
 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และ
ถ ่ายทอด เผยแพร ่ โครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนด้านบริการวิชาการและพันธกิจสมัพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 

กำหนดการประเมินความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการโดยได้ปรับมิติการประเมินความสำเร็จของโครงการเป็นร้อยละคือ 

มิติการประเมิน 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

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

1.ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2.ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3.การนำความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 

4. ผลที ่เกิดขึ ้นจากการให้บริการวิชาการต่อ 
สังคมหรือการนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

 

  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
แผน 

เป้าหมายของโครงการ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ 
และถ่ายทอด
เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอกเพ ื ่อร ่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลังให ้ช ุมชนท้องถิ่น
สามารถดำรงอย ู ่ ไ ด้
อย่างยั่งยืน  

โ ค ร ง ก า ร ส ร ้ า ง
เคร ือข ่ายช ุมชนนัก
ปฏิบ ัต ิ เพ ื ่อร ่วมกัน
แก้ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดำรง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน  

จำนวนความสำเร็จของ
เป้าหมายของโครงการ  
ร้อยละ 100 

1. จำนวนของหมู ่บ ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที ่มี
ฐานข้อมูลตำบลในการค ัดเล ือก
ชุมชนสำคัญเพื ่อใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2 พื้นที่ 6 พ้ืนที่ 

2. ระดับความสำเร็จของการสร้าง
เคร ือข ่ ายช ุมชนน ักปฏ ิบ ัต ิ เ พ่ือ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื ่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 ระดับ 5 

 

 

 

 

 



 เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมมือกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 

     ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 

     ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 

     ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการระดับร้อยละ 50 

     ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 

     ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายมีการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องที่ปรากฏ
หลักฐานชัดเจน และมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ ผลการดำเนินงาน วันที่ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศนเิทศศาสตร์สำหรับศิษย์

เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (23-01-03-001) 
ดำเนินการแล้ว 14 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ประสิทธ์ิ สุขสุมิตร/  

ผศ.อุทัย ยะร ี

2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจชุมชน ดำเนินการแล้ว 26 เมษายน 2564 อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม/  
อ.ดร.ธันยธร ติณภพ 

3 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก ต.เมืองไผ่ อ.อรญัประเทศ จ.สระแก้ว 

ดำเนินการแล้ว มีนาคม-กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.ธันยธร  ตณิภพ 

4 โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตำบลสรา้งรากแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี  

กำลังดำเนินการ เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 ผศ.ชลียา ยางงาม 

5 โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตำบลสรา้งรากแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี  

กำลังดำเนินการ เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 อ.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย ์
 

6 โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตำบลสรา้งรากแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธานี  

กำลังดำเนินการ เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 อ.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี 

7 โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตำบลสรา้งรากแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี   

กำลังดำเนินการ เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 อ.นิรินธนา บุษปฤกษ ์

8 โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตำบลสรา้งรากแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  

กำลังดำเนินการ เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 ผศ.อภิชาติ การะเวก 

 
 
 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 8  โครงการ  
 

 
 

จำนวนโครงการดำเนินการแลว้ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.5 
จำนวนโครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 62.5 

 
 
 
 
 
 

37.5

62.5

ร้อยละจ านวนโครงการ

โครงการด าเนินการแลว้ โครงการท่ีก าลงัด าเนินการ 



ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ

และพันธกิจสัมพันธ์ ได้ร่วมพิจารณาพบว่า 

1. พื้นที่บริการวิชาการของโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจชุมชนทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการการบรกิารวิชาการในการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน ซึ่งชุมชนได้
ให้ความสนใจและการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 

2. พื้นที่บริการวิชาการในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) นั้นกำลังดำเนินการเนื่องจากติด
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดความบ่าช้าในการดำเนินงาน 

 


