนตลุาคม - ธนัวาคม 2561) -          89,280      18,720      -           -         108,000         

2

กจิกรรมพนัธกจิสัมพนัธเ์พือ่แกไ้ขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวติ
ของประชำชนจังหวดัปทุมธำนี และจังหวดัสระแกว้ (ต.หน้ำไม ้อ.ลำดหลุมแกว้
จ.ปทุมธำนี และ ต.เมอืงไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้) (งบบริการวิชาการ) 
(08-01-13-006)

แผ่นดิน 160,000    40,000               200,000 ม.ค-ม.ิย.62
คณะกรรมกำร

บริกำรวชิำกำรฯ
เพชรกมล

3 กจิกรรมส่ือสำรเพือ่พฒันำท้องถิ่นแบบบูรณำกำร (08-01-05-001) แผ่นดิน 2,880        4,500                     7,380 ม.ีค.62
ผศ.อทุัย/ 

ผศ.ประสิทธิ/์
ผศ.ละเอยีด

เพชรกมล

ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม - มีนาคม 2562) -          162,880    44,500      -           -         207,380         

4
กจิกรรมหลักสูตระยะส้ันแบบสหวทิยำกำรทีพ่ฒันำหรือปรับปรุงเพือ่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรท้องถิ่น

- ต.ค.61-ส.ค.62

รองคณบดีฝ่ำย
พนัธกจิสัมพนัธ ์
และรองคณบดี
ฝ่ำยวชิำกำรฯ

เพชรกมล

สร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนนักปฏิบัติ
จำกภำยในและ
ภำยนอกเพือ่
ร่วมกนัศึกษำ
แกไ้ขปัญหำของ
ชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สำมำรถด ำรงอยู่
ได้อย่ำงยั่งยืน

ร้อยละของ
หมูบ่้ำนใน
จังหวดั
ปทุมธำนีและ
จังหวดั
สระแกว้ทีม่ี
ฐำนข้อมลู
ต ำบลในกำร
คัดเลือกชุมชน
ส ำคัญเพือ่ใช้
ในกำรพฒันำ
ท้องถิ่น

2 พ้ืนที่ แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสมัพันธ์

จ ำนวน
หลักสูตรแบบ
สหวทิยำกำร
ทีพ่ฒันำหรือ
ปรับปรุงเพือ่
ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำร
ท้องถิ่น

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนางานพันธกิจสมัพันธ ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิ

โครงการที ่1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัเิพ่ือร่วมศึกษาแก้ไขปญัหาของชุมชนทอ้งถ่ินสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื (รหสั 08-01-05) , (รหสั 08-02-04) , (รหสั 08-01-13)

กิจกรรมที ่1 สร้างเครือข่ายร่วมกับทอ้งถ่ิน /ส ารวจข้อมูลหมู่บา้น /จดัท าฐานข้อมูลหมู่บา้น /รายงานฐานข้อมูลหมู่บา้น /คัดเลอืกหมู่บา้นทีส่ าคัญเพ่ือท ากิจกรรมพันธกิจสมัพันธ์

งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิ

โครงการที ่1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัเิพ่ือร่วมศึกษาแก้ไขปญัหาของชุมชนทอ้งถ่ินสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมที ่2 หลกัสตูรระยะสัน้แบบสหวิทยาการทีพั่ฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการทอ้งถ่ิน 

2 
หลกัสตูร



 

  
 

13 แผนงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ (ต่อ)  

 

5 กจิกรรมสอนน้องถ่ำยภำพและสร้ำงภำพยนต์ - พ.ย.61-ก.พ.62
ผศ.อทุัย/ 

ผศ.ประสิทธิ/์
อ.มณัฑนำ

เพชรกมล

6 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรขำยสินค้ำผ่ำนตลำดดิจิทัลของสินค้ำหัตถกรรม - ธ.ค.61 อ.ดร.ณัตตยำ สุกญัญำ

ไตรมาส 1 (เดอืนตลุาคม - ธนัวาคม 2561) -          -          -          -           -         -               

7 กจิกรรมสัมมนำเพือ่พฒันำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวชิำชีพกำรบัญชี - พ.ย.61 อ.อภิชำติ เพชรกมล

8
กจิกรรมพฒันำควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีส ำหรับกำรทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ภำษอีำกร (08-01-05-002)

แผ่นดิน 2,000        4,000        6,000             พ.ค.62 สำขำวชิำกำรบัญชี เพชรกมล

ไตรมาส 3 (เดอืนเมษายน - มิถุนายน 2562) -          2,000        4,000        -           -         6,000             

สร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนนักปฏิบัติ
จำกภำยในและ
ภำยนอกเพือ่
ร่วมกนัศึกษำ
แกไ้ขปัญหำของ
ชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สำมำรถด ำรงอยู่
ได้อย่ำงยั่งยืน

ระดับ
ควำมส ำเร็จ
ของกำรสร้ำง
เครือข่ำย
ชุมชนนกั
ปฏิบัติเพื่อ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้จำก
ภำยในหรือ
ภำยนอก
มหำวิทยำลัย
เพื่อร่วมกัน
ศึกษำและ
แก้ไขปัญหำ
ของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้ำหมำย
ร่วมที่บูรณำ
กำรภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย

ระดบั 5 งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิ

โครงการที ่1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัเิพ่ือร่วมศึกษาแก้ไขปญัหาของชุมชนทอ้งถ่ินสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมที ่2 สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปญัหาชุมชนทอ้งถ่ิน

กลยทุธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ
งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณปูโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน


