
 

  
 

1 แผนงานบริการวิชาการและพันธกจิสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําปงบประมาณ 2564 

 

  

 

แผนดานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ 
ประจําปงบประมาณ 2564 

 
คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 
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ขอมูลทั่วไป 
ปรัชญา (Philosophy)  

“ ศึกษาดี  มีคุณธรรม  วิทยาการกาวล้ํา  นําสูสากล ”  
 

ปณิธาน (Determination)  
 คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุงหมายที่จะเสริมสรางนักศึกษาใหมีความรู มีความเปนเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล             
สงเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ ดวยการถายทอดองคความรูใหแกสังคมในรูปแบบวิจัย ตํารา และการบริการวิชาการ  
 

วิสัยทัศน (Vision) 
คณะวิทยาการจัดการเปนคณะช้ันนําในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความเช่ียวชาญ สามารถบูรณาการองคความรูไปสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพโดยเนนการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการ 

บูรณาการกับการทํางาน (WIL) และการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น

และชุมชนอยางยั่งยืน 
4. บริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูอาเซียน 

 

นโยบายดานการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหมกีารบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

2. สนับสนุนใหมีความรวมมือดานพันธกิจสัมพันธและบริการวิชาการ เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. สงเสริมการจัดการเรียนรูของ โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในทองถิ่น 
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เปาประสงค (Goals)  
1. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับ Education 4.0 ใหไดมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เปนที่ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  โดยการ 

บูรณาการกับการทํางาน (WIL) และการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ และใหบริการวิชาการไดตามความตองการของชุมชน ทองถิ่น และการแสดงผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. การสรางสรรคผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนองคการแหงการเรียนรู 

 
อัตลักษณ 

“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น” 
 

เอกลักษณ 
 

 เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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คานิยมองคกร คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐในดาน “การนําองคกร” เพ่ือสรางระบบพัฒนาองคกรและบุคลากรของคณะใหมีความสุข  

ความเขมแข็ง และพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะวิทยาการจัดการจึงไดกําหนดคานิยมองคกร คือ “D–H–C–S” เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีความเขาใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง  
และเปนหลักคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

Dedicated คือ “การมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ” แสดงออกถึงความต้ังใจและรับผิดชอบในการทําหนาที่การงานรวมกันดวย 
ความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

 Happy Workplace คือ “การปฏิบัติงานและใชชีวิตอยูในที่ทํางานอยางมีความสุข” โดยใชความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ ไดแก สุขภาพดี (Happy Body)  
นํ้าใจงาม (Happy Heart) สังคมดี (Happy Society) ผอนคลาย (Happy Relax) หาความรู (Happy Brain) มีความสงบ (Happy Soul) วินัยการใชเงิน (Happy Money) และ
ครอบครัวดี (Happy Family) 

 Creativeness คือ “สรางสรรคสิ่งใหมๆ อยูเสมอ” ทั้งความคิดใหม แนวทางใหม ทัศนคติเชิงบวก ความเขาใจและการมองปญหาในรูปแบบใหม ซึ่งจะทําใหเกิด 

ผลลัพธของความคิดสรางสรรคที่ชัดเจน สงผลใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายไดรับประโยชนอยางเทาเทียม  

 Self-Development คือ “การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจะเกิดจากการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองดวยความเต็มใจและสมัครใจ  

โดยปราศจากความรูสึกวาถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไดงายและเปนการพัฒนาอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิผล  
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ภาพท่ี 1 ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 
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โครงสรางองคกร คณะวิทยาการจัดการ  

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลกีสมัยใหม
 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิสและซพัพลายเชน 

สาขาวิชาการบญัชี 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

รองคณบดีฝายวิชาการและงานวิจัย 

สาขาวิชาธุรกิจดจิิทัล 

รองคณบดีฝายบริหารและมาตรฐานการศกึษา 

รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และพนัธกิจสมัพันธ   

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 

สํานักงานคณบดี 

ผูชวยคณบดีฝายสื่อสาร
ภาพลักษณองคกร 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบ
คุณภาพการศกึษาเเละสารสนเทศ 

ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา
รวมกับสถานประกอบการ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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แผนท่ียุทธศาสตรเพื่อขบัเคลื่อนการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ นํานโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น โดยอาศัย
เทคนิคการพัฒนายุทธศาสตรแบบมีสวนรวม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัดใหมีการวิเคราะหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของการดําเนินการผานมุมมองยอย 
4 ดาน ไดแก มิติผูมีสวนไดสวนเสีย มิติกระบวนการ มิติคนและความรู และมิติการเงิน โดยแยกวิเคราะหและสังเคราะหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร 
ที่สําคัญ 5 ประเด็น ประกอบดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
  

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานักทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและ
เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล  
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          กระบวนการดานบรกิารวิชาการและพนัธกิจสัมพันธ 
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ประเด็นยุทธศาสตร และกลยทุธ 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธและ
ถ ายทอด เผยแพร โครงการ อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นและเสริมพลังใหชุมชนทองถิ่น
สามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน 
 

 
 
ตัวบงชีค้วามสําเร็จของแผนดานบรกิารวชิาการและพันธกิจสัมพันธ คณะวิทยาการจดัการ 
กําหนดการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการโดยไดปรับมิติการประเมินความสําเร็จของโครงการเปนรอยละคือ 
 

มิติการประเมิน 
จํานวนกลุมเปาหมาย 

ครู/อาจารย/นักวิชาการ/นสิิตนักศึกษา ชาวบาน/ชมุชน/สังคม 
1.ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมายที่เขารวม
โครงการ 

ไมนอยกวารอยละ90 
 

ไมนอยกวารอยละ 75 

2.ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ80 

 
ไมนอยกวารอยละ 75 

 
3.การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 75 

 
ไมนอยกวารอยละ  75 

 
4. ผลที่เกิดขึ้นจากการใหบริการวิชาการตอ 
สังคมหรือการนําความรูไปใชประโยชนของ
กลุมเปาหมาย 

ไมนอยกวา 2 ผลงาน 
 

ไมนอยกวารอยละ 65 
 

 

    
 



 

  
 

10 แผนงานบริการวิชาการและพันธกจิสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําปงบประมาณ 2564 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 
ประเด็นยุทธศาสตร

คณะ 
กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

แผน 
เปาหมายของโครงการ คา

เปาหมาย 
การพัฒนางานพันธ
กิจสัมพันธ และ
ถายทอดเผยแพร
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

สรางเครือขายชุมชนนัก
ป ฏิ บั ติ จ า ก ภ า ย ใ นแ ล ะ
ภายนอกเพ่ือรวมกันศึกษา
แก ไ ขปญหาขอ ง ชุ มชน
ทองถิ่นและเสริมพลังให
ชุมชนทองถิ่นสามารถดํารง
อยูไดอยางย่ังยืน  

โครงการสรางเครือขาย
ชุ ม ช น นั ก ป ฏิ บั ติ เ พ่ื อ
ร วม กันแกปญหาของ
ชุมชนทองถิ่นสามารถ
ดํารงอยูไดอยางยั่งยืน  

จํ านวนความสํ า เ ร็ จของ
เป าหมายของ โค ร งก า ร  
รอยละ 100 

1. จํานวนของหมูบานในจังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสระแกวที่มีฐานขอมูลตําบลใน
การคัดเลือกชุมชนสําคัญเพ่ือใชในการ
พัฒนาทองถิ่น 

2 พ้ืนที ่

2 .  ระ ดับความสํ า เ ร็ จของการสร า ง
เครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู จ า ก ภ า ย ใ น ห รื อ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัยเพ่ือรวมกันศึกษาและแกไข
ปญหาของ ชุมชนทองถิ่ นที่ เปน พ้ืนที่
เปาหมายรวมที่ บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 

 
 เกณฑการประเมินระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือรวมมือกันศึกษาและ
แกไขปญหาชุมชนทองถิ่นที่เปนพ้ืนที่เปาหมายรวมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
     ระดับ 1 มบัีนทึกลงนามความรวมมือ 
     ระดับ 2 มกีารดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
     ระดับ 3 มกีารประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการระดับรอยละ 50 
     ระดับ 4 มกีารประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการในระดับรอยละ 51-100 
     ระดับ 5 ชุมชน หรือองคกรเปาหมายมีการนําองคความรูตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองที่ปรากฏหลักฐาน
ชัดเจน และมกีารจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
 
 
 



 

  
 

11 แผนงานบริการวิชาการและพันธกจิสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําปงบประมาณ 2564 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

56
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีนิเทศศาสตรสําหรับศิษยเกาและ

ศิษยปจจุบัน (23-01-03-001)
รายได 4,800                    4,800 ต.ค.-พ.ย.63

ผศ.ประสิทธิ/์

ผศ.อุทัย

57 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกอบธุรกิจชุมชน (23-01-03-002) รายได 4,800        7,700        5,500                  18,000 ต.ค.-ธ.ค.63
อ.ดร.ธนิษฐนันท/

อ.ดร.ธันยธร

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 9,600       7,700       5,500       -           -         -           22,800          

9,600       7,700       5,500       -           -         -           22,800          รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 3 

แผนงาน : พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ 3.1 สราง

เครือขายชุมชน

นักปฏิบัติจาก

ภายในและ

ภายนอกเพื่อ

รวมกันศึกษา

แกไขปญหาของ

ชุมชนทองถิ่น

และเสริมพลังให

ชุมชนทองถิ่น

สามารถดํารงอยู

ไดอยางยั่งยืน

งาน : สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น

3.1.1 โครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นและเสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน รหัส 23-01-03

จํานวน

หมูบานใน

จังหวัด

ปทุมธานี และ

จังหวัด

สระแกวที่มี

ฐานขอมูล

ตําบลในการ

คัดเลือกชุมชน

สําคัญเพื่อใช

ในการพัฒนา

ทองถิ่น

2 หมูบาน

  รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 

  
 
 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ
งบตอบแทน งบใชสอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง รวมงบประมาณ วันที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ


