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ค าน า 

    การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของคณะวิทยาการจัดการ ปี งบประมาณ                    

พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นแนวทางในการใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการ เสริมสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแผนงานและบุคลากรในองค์กร สาระส าคัญของแผนปฏิบัติ

การเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านพัฒนา

นักศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านหลักสูตรเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์          

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    

    คณะผู้จัดท าหวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการด าเนินงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ

การของ    คณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติในส่วนต่างๆ สามารถน าแผนสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกด้านต่อไป 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 

บริบทแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. บริบทของงาน  

แผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2565 อยู่ภายใต้การ
ด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยด าเนินการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  และแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2565 – 2569 เพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์มีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทักษะการเรียนรู้ใน                    
ศตวรรษท่ี 21  

ฝ่ายกิจการนักศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อม
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยท าหน้าที่ประสานงานเชิงนโยบายกับ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนงานด้านกิจกรรมนักศึกษา  ช่วยเหลือสร้างความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน โดยการจัดให้บริการสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือช่วยลดปัญหา 
อุปสรรค ระหว่างการศึกษา เพ่ือที่จะได้ใช้เวลาในการศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ 
ได้แก่ การจัดสวัสดิการทุนการศึกษา บริการ หอพัก บริการรักษาพยาบาล บริการให้ค าปรึกษา บริการ
จัดหางาน ฯลฯ 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการฝึกฝน พัฒนาความรู้และการน าความรู้ไปช่วยแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภาวะการเป็นผู้น าที่
ดี การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และก ากับดูแลความมีระเบียบวินัย
ของนักศึกษา เพ่ือการอยู่ร่วมกัน มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน และท ากิจกรรมร่วมกัน อย่างมีความสุข   
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และคณะ  เพ่ือให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะและสาธารณะ 
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2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนกลยุทธ์ของ 

คณะวิทยาการจัดการ 

มีความสอดคล้อง ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บท  
เป้าประสงค์หลัก 1.1 การพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  
เป้าประสงค์ย่อย 2) ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม กีฬา การศึกษา สุขภาพทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยองค์กรท้องถิ่นและชุมชน  
 กลวิธี/มาตรการ  

1) พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และการ
บริการวิชาการสู่สังคม  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้า 

งานกิจกรรมนกัศึกษา 

สโมสรนักศกึษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

หัวหน้า 

งานชมรมนักศึกษา 
 

หัวหน้า 

งานพัฒนานักศึกษา
และจิตอาสา 

 

หัวหน้า 

งานศิษย์เก่า 

 

ประธานหลักสูตร 
/กรรมการ 

กรรมการและ 

เลขานุการ 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักศึกษา  
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2)  ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของ  
    เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง  

เป้าประสงค์หลัก 3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนากายภาพ
และด้านบุคลากร 

เป้าประสงค์ย่อยที่ 6) สร้างเครือข่าย ประชารัฐในการท างานตามพันธกิจ  
กลวิธี/มาตรการ 1) สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

1. บทน า 

 แผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2565 ภายใต้การ
บริหารงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ประธาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร ตัวแทนหลักสูตร และมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 1 คน  โดยมีโครงสร้างงาน 4 
ส่วน ได้แก่  
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและจิตอาสา งานชมรมนักศึกษา และงานศิษย์เก่า   
สอดคล้องกับผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 
หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ตัวชี้วัดที่ 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นทิศทางและก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2565   ที่
สามารถใช้ผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริหารคณะและสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป  
  
2. ระบบและกลไกการจัดท าแผนแผนปฏิบัติการการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

ระบบและกลไกการจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีดังนี้ 
 1. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ                    
ปี 2565-2569 และผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดจน
ข้อเสนอแนะแผนพัฒนานักศึกษา ในปี 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงประเด็นการพัฒนาของชุมชน/ท้องถิ่น   
 2. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประชุมเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการ   
 3. น าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะหรือคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ  
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 4. ท าการแก้ไข/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการประจ าคณะ และเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง 
 5. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีการติดตามทบทวนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษารับทราบ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน และรายงานผลการด าเนินงาน
ให้คณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบและให้ข้อเสนอแนะการท างาน 
รวมถึงการน าข้อมูลไปปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารงานต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
พัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬา 
การศึกษา ด้วยการบูรณาการ
พันธกิจของคณะ องค์กร 
ท้องถิ่นและชุมชน  

1. โครงการ/กิจกรรมสังคม
ท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม กีฬา การศึกษา 
2. โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา   
3. โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ความรู้ ทักษะศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน  
4. เครือข่ายศิษย์เก่า 

1 โครงการ/กิจกรรม 
 

 
1 โครงการ/กิจกรรม 

 
 

1 โครงการ/กิจกรรม 
 
 

อย่างน้อย 5 เครือข่าย 
2. เพ่ือสร้างเครือข่าย ประชารัฐ
ในการท างานตามพันธกิจของ
คณะ  

1. โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสร้าง
เครือข่ายวิชาการ วิชาชีพ 
2. นวัตกรรมจากโครงการที่ถูก
น าไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 
4. เครือข่ายความร่วมมือ  

 3  โครงการ/กิจกรรม 
 

อย่างน้อย 3 นวัตกรรม 
 
  

อย่างน้อย 3 เครือข่าย 
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมและ
โครงการตาม

แผน
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั/
เกณฑ์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลตุาม
ตัวชี้วดั 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรล ุ

ไม่
บรรล ุ

1. โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ่
คณะ
วิทยาการ
จัดการ 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 

1. เพื่อเป็นการแสดงความ
ยินดีและต้อนรับนักศึกษา
ใหม่ของคณะวิทยาการ
จัดการ 
2.  เพื่อให้นักศึกษาใหม่
เกิดความรู้ ความเขา้ใจ 
และความพร้อมเบือ้งต้นใน
การเป็นนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
3. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มี
ความพร้อมในการปรับตัว
เข้าสู่การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
4. เพื่อสร้างและส่งเสริม
ความสัมพันธอ์ันดีและการ
มีสว่นร่วมในกิจกรรม
ระหว่างคณาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน รุ่น
พี่ และเพื่อนในคณะ 

- นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 
400 คน 

ผู้รับผิดชอบไม่ได้ 
เสนอโครงการ
เพื่อด าเนินการ  

แต่ได้จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ 
ในรูปแบบ
ออนไลน ์
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 

  - 21 มิ.ย.63 
 

อ.อุษณีย ์

2. โครงการ
แสดงความ
ยินดีกับ
บัณฑิตใหม่ 
คณะ
วิทยาการ
จัดการ  

เพื่อร่วมแสดงความยินดกีับ
บัณฑิตคณะวิทยาการ
จัดการจัดการที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

- นักศึกษา/
บัณฑิตใหม่

เข้าร่วม
โครงการ 400 

คน 

  

 

10,000 บาท 5-7 ธ.ค.
63 
 

อ.รวมพร 

3.  โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
เลือกตั้ง
ประธาน
สโมสร
นกัศึกษา
คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก
หน้าที่ของตนเองและ
เรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตย 

- นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 
400 คน 
 

 

  

 

1,000 บาท 31 มี.ค.64 
 

อ.ชนิกานต ์



11 
 

กิจกรรมและ
โครงการตาม

แผน
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั/
เกณฑ์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลตุาม
ตัวชี้วดั 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรล ุ

ไม่
บรรล ุ

ประจ าปี
การศึกษา 
2563 
4. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพผู้น า
นักศึกษา
คณะ
วิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

1. เพื่อให้ผู้น านักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ได้มี
ความรู้ ความเขา้ใจ ใน
บทบาทหน้าทีข่องสโมสร
นักศึกษา ตลอดจน
นโยบายการจัดกิจกรรม
นักศึกษาของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
2. เพื่อให้ผู้น านักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในด้านการด าเนินงานและ
การวางแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาปี
การศึกษา 2564 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้น านกัศึกษา
และคณาจารย์ในฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและสื่อสาร
องค์กร 

- มีอาจารย์
และนักศึกษา
เข้าร่วม 25 
คน 

 

   15,000 บาท มิ.ย.64 
 

อ.อุษณีย ์

5. โครงการ
อบรมพัฒนา
ทักษะทาง
วิชาชีพ 
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาและศิษย์เกา่
คณะวิทยาการจัดการได้รับ
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพ 

- นักศึกษา
และศิษย์เก่า

เข้าร่วม
โครงการ 50 

คน 

  

 

7,000 บาท 18 ก.ค.64 
 

อ.นันท์มนัส 
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  

จากมติท่ีประชุมของฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ตาม
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019  
- ปรับลดกิจกรรมที่คาดว่าไม่สามารถ
ด าเนินการได้จากผลการประเมินของแผนในปีที่
ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด/
เกณฑ ์

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด งบ 

ประมาณ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ บรรลุ ไม่

บรรลุ 
1. โครงการปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม่ คณะ
วิทยาการ 
จัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2565  

1. ความพร้อมของ
นักศึกษาในการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลยั 
2. ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร
คณาจารย์ นักศึกษา
และผูป้กครอง   
3. ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
4. ระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ 
5. จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
 
มากกว่า 3.51 
 
จ านวน  
250 คน 

    25,000  
 

มิ.ย 65 
 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และสโมสร
นักศึกษา 

2. โครงการแสดง
ความยินดีกับบณัฑิต
ใหม ่ 
คณะวิทยาการจัดการ  
 

1. เกิดความสมัพันธ์อัน
ดีระหว่างศิษย์ปจัจุบัน
และศิษยเ์ก่า 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
 
200 คน 

  10,000 
 

เม.ย 65 
 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และสโมสร
นักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด/
เกณฑ ์

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด งบ 

ประมาณ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ บรรลุ ไม่

บรรลุ 
 2. ศิษย์ปัจจุบันและ

ศิษย์เก่าที่เข้าร่วม
โครงการ 

3. โครงการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยเลือกตั้ง
ประธาน 
สโมสรนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ  

นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ  
 

500 คน   3,000 มี.ค. 65 
 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และสโมสร
นักศึกษา 

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
นักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์
  
 

1. มีความรู้ความเข้าใน
ในบทบาทหน้าท่ีสโมสร
นักศึกษา การจัด
กิจกรรม และการ
วางแผน  การจัด
กิจกรรม  
2. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียน
โครงการและการสรุป
โครงการ 
3. ผู้น านักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
4. นักศึกษามีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 
 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 
15 คน 
 
ไม่น้อยกว่า 
3.51 

  6,500 ก.ค  65 
 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และสโมสร
นักศึกษา 

5. โครงการอบรม
พัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพส าหรับ 
ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน 
 

1. ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน  
2. ระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ 
3. ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การเรยีนและ
ชีวิตประจ าวัน 

จ านวน 50 คน 
 
มากกว่า 3.51 
 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

  14,000 ก.ค  65 
 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และสโมสร
นักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด/
เกณฑ ์

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด งบ 

ประมาณ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ บรรลุ ไม่

บรรลุ 
6.โครงการวิศวกร
สังคมสร้างความยั่งยืน
แก่ชุมชน คนของ
พระราชา ข้าของ
แผ่นดิน คณะ
วิทยาการจัดการ 

1.นักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาเกิดความรู้
ความเข้าใจ 4 ทักษะ
การเป็นวิศวกรสังคม 
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. จ านวนนวัตกรรม  

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 
 
 
มากกว่า 3.51 
 
1 นวัตกรรม 

  150,000 ม.ค. 65 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิศวกร
สังคม 

 

7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค์การ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์ในการประเมิน 

เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน และ
น าไปปรับปรุงการ
จัดท าแผนครั้ง
ต่อไป  

1. นักศึกษา  
2. คณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
3. ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  
 

1. แบบสอบถาม  
2. การสังเกต  
3. การสัมภาษณ์  
4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
5. การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน   

Content 
Analysis  

ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ  
เกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
งานฝ่ายวิชาการ  

แผนการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 

บริบทงาน/หลักสูตร 

1. บริบทของฝ่ายวิชาการ 

 ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการบูรณาการการ
เรียนการสอนร่วมกับการท างาน หรือ WIL (Work Integrated Learning) เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
รวมถึงมีการต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยได้ขยายผลการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ในระดับ
ต าบล ไปสู่ระดับจังหวัด 3 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์แพร่ และน่าน อีกทั้งถอดบทเรียนความส าเร็จจากการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ทั้งนี้เพ่ือให้มีกระบวนการจัดการความรู้ ออกมาเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการตลอดจนผลักดันให้คณาจารย์ของคณะ ได้
ผลิตผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบเอกสารประกอบการสอน ต ารารายงานการวิจัย และบทความวิจัย เพ่ือ
น า ไปสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ ให้เป็น
ศักยภาพที่ส าคัญของหลักสูตร  

 
โครงสร้างการท างานของฝ่ายวิชาการ 

 
นอกจากนี้แล้ว ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มีเป้าประสงค์หลักในการผลิตบัณฑิตและการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
พันธกิจสัมพันธ ในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้  ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษและดิจิทัลพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัลเพื่อให้พร้อมต่อการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
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จากกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 6 ด้าน ทั้งความมั่นคง การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
การปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของ รัฐบาล ภายใต้ชื่อย่อว่าประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการสื่อสารที่ไร้
พรมแดนและไร้ขีดจ ากัด สามารถสื่อสารได้ ข้ามโลกและข้ามทวีปได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งการศึกษายุค 
4.0 นี้ นอกจากเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว การสื่อสาร ภาษาอังกฤษก็เป็นอีกสิง่หนึง่ที่
ส าคัญในห้องเรียนยุค 4.0 ที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างคล่องแคล่ว เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ส าคัญ ภาษาหนึ่งของโลก และยังเป็นภาษานานาชาติ
อีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับค ากล่าวของ นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีลักษณะการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ประสาน 
ความร่วมมือ ในการค้าขายกับนานาประเทศได้ นอกจากนี้แล้ว ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้เพ่ือ
ติดต่อทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทักษะภาษาอังกฤษจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะด้านการพูด ,การ
เขียน, การฟัง หรือการอ่าน ล้วนแต่เป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการสื่อสารทางธุรกิจทั้งสิ้น พนักงานที่มีทักษะ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างประโยชน์กับธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า และท่ี
ส าคัญช่วยเติมเต็มความส าเร็จทางธุรกิจในอนาคตให้กับองค์กร 

คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับทักษะความสามารถด้าน
ภาษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตน อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัด
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏส าหรับศตวรรษที่ 21 "การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานทางด้านบริหารธุรกิจ และ
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลตามมาตรฐานสากล CEFR" ประจ าปี 2565 ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (เทียบโอน) ชั้นปีสุดท้าย ทุกหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ 
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2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการงานฝ่ายวิชาการ แผนการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
          กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
                เป้าประสงค์หลัก 2.1 การผลิตบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                    เป้าประสงค์ย่อย 3) พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัลพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการงานฝ่ายวิชาการ แผนการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

1. บทน า 

การสื่อสารทางธุรกิจ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทท าให้สามารถพูดคุย

สื่อสาร ประชุมออนไลน์ หรือ น าเสนอสินค้าให้ลูกค้าไดเ้แม้กระทั่งอยู่กันคนละประเทศ ซึ่งภาษาที่ใช้ส่วน

ใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจใน

ปัจจุบัน อาทิ การสนทนาธุรกิจ เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ เพ่ือการขาย การตลาด การน าเสนอผลงาน 

การนัดหมาย การสัมภาษณ์งาน การน าเสนอสินค้าทางโทรศัพท์, การน าเสนอพรีเซนเทชั่นสินค้า, การตั้ง

ค าถามเพ่ือหาข้อมูลลูกค้า, การปิดการขาย, การติดตามลูกค้า, การโน้มน้าวลูกค้าและเจรจาต่อรอง เป็น

ต้น  

นอกจากนี้แล้ว มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ทีไ่ด้รับการ

ยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพ่ิมมากขึ้นทั่วโลก  ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดสอบ

ภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดับทักษะทั้งหมดได้อย่างแม่นย า ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับช านาญ คือ  

CEFR Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  โดยอ้างอิงตามกรอบ 

CEFR แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอ่ืน ๆ สามารถประเมินระดับความเชี่ยวชาญทางด้าน

ภาษาที่ใช้ในการวัดทักษะของนักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา รวมถึงเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา

พัฒนาระดับภาษาอังกฤษไปยังขั้นที่สูงขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการให้มี

ศักยภาพเพ่ือการท างานในอนาคต  จึงได้จัดท าโครงการโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับศตวรรษที่ 21  "การส่งเสริม

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานทางด้านบริหารธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

สอบวัดผลตามมาตรฐานสากล CEFR" ประจ าปี 2565” ขึ้น 
 

2. ระบบและกลไกการจัดท าแผนของงาน/หลักสูตร 

1.  วิเคราะห์และเตรียมเนื้อหาที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการ   

ท างานและเพ่ือเข้าสอบเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) 

2. วางแผนด าเนินการของโครงการ 

3.  ประสานงานและติดต่อวิทยากร 

4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
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5.  สรุปและประเมินผล  

6. ติดตามความส าเร็จของนักศึกษาท่ีเข้าสอบเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) 

 

3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานทาง 
ด้านบริหารธุรกิจ และภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ
วัดผลตามมาตรฐานสากล CEFR 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 

1) นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีปีสุดท้ายสอบ
ภาษาอังกฤษ 
ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR 
(B1) 
2) นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีปีสุดท้ายสอบทักษะ
ดิจิทัล 
ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
คณะวิทยาการจัดการสอบ 
สอบผ่านภาษาอังกฤษได้ระดับ
มาตรฐานตาม 
เกณฑ์ CEFR ในระดับ B1 ร้อย
ละ 60 
 

4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์
ของแผน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 

การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
1. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษที่ใช้
ในงานทาง 
ด้านบริหารธุรกิจ 
และ
ภาษาอังกฤษ 

1) นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีปีสุดท้าย
สอบ
ภาษาอังกฤษ 
ผ่านเกณฑ์การ
วัดผล CEFR 
(B1) 
2) นักศึกษา
ระดับปริญญา

1. นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรีปี
สุดท้าย สอบ 
ภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์
การวัดผล 
CEFR (B1)  
ร้อยละ 60 

  50,000.- อาจารย์ ดร. 
ศิริกานดา  
แหยมคง 
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วัตถุประสงค์
ของแผน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 

การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการสอบ
วัดผลตาม
มาตรฐานสากล 
CEFR 

ตรีปีสุดท้าย
สอบทักษะ
ดิจิทัล 
ผ่านเกณฑ์ 
IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือ
ตามท่ี
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจต่อการ
จัดโครงการ  

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80     

 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ส่งผลท าให้
ไม่สามารถด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในลักษณะ Onesite ได ้ 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะ 
Online 
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/
เกณฑ ์

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 
เพื่อยกระดับ
คุณภาพ
นักศึกษา 
คณะวิทยาการ
จัดการ  
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 
"การส่งเสริม
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  
ที่ใช้ในงาน
ทางด้าน
บริหารธุรกิจ 
และ 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความ
พร้อมใน 
การสอบวัดผล
ตาม
มาตรฐานสากล 
CEFR" 

   50,000.- 12 เดือน อาจารย์ ดร. 
ศิริกานดา  
แหยมคง 

1.1 กิจกรรม
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
"การส่งเสริม
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  
ที่ใช้ในงาน
ทางด้าน
บริหารธุรกิจ 
และ 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัทักษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษที่ใช้
ในงานทาง 
ด้านบริหารธุรกจิ 
และ
ภาษาอังกฤษ 

1. นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรีปี
สุดท้าย สอบ 
ภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์
การวัดผล 
CEFR (B1)  
ร้อยละ 60 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/
เกณฑ ์

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความ
พร้อมใน 
การสอบวัดผล
ตาม
มาตรฐานสากล 
CEFR"   

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสอบ
วัดผลตาม
มาตรฐานสากล 
CEFR 

1.2 กิจกรรม
ทดสอบทักษะ
การใช้ 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความ
พร้อมใน 
การสอบวัดผล
ตาม
มาตรฐานสากล 
CEFR" 

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจต่อการ
จัดโครงการ  

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจต่อการ
จัดโครงการ
ร้อยละ 80 

     

7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค์ 
การประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

เพ่ือประเมิน
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษที่ใช้
ในงานทาง 
ด้านบริหารธุรกิจ 
และภาษาอังกฤษ 
 

- วิทยาลัย
นานาชาติ 
- หน่วยงานสถาน
ฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษา 
- หน่วยงานของ
บัณฑิต, ศิษย์เก่า  
 

- การวัดผล 
- แบบสอบถาม 
- การสัมภาษณ์  
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
งานทาง 
ด้านบริหารธุรกิจ 
และภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการสอบ
วัดผลตาม
มาตรฐานสากล 
CEFR 

1. นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปี
สุดท้าย สอบ 
ภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์การวัดผล 
CEFR (B1)  
ร้อยละ 60 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80   
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
แผนการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 
บริบทงานการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 แนวนโยบายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษาด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์ไดก้ าหนดนโยบายในการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะและทักษะนักศึกษาด้านดิจิทัล ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563–2567) โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2559 
ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางด้านดิจิทัล 2 ส่วนไดแ้ก่ 
1.1 การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร บนความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RU Baseline) โดยเป็นกรอบสมรรถนะดิจิทัลของ
ประเทศไทยส าหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลการภาครัฐ แรงงาน และเอกชน 

1.2 The Internet and Computing Core Certificate (IC3) คือ ประกาศนียบัตรที่รับรอง 
ความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกก าหนดเป็นมาตรฐานเป็น 
Neutral Vendor Standard โดย Global Digital Literacy Council และรองรับโดยกระทรวงไอซีที 
กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules ประกอบด้วย 
(1) Computing Fundamentals (2) Key Applications (3) Living Online 

2) ให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ทางดา้นดิจิทัล ได้แก่ RU Baseline และ The Internet and Computing Core Certificate (IC3) 

3) ให้คณะ/หลักสูตรที่รับผิดชอบในรายวิชาการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานความสามารถด้านดิจิทัล ไดแ้ก่ RU Baseline หรือ The Internet and Computing 
Core Certificate (IC3) 

4) ส่งเสริมให้มีหลักสูตรอบรมระยะสั้น และก าหนดให้การทดสอบวัดระดับทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาทุกคนในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีสุดท้าย ด้วยแบบทดสอบที่มีการวัดระดับเทียบเคียงผล
กับ RU Baseline และ The Internet and Computing Core Certificate (IC3) โดยหน่วยงานกลางที่
เกี่ยวขอ้งเพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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5) ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะและหลักสูตร พัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือ
เป็นการกระตุ้นและพัฒนาทักษะทางด้าน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

6) พัฒนาจัดหาและจัดสรรสื่อเทคโนโลยี และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิด
ธรรมชาติของการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
แนวทางการขับเคลื่อนดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประทศไทย 

คณะวิทยาการจัดการ เล็งเห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับทักษะความสามารถด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งที่
สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้  และทักษะในการน าเครื่องมือ  อุปกรณ์  และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้  การแก้ไขปัญหา  การสื่อสาร  ตลอดจนความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เพ่ือรู้ เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  การสร้างนวัตกรรม  และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
โดยการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี 
(เทียบโอน) ชั้นปีสุดท้าย ทุกหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ  

วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือมีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
     2.  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
      3.  เพ่ือการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 

    4.  เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลให้เพิ่มสูงขึ้น 
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 โครงสร้างการท างาน 

 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกับการท างาน หรือ WIL (Work Integrated Learning) เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม  

มีการต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยได้ขยายผลการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ในระดับ
ต าบล ไปสู่ระดับจังหวัด 3 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์แพร่ และน่าน อีกทั้งถอดบทเรียนความส าเร็จจากการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

กระบวนการจัดการความรู้ออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการ
วิชาการตลอดจนผลักดันให้คณาจารย์ของคณะ ได้ผลิตผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบเอกสารประกอบการ
สอน ต ารา รายงานการวิจัย และบทความวิจัย เพ่ือน า ไปสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ ให้เป็นศักยภาพท่ีส าคัญของหลักสูตร  

 
2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการงานฝ่ายวิชาการ แผนการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
          กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
                เป้าประสงค์หลัก 2.1 การผลิตบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                    เป้าประสงค์ย่อย 3) พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัลพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ 

 

บทน า 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic จึง

ท าให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการท างาน ซึ่งประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติในเดือนมกราคม 2558 ส่งผลให้ 
พ.ศ. 2559 ก่อให้เกิด กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and 
Society) มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในรูปแบบ ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ดังนั้นเศรษฐกิจดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
จะส่งผลเกิดการปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการท างาน และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล รวมถึงพัฒนา
การศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนเน้นที่ นักศึกษาต้องมี
ความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้ เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  เพ่ือรับมือการ
เปลี่ยนของโลกและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล รวมถึง เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทาง
บริหารธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล จึงจ าเป็นต้องพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นทักษะด้านดิจิทัลพ้ืนฐานที่จะเป็นตัวช่วยส าคัญ ส าหรับการเรียน การสื่อสาร การ
ท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน และปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพในอนาคต โดยมุ่งเน้นการ “ท าน้อย ได้มาก” 
และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน (Economy of Scale) และเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้
เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูญเสียการเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 

ดังนั้น ทุกสถาบันการศึกษาต้องร่วมกันผลักดัน และสร้างคนให้เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
และสร้างคนดีมีคุณธรรมอันจะน าไปสู่ตลาดแรงงานที่มีจริยธรรม ซึ่งนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลส่วนมาก
จะเกี่ยวข้องกับการศึกษา เพราะการศึกษาจะเชื่อมโยงกับการสร้างคน สร้างหลักคิด สร้างชาติ รวมทั้ง
สร้างคนให้อยู่ร่วมกับสังคม มีทักษะในการท างาน ตลอดจนเคารพกฎหมาย จากที่กล่าวมานั้น
สถาบันอุดมศึกษาต้องช่วยกันสร้างให้นักศึกษาสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม เพราะการอุดมศึกษาเป็น
กลไกส าคัญในการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานหรือผู้ประกอบการออกสู่ระบบเศรษฐกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานหลักด้านการผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้น
สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้น าด้านการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เล็งเห็นความส าคัญ
ของการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 
สู่ศตวรรษที่ 21 จึงจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือสร้างสร้างสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักศึกษา ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถน า
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เทคโนโลยีดิจิทัลในการด ารงชีวิตปัจจุบันและการท างานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการ
ผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พันธกิจส าคัญอีกประเด็นคือ การบูร
ณาการพันธกิจสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับภาคีและเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมพัฒนาสังคมชุมชน 
และท้องถิ่น ดังนั้น การเสริมสร้าง พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นักศึกษานั้น 
นักศึกษาจะต้องสามารถน าความรู้ความสามารถดังกล่าวไปสู่ตลาดแรงงานยังสถานประกอบการต่างๆ ได้ 
รวมถึงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง  

ระบบกลไกของการจัดท าแผนของคณะ 
 1. มีระบบและกลไกส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
   2. การจัดท าแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลประจ าปีงบประมาณ 

3. วางแผนและออกแบบกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
  3. เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย 
   4. ด าเนินการตามแผน 
   5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
 1. เพื่อมีระบบและกลไกในการสง่เสริม 
สนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการให้มีความสามารถด้าน
ดิจิทัล 

ระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
บัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 

ระบบ/กลไก 

2. เพื่อจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการให้มีความสามารถด้าน
ดิจิทัล 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 1 แผนงาน 
 

 
3. เพื่อการจัดสรรงบประมาณ และสิ่ง
สนับสนุนใหส้อดคล้องกับโครงการพัฒนา
บัณฑิตใหม้ีคุณภาพเป็นท่ียอมรับตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 

แผนงบประมาณพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 1 แผนงาน 

4. เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
พัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจทิัลให้
เพิ่มสูงขึ้น 

1. มีโครงการ/กิจกรรมการส่งเสรมิพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล ส าหรับนักศกึษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

-โครงการ/กจิกรรม 
จ านวน 1 โครงการ 
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วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการทดสอบสมรรถนะหลกัในท างานและ
ทักษะดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. จ านวนผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์สมรรถนะไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

-นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาทักษะ 
ทุกหลักสูตรในช้ันปี
สุดท้าย 

4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์ 
ของแผน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1.เพื่อเสรมิสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะ
ดิจิทัล ให้กับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
และช้ันปีท่ี 4 คณะ
วิทยาการจัดการ 

1. จ านวนมีโครงการ/
กิจกรรมการส่งเสรมิพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
ส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรูค้วาม
เข้าใจ เกี่ยวกับทักษะดิจิทลั 
(Digital Literacy) เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบสมรรถนะหลักใน
ท างานและทักษะดิจิทลั  

1 โครงการ/
กิจกรรม  
 
 
 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

  22,400 
 

อาจารย์ ดร. 
กัลยรตัน์   
ค าพรม  
และอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
ร่วมกับศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรณา
การกับการ
ท างาน 

2. เพื่อการทดสอบ
สมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy 
Test) ด้วยระบบ        
DL Baseline 
ให้กับนักศึกษา
คณะวิทยาการ
จัดการ 

จ านวนผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์
สมรรถนะ  

 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม 
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (Covid - 19) ส่งผลท าให้ไม่สามารถด าเนินการจดั
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่มี
การรวมกลุ่มคนมากกว่า 200 คน 

ด าเนินการปรับรูปแบบการโครงการเป็นแบบออนไลน ์

2) การตารางนัดหมายวิทยากรภายนอก อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลต่อ ช่วงเวลาในการจัดโครงการไม่
เป็นไปตามแผน 

 

6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/
เกณฑ์ 

การบรรลุ
ตามตัวช้ีวัด 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

โครงการยกระดับ
มาตรฐาน
สมรรถนะ "การ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะด้านดิจิทัล 
และการทดสอบ
สมรรถนะหลักใน
การท างานด้าน
ดิจิทัล ส าหรับ
นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 
ประจ าปี
การศึกษา 2564" 

1.เพื่อผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
ทักษะดิจิทัล 
(Digital 
Literacy) เพื่อ
เตรียมความ
พร้อมในการ
ทดสอบ
สมรรถนะหลัก
ในท างานและ
ทักษะดิจิทัล 

1 
โครงการ/
กิจกรรม  
 
 
 
ไม่น้อย
กว่า 
ร้อยละ 
80 

  50,000 ไตรมาสที่ 
2 ปี 2565 

อาจารย์ ดร.
กัลยรตัน์   
ค าพรม  
และอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

1.1 กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy 
Skill) ส าหรับ

2. เพื่อให้
นักศึกษาคณะ
วิทยาการ
จัดการพัฒนา
ทักษะ
ความสามารถ

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้า
รับการ
อบรมที่
ผ่านเกณฑ ์
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/
เกณฑ์ 

การบรรลุ
ตามตัวช้ีวัด 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายคณะ
วิทยาการจัดการ 

ด้านดิจิทัลให้
เพิ่มสูงขึ้น 

1.2 กิจกรรมการ
ทดสอบสมรรถนะ
หลักในการท างาน  
และทักษะดิจิทัล 
(Digital Literacy 
Test)  ด้วยระบบ 
DL Baseline 

การทดสอบ
สมรรถนะหลัก
ในท างานและ
ทักษะดิจิทัล 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้า
รับการ
อบรมที่
ผ่านเกณฑ ์

     

3. ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

มีความพึง
พอใจต่อ
การจัด
โครงการ 

     

 

7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/
เครื่องมือ 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

เพื่อประเมินความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผน และน าไป
ปรับปรุงการจดัท าแผนครั้งต่อไป 

1. นักศึกษา 
2. อาจารย ์
3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 
3. การสัมภาษณ ์
4. การ
แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

รายงานสรุปผลคะแนน 
/ใบเกียรติบัตร 

ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม/
โครงการ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ ์ 

ส่วนที่ 1  

บริบทหน่วยงานหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ และความสอดคล้องของ
แผนปฏิบัติการ 

บริบทหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 

ประวัติหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม 
  
พ.ศ. 2546 จุดเริ่มต้นของการวิจัย  ได้มีการท าชุดโครงการ 11  ชุดโครงการ (สรภ.) ร่วมกับรอง

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ซึ่งด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ขณะนั้น โดยมี
งานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 2 เรื่อง 

พ.ศ. 2549 การท าโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่มากขึ้นในโครงการ Window  และโครงการ  ABC 
(Area Base Collaborative)  

พ.ศ. 2550  จัดตั้ง “หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ปัญณิตา ชัยสนิท ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย 

พ.ศ. 2551 ด าเนินงานวิจัยชุดโครงการประเมินผล  กทบ. (กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง)  จ านวน  
40  โครงการของประเทศไทยทั้งหมด  โดยคณะวิทยาการจัดการด าเนินงานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนา
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ ์

พ.ศ.2551-2553 ได้รับจัดสรรทุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุน
พัฒนาอัตลักษณ์กลุ่ มวิจัย โครงการเครือข่ ายเชิงกลยุทธ์ เ พ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ใน  
สถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง “กลุ่มวิจัยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
เชิงพาณิชย์” (CHE-RES-IG) 

พ.ศ.2551-2554 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของชุมชนโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการสร้างเสริม
สุขภาวะจังหวัดอุตรดิตถ์ : ท่าเหนือเมืองน่าอยู่  จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ในการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคีอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการ
จัดการงานวิจัยของทุกคณะกับงานพัฒนาต าบลโดยหน่วยจัดการงานวิจัย (Research Management 
Unit: RMU) และทีมงานที่เชื่อมกับต าบลของแต่ละคณะจะเชื่อมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาจากพ้ืนที่เพ่ือ
การวิจัยและปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี องค์ประกอบหลักของ
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รูปแบบการบริหารจัดการ  มี 4 ด้านหรือที่เรียกว่า RICN Model ได้แก่ 1) การสร้างองค์ความรู้และการ
จัดการความรู้ควบคู่กับการท างาน (Research : R) 2) การบูรณาการพันธกิจและศาสตร์ทุกสาขากับ
ปัญหาในพืน้ที่  (Integration : I) 3) การไหลเวียนของข้อมูลเพื่อการสื่อสารที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
ใช้ประโยชน์  (Communication : C)  และ 4) เครือข่ายการเรียนรู้และการท างานทั้งภายในและภายนอก
สู่เป้าหมายร่วมพัฒนา  (Network : N) ผลงานดังกล่าวจึงเป็นรูปแบบเฉพาะเป็นที่กล่าวขานและศึกษาดู
งานของมหาวิทยาลัยอ่ืนมาอย่างต่อเนื่อง คือ การด าเนินงานแบบูรณาการพันธกิจแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “อุตรดิตถ์โมเดล” 

พ.ศ.2554 ได้มีการออกแบบให้มีการเชื่อมโยงกลไกสนับสนุนวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งหน่วยจัดการ
ความรู้และวิจัยชุมชนระดับต าบล (TRMU) ของแต่ละต าบลขึ้นเพื่อให้เป็นทีมวิชาการท่ีเชื่อมการท างานกับ
มหาวิทยาลัยและภาคี 

พ.ศ.2554-2556 มีการท างานเป็นแบบบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ามาท างานร่วมกัน มีการตั้ง
คณะท างานกลางที่มาจากคณะเพ่ือขับเคลื่อนงาน โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร
ข้าวอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกร องค์ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี เป็น
การประสานการท างานร่วมกันของคณาจารย์ใน 6 คณะผ่านการจัดการโครงการวิจัยทั้งหมด 27 โครงการ 
เป็นโครงการวิจัยที่ด าเนินงานโดยบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 4 โครงการ และ
โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นหนึ่งในผลงานวิจัยเด่นของ สกว. ประจ าปี 2556 

พ.ศ.2553-2554 อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์  เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
พ.ศ.2555-2556 อาจารย์ ดร.ศิริกานดา  แหยมคง เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและบริการ

วิชาการ 
ภายใต้การบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
พ.ศ.2556 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย

ในโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่นและเทศบาลต าบล จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และจังหวัด
สุโขทัยและได้ด าเนินงานมาจนถึงปี พ.ศ.2560  

 การรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน ๆ เช่น กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่ายภายนอกจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยได้รับทุนสนับสนุนตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2556 จนถึงปี 
พ.ศ. 2560 

พ.ศ.2557 อาจารย์ธิดารัตน์  เหมือนเดชา  เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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พ.ศ.2557-2559 โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเกษตรเพ่ือลดความเสียเปรียบของ
เกษตรกรกลไกการตลาดข้าวอินทรีย์และทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยใช้กลไกระบบบริหารงานวิจัยแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริม
ธุรกิจเกษตรเชื่อมโยงประเด็นความเสียเปรียบในกลไกตลาดของเกษตรกรข้าวอินทรีย์และทุเรียนหลงลับ
แลควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใช้ประเด็นโจทย์
ความเสียเปรียบกลไกการตลาดของระบบการผลิตทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นโจทย์ส าคัญ 

พ.ศ.2558 อาจารย์ ดร.ศิริกานดา  แหยมคง เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
พ.ศ.2559-2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์  เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและ

พันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม เพ่ือให้สอดรับกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
และแนวยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2563 ภายใต้การบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  โดยอาจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุขบ ารุง เป็นรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

พ.ศ.2558-2559 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์จัดท าชุดโครงการวิจัยชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะและค้นหาแนวทางการจัดการสุขภาวะชุมชน โดยมีนักวิจัยของคณะเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
20 คน เป็นหัวหน้าโครงการจ านวน 5 คน ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพ่ือสุข
ภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพ่ือการพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน 

พ.ศ.2559 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวน
เกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและ
โครงการวิจัยตอบสนองเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่ โดยทางคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้อ านวยการแผน (นักบริหารจัดการงานวิจัยเชิง พ้ืนที่ )        
จ านวน 2 ชุดโครงการ จากทั้งหมด 4 ชุดโครงการ ชื่อชุดโครงการการจัดการมาตรฐานคุณภาพทุเรียนหลง
ลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือสร้างแนวทางการบริหารจัดการมาตรฐานคุณภาพทุเรียนหลงลับ
แล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และชุดโครงการประเมินและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
ทางสังคม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของรูปแบบการเกษตรในระบบวนเกษตรกับการผลิตการเกษตร
รูปแบบอ่ืน เพ่ือการจัดท าข้อเสนอและมาตรการทางกฎหมายและทางนโยบาย ได้ด าเนินโครงการวิจัย
ภายใต้ชุดโครงการ จ านวน 6 เรื่อง 

พ.ศ. 2560 โครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์ของจังหวัด
อุตรดิตถ์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาลางสาดอุตรดิตถ์ ทางคณะวิทยาการจัดการได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง จากงานวิจัยทั้งหมด 10 โครงการและเป็นคณะกรรมการด าเนิน
งานวิจัยทีมกลาง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณจากมรอ. จ านวน 700,000 บาท ด าเนินงานวิจัยโดยมีพ้ืนที่ ต.บ้าน
ด่านนาขาม เป็นพ้ืนที่หลัก มีงานวิจัยรวม 4 เรื่อง ผู้ร่วมวิจัย จ านวน 31 คน เพ่ือวางระบบบริหารจัดการ
องค์กรภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดรับกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและแนวยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบายให้ “ทุกหน่วยงานในสถาบัน คณะ 
วิทยาลัย หน่วยสนับสนุนต้องปฏิบัติหน้าที่พันธกิจสัมพันธ์กับสังคม” และก าหนดมาตรการขับเคลื่อน 
พร้อมกับออกแบบการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินงานวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีงานวิจัยในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจ านวน 17 ต าบล 

พ.ศ. 2562 โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตาม
ระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี 2561 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ โครงการพัฒนานวัตกรรม
รูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ าตะวันออกในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน เป็นงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 6 เรื่อง 

พ.ศ. 2563 ได้เริ่มโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณโครงการพลังประชารัฐ โดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและพันธกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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บทบาทของหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคม 
1.  หน่วยจัดการงานวิจัยควรเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัยทุก

ครั้งเพ่ือการเชื่อมโยงงานของหน่วยจัดการงานวิจัย (RMU) ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
2.  หน่วยจัดการงานวิจัย ควรมีการออกแบบระบบการบริหารจัดการให้มีกิจกรรมที่ยืดหยุ่นได้

เพ่ือให้เอ้ือต่อการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และงานบริการวิชาการที่ชัดเจนและสามารถตอบ
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยและการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมและมหาวิทยาลัยได้ 

3.  หัวหน้าหน่วยจัดงานงานวิจัย ควรเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ท างานร่วมกับอธิการบดี 

4. เชื่อมโยงนโยบายและวางระบบการด าเนินงานวิจัยของคณะเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
วิจัยของมหาวิทยาลัย 

5. รวบรวมและเชื่อมประสานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของคณะเพ่ือใช้ประโยชน์ 
(ชุดโจทย์ แหล่งทุน ผลงานวิจัย แหล่งชุมชน พื้นที่วิจัย ฯลฯ) 

6. แกนกลางในการเชื่อมประสานงานวิจัยให้สอดคล้องกับศักยภาพนักวิจัยทั้งในและนอกคณะ 
การเชื่อมโยงชุดโจทย์วิจัย แหล่งทุน ชุมชน และการบูรณการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

7.  สนับสนุนและเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยของคณะตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและ
ปลายทาง 

8. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายในและภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนและองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

9.  สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
10. มีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดงานวิจัยของ

คณะอย่างต่อเนื่อง 
11. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของนักวิจัยในคณะตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและ

ปลายทาง และมีการใช้ผลปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง 
จากนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการได้ออกแบบระบบการขับเคลื่อนงานพันธ

กิจสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งด าเนินงานโดยฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์กับสังคม ที่ประกอบด้วยตัวแทนของทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการเพ่ือการประสาน เชื่อมโยงการ
ท างานในระดับหลักสูตรและภาพรวมการจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมของคณะ 

ระบบการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ประกอบด้วย ระบบการบริหาร ระบบ
สนับสนุน ระบบงบประมาณ และระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีกลไกการ
ด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนให้ระบบการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมด าเนินงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ประกอบด้วยคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินงานระดับคณะ ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงานของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการ
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จัดการ และด าเนินงานตามบทบาทของหน่วยจัดการงานวิจัยฯ ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ใน
แผนงานวิจัย “การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ บนเศรษฐกิจฐานราก” การบริหารจัดการงานวิจัย มีการ
ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อมกับพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิชาการ มีการเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้จากกระบวนการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม และองค์ความรู้
จากงานวิจัย ด าเนินงานตามแผนงานวิจัยและประเมินผลแผนงานวิจัย 

 
 โครงสร้างการบริหารหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม 

 

 
 โครงสร้างแบ่งตามหน้าที่ หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม  ประกอบด้วย
งาน 3 ด้าน ได้แก่ งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและพัฒนาผู้ประกอบการและงาน
ข้อมูลข่าวสาร โดยมีหน้าที่ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์  ท าหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทางและ
ปลายทาง สามารถเชื่อมโยงบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกได้ สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือเพ่ือการ
จัดการงานวิจัยได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการความรู้พัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดองค์
ความรู้ 
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 งานบริการวิชาการและพัฒนาผู้ประกอบการ ท าหน้าที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่จิตอาสาเพ่ือรับใช้สังคมตาม
พันธกิจและพ้ืนที่บริการวิชาการ สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ประสานงานหลักสูตร คณะ 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะเพ่ือด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่น และ
จัดการฝึกอบรม สัมมนางานด้านบริการวิชาการ 
 งานข้อมูลข่าวสาร ท าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม 
ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและผลการด าเนินงาน วิจัย รวมถึงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการวิจัย เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ 
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ระบบการพัฒนาประเด็นโจทย์วิจัยพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม 
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ “หนว่ยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะ
วิทยาการจัดการกับสังคม” กับแผนกลยทุธ์ คณะวิทยาการจัดการ 
 มีความสอดคล้องดังนี้ 
 พันธกิจที่ 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับภาคีและเครือข่ายทุกภาคส่วน 
เพ่ือร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  
1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ 
3. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 

 กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศ 
 แนวปฏิบัติ 

1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชน และท้องถิน่ 
2. เพ่ือบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม 

  3. เพื่อให้คณะมีผลงานวิจัย การบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน 
และท้องถิ่น 
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ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
หรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการที่ชัดเจน 
 แผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนบริการวิชาการที่เน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
(คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562. หน้า 23-27) 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย (Organization-Wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผล
การด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุก
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน  หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ม
อาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง
เผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
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ประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นจากภายนอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วยและมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 หน่วยงาน
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นจากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
นั้นและบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศและรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า หรือทดลอง
วิเคราะห์ และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งานวิจัยวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัยและ
รายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ ต้องได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือการรับรอง/การตรวจรับงานจากหน่วยงานที่ว่าจ้างภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมและการใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ประเภทศิลปะ ได้แก่ 1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืน ๆ  
2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฎยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ต่าง ๆ และ 3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ 
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 นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัด
โครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาดหรือในการอ่ืนใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็น
สิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในเชิงพาณิชย์
และสาธารณะ 
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 
และกลุ่มที่ 2 หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ได้แก่  ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้แก้  ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of 
Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse 
 หลักการท างานของ Engagement แนวคิดของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (University 
Engagement) เป็นจุดเปลี่ยน (transition) ของการท างานกับสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมด าเนินการ
อยู่ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ (service) และงานอาสาสมัคร (volunteering) เป็นหลัก ไปสู่การ
ท างานร่วม (engagement) กับภาคีในพ้ืนที่ในลักษณะเชิงสถาบัน ที่เป็นหุ้นส่วนระยะยาว ( long-term 
partnership) และหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างแท้จริงของ
ชุมชนหรือสังคมในพ้ืนที่ พันธกิจนี้จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 
อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกันอย่างมี
ยุทธศาสตร์และเป็นระบบ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัยด้วย
กันเอง และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 จากความส าคัญของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมดังกล่าว หลายหน่วยงานจึงร่วมกันจัดตั้ง
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ขึ้น เพ่ือเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
ท างานวิชาการเพ่ือสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 การท างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของ
มหาวิทยาลัย บนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ 

 ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership) 
 เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (mutual benefits) 
 เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลงานวิชาการ (knowledge sharing and scholarship) 
 เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (measurable social impact) 
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โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยรับรู้และยอมรับคุณค่า (values) วัฒนธรรม (culture) ความรู้และทักษะ 

(knowledge and skills) ของสังคม และท างานที่เกิดประโยชน์แก่ท้ังสองฝ่ายร่วมกัน 
 มหาวิทยาลัยต้องก าหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไว้ในระบบก ากับดูแล 

นโยบายและแผนการด าเนินการ งบประมาณ หลักสูตร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 ในการท าวิจัยร่วมกันนั้น ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการ

และประเด็นของสังคม 
 ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของ

นักศึกษา และต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 มหาวิทยาลัยและสังคมท างานร่วมกันในการติดตามความร่วมมือ วัดผลกระทบ ประเมิน

ผลลัพธ์ และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ท าร่วมกัน 
 เป้าหมายส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น และสร้าง engaged citizens 

ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพ้ืนที่ ความสนใจ
ร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ท างาน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ใน
ภาคส่วนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจ ากัดทั้งในเชิงพ้ืนที่ ภูมิภาค 
และประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนพื้นเมือง 
เป็นต้น 
 ผลที่คาดหวังของ EnT 

 เกิดประโยชน์ทั้งแก่มหาวิทยาลัยและสังคม ทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาก าลังคน การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เกิดการท างานร่วมกันระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และการท างานร่วมกับชุมชน/สังคม เพ่ือร่วมสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้เกิดแก่สังคม
อย่างเป็นระบบและมียุทธศาสตร์ 

 เกิดระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ในมหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการทรัพยากรทุกประเภท
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 เกิดความเข้มแข็งและก้าวหน้าทางอาชีพแก่บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย เช่น ใน
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือช านาญการ (สมาคมพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม. ออน-ไลน์. 
2563) 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการฝ่ายงานบริการวิชาการ 

 

1. บทน า 

 แผนปฏิบัติการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ภายใต้การด าเนินของฝ่ายวิชาการ โดยมีคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนคณะกรรมการด าเนินงานจาก
ทุกหลักสูตร จ านวน 10 หลักสูตร ที่สามารถน าระบบและกลไกในการประสานงานร่วมกับคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรไปใช้สนับสนุนการด าเนินงานและการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและพันธกิจสั มพันธ์ ตาม
พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการในการบูรณการพันธกิจสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับภาคีและเครือข่าย
ทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการ
จัดการ ได้แก่ การบูรณการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่และบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะตามตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ตัวบ่งชี้ที่ 
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย และ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นทิศทางและก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของ
หน่วยจัดการงานวิจัยหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน สังคมและสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้ผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริหารคณะและสามารถน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงผลการด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป 
 
 แผนปฏิบัติการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ภายใต้การด าเนินของฝ่ายวิชาการ โดยมีคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนคณะกรรมการด าเนินงานจาก
ทุกหลักสูตร จ านวน 10 หลักสูตร ที่สามารถน าระบบและกลไกในการประสานงานร่วมกับคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรไปใช้สนับสนุนการด าเนินงานและการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ตาม
พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการในการบูรณการพันธกิจสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับภาคีและเครือข่าย
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ทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการ
จัดการ ได้แก่ การบูรณการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่และบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะตามตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ตัวบ่งชี้ที่ 
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย และ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นทิศทางและก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของ
หน่วยจัดการงานวิจัยหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน สังคมและสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้ผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริหารคณะและสามารถน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงผลการด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป 
 

ระบบและกลไกการจัดท าแผน ของหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม 
 

ระบบและกลไกการจัดท าแผนของหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม มีดังนี้ 
 1. คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยฯ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประเด็นนโยบาย 
ภาครัฐ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ 
อววน.เพ่ือการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ปี 
2564-2567 และผลการด าเนินงานหน่วยจัดการงานวิจัยฯ ในปี 2565 รวมถึงประเด็นการพัฒนาของภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง ในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน/สังคม 
 2. คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยฯ น าเข้าที่ประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ RMU  
 3. น าแผนปฏิบัติการ RMU เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ RMU 
 4. ท าการแก้ไข/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ RMU ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะ
หรือคณะกรรมการประจ าคณะ และเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง 
 5. คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยฯ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ RMU มีการติดตาม
ทบทวนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการหน่วยจัดการ
งานวิจัยฯ รับทราบ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร
คณะหรือคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบและให้ข้อเสนอแนะการท างาน รวมถึงการน าข้อมูลไป
ปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารงานวิจัย RMU  
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วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 
1. เพื่อสนับสนุนพันธกิจและพัฒนา
ระบบพันธกิจสมัพันธ์คณะวิทยาการ
จัดการ ให้สามารถน าความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาชุมชน
สังคม 

1.มีระบบและกลไก การด าเนินงาน
สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของหน่วยจดัการ
งานวิจัยฯ 

1.ห้องปฏิบัติการหน่วยจัดการงานวิจัย 
จ านวน 1 ห้อง 
2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลู
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อย่าง
น้อย 1 ระบบ 
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อย่าง
น้อย 1 ระบบ 
4. ระบบและกลไกการน าผลงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด อย่าง
น้อย 1 ระบบ 

แผนยุทธศาสตร์ มรอ. 
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ 
ผลงานวิจัยฯ ในปี 2563 

ประเด็นการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
- ภาครัฐ 
- ภาคเอกชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ภาคประชาชน/สังคม 

ประเด็นนโยบาย ภาครัฐ 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
- แผนพฒันาสังคมและเศรษฐกิจฯ  
- ยุทธศาสตร์ อววน.เพื่อการพัฒนา 

ระบบบริหารงานวิจัย RMU 

P

D

C

A

กลไกหน่วยจัดการงานวิจัยฯ (RMU) 

- แผนปฏิบัติการ RMU 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ผลการติดตามการ
ด าเนินงานตาม KPIs 
- ผลการทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผน 

คณะกรรมการบริหารคณะ/

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อเสนอแนะ/Action plan Gap เพ่ือการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศ 

ระบบกลไกการ

น าไปใช้ประโยชน์ 

ระบบกลไกการ

คุ้มครองสิทธิ์ฯ 
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วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 
5. ระบบและกลไกการคุ้มครองสทิธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด อย่างน้อย 1 ระบบ 

2. เพื่อส่งเสรมิ และพัฒนาบุคลากร
หน่วยจัดการงานวิจยั ส าหรับการ
ถ่ายทอดความรู้และบรูณาการพันธ
กิจด้านการเรียนการสอน การวจิัย 
การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเข้าร่วม
ประชุมคณะวิทยาการจัดการเครือข่าย
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนอื ไม่น้อย
กว่า 50,000 บาท 
2. มีการเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวทิยาการ
จัดการกับคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนอื ไม่น้อย
กว่า 6 ครั้ง 

2. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย และสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคด์ีเด่น 

1. มีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวชิาการ 
ไม่น้อยกว่า 20 คน 
2. มีผลงานวิจัยไดร้ับการตีพิมพ์ใน 
proceeding หรือวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน 
3. มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์หรือนักวิจยัที่มีผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรคด์ีเด่น อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
4.มีการจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อพฒันา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีพฒันาการ
เขียนข้อเสนอ 
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี มี
การอบรมนกัจดัการงานวจิยัเชิงพืน้ท่ี 
5. มีการศึกษาดูงาน พัฒนา 
ศักยภาพนักวิจัย 

3. มีการด าเนินโครงการพันธกิจ
สัมพันธ์ที่บูรณาการพันธกิจ 

1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์ที่บูรณาการ
พันธกิจ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
2. มีรายวิชาทีบู่รณการพันธกิจ อย่างน้อย 
5 รายวิชา 
3. มีนักศึกษาเข้าร่วมการบูรณาการพันธกิจ 
อย่างน้อย 50 คน 
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วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์

1. มีการน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน ์

1. จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน 

2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรคห์รือ
นวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับ
เครือข่ายดา้นการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
2. มีการด าเนินงานร่วมกับเครือขา่ยความ
ร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ไม่
น้อยกว่า 10 หน่วยงาน 

 

การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน 
 

วัตถุประสงค์การ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์ในการประเมิน 

1. เพื่อประเมินผล
การสนับสนุนพันธกิจ
และพัฒนาระบบ
พันธกิจสัมพันธ์คณะ
วิทยาการจัดการ ให้
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนพัฒนา
ชุมชนสังคม 

- เอกสารประกัน
คุณภาพ 
- เว็บไซต์ RMU 
- รูปภาพ 

- การค้นหาในระบบ 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์

- วิเคราะห์
เนื้อหา 
- นับจ านวน 

มีระบบและกลไก 
100 % 
-ได้วารสารทางวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ 
เล่มที่ 1 ปีท่ี 1 

2. เพื่อประเมินผล
การส่งเสริม และ
พัฒนาบุคลากร
หน่วยจัดการ
งานวิจัย ส าหรับการ
ถ่ายทอดความรู้และ
บูรณาการพันธกิจ
ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การ
บริการวิชาการและ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- เว็บไซต์กอง
แผนงาน หรือ
เอกสารอนุมตัิ
งบประมาณคณะ
วิทยาการจัดการ 
- รูปภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ใบลงทะเบียน 
- ผลการด าเนินงาน
หลักสตูร (มคอ.7) 
- เว็บไซต์ที่มีการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 

- การค้นหาในระบบ 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์
- เอกสารการ
ลงทะเบียน 
- แบบสอบถาม 

- วิเคราะห์
เนื้อหา 
- นับจ านวน 
- ค่าร้อยละ 

1. มีการจัดสรรงบประมาณ 
ไม่น้อยกว่า 80% 
2. มีการเข้าร่วมประชุม
เครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80% 
3. มีบุคลากรเข้าร่วมประชุม
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 90% 
4. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพรไ่ม่น้อยกว่า 80% 
5. มีการสร้างขวัญ ก าลังใจ
และจัดประชุมวิชาการ คิด
เป็น 100% 
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วัตถุประสงค์การ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์ในการประเมิน 

- แบบเสนอโครงการ
หรือกิจกรรม 
- ค าสั่งไปราชการ 
- มคอ.3 
- มคอ.5 

6. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์ 
คิดเป็น 100% 
7. มีรายวิชาที่บูรณาการ
พันธกิจ ไม่น้อยกว่า 90% 
8. มีนักศึกษาเข้าร่วมการบูร
ณาการ ไม่น้อยกว่า 90%  

3. เพื่อประเมินผล
การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
วิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

- รูปภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ใบลงทะเบียน 
- แบบเสนอโครงการ
หรือกิจกรรม 
- ค าสั่งไปราชการ 
- รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบสรุปการน า
ผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

- การค้นหาในระบบ 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์
- เอกสารการ
ลงทะเบียน 
- แบบสอบถาม 

- วิเคราะห์
เนื้อหา 
- นับจ านวน 
- ค่าร้อยละ 

1. จ านวนผลงานวิจัยท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90% 
2. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์
ร่วมกับเครือข่ายด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80%  
3. มีการด าเนินงานร่วมกับ
เครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
8% 
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5. ผลการประเมินแผน 

วัตถุประสงค์ 
ของแผน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
การบรรลุตาม

ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ  ไม่บรรลุ 

1. เพื่อ
สนับสนุนพันธ
กิจและพัฒนา
ระบบพันธกิจ
สัมพันธ์คณะ
วิทยาการ
จัดการ ให้
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
ตลอดจน
พัฒนาชุมชน
สังคม 

1. มีระบบและ
กลไก การ
ด าเนินงาน
สนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ของหน่วยจัดการ
งานวิจัยฯ 

1.ห้องปฏิบัติการหน่วยจัดการ
งานวิจัย จ านวน 1 ห้อง 
2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ระบบ 
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
อย่างน้อย 1 ระบบ 
4. ระบบและกลไกการน า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
อย่างน้อย 1 ระบบ 
5. ระบบและกลไกการคุ้มครอง

สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด อย่างน้อย 1 ระบบ 

/   RMU 

2. เพื่อส่งเสรมิ 
และพัฒนา
บุคลากรหน่วย
จัดการงานวิจัย 
ส าหรับการ
ถ่ายทอด
ความรู้และ
บูรณาการพันธ
กิจด้านการ

1.มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
 

 

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เข้าร่วมประชุมคณะวิทยาการ
จัดการเครือข่ายมหาวิทยาลยั
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ไม่น้อย
กว่า 50,000 บาท 
2. มีการเข้าร่วมประชุมกับ
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะวิทยาการ
จัดการกับคณะวิทยาการจัดการ 

   RMU 
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วัตถุประสงค์ 
ของแผน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
การบรรลุตาม

ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ  ไม่บรรลุ 

เรียนการสอน 
การวิจัย การ
บริการวิชาการ
และการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่ม
ภาคเหนือ ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 

2. มีการพัฒนา
สมรรถนะ
อาจารย์และ
นักวิจัย และสร้าง
ขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และ
นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

1. มีบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 20 คน 
2. มีผลงานวิจัยไดร้ับการตีพิมพ์
ใน proceeding หรือวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติ ไม่น้อย
กว่า 10 ผลงาน 
3. มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์หรือ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคด์ีเด่น อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ปี 
4.มีการจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย ท่ีส่งเสรมิงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ปี 

   RMU 

3. มีการด าเนิน
โครงการพันธกิจ
สัมพันธ์ที่บูรณา
การพันธกิจ 

1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์ที่
บูรณาการพันธกิจ ไม่น้อยกว่า 5 
โครงการ 
2. มีรายวิชาที่บูรณการพันธกิจ 
อย่างน้อย 5 รายวิชา 
3. มีนักศึกษาเข้าร่วมการบูรณา
การพันธกิจ อย่างน้อย 50 คน 

   RMU 

3. เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้าน
การวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

1. มีการน า
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน ์

1. จ านวนผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 10 ผลงาน 

   RMU 

2. มีเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
การวิจัยและงาน
สร้างสรรคห์รือ

1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์
ร่วมกับเครือข่ายด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 
5 โครงการ 

   RMU 
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วัตถุประสงค์ 
ของแผน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
การบรรลุตาม

ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ  ไม่บรรลุ 

นวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 
องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน ทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

2. มีการด าเนินงานร่วมกับ
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไม่น้อย
กว่า 10 หน่วยงาน 

 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนครั้งต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การประสานงานกับสถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน  
ภาคีเครือข่าย มีความคาดเคลื่อน 

ความชัดเจนในการจัดโครงการ สถานที่ และการ
ประสานงานที่กระชับ ถูกต้อง ฉับไว 

 

7. กิจกรรมและโครงการตามแผน หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม คณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด/
เกณฑ์ 

การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ  ไม่บรรลุ 

กิจกรรมที่1 
การอบรมนัก
จัดการงานวิจัย
เชิงพื้นที่ 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และนักวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ 
สามารถไดร้ับ
โจทย์วิจัยเชิง
พื้นที่ส าหรับการ
พัฒนาข้อเสนอ
ทุนวิจัยภายนอก
ต่อไป 

คณะกรรมการ
หน่วยจัดการ
งานวิจัยทุกคน 
ได้รับการ
อบรม 

  8,000 พฤศจิกายน 
2564 

Rmu 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด/
เกณฑ์ 

การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ  ไม่บรรลุ 

กิจกรรมที่2 
พัฒนาการ
เขียนข้อเสนอ 
โครงการวิจัย
เพื่อขอทุน
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และนักวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ 
สามารถเขียน
ข้อเสนอทุนวิจัย
ภายนอกได ้

มีข้อเสนอ
โครงการที่
ได้รับการ
พัฒนา และยื่น 
ขอสนับสนุน
ทุนภายนอก 
10 โครงการ 

  13,000 ธันวาคม  
2564 

 

rmu 

กิจกรรมที่3 
การมอบรางวัล
นักวิจัย 
ดีเด่นระดับ
คณะวิทยาการ
จัดการ 

เพื่อเป็นการเชิด
ชูนักวิจัย 
เพื่อยกย่อง
นักวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ 
ที่มีผลงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรคด์ีเด่น 

ส่งรายชื่อ
นักวิจัย
งานวิจัยเข้า
ร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 20 
ผลงาน 

  5,775 บาท มีนาคม 2565 rmu 

กิจกรรมที่4 
การศึกษาดูงาน 
พัฒนา 
ศักยภาพ
นักวิจัย 

เพื่อเป็น
การศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

คณะกรรมการ
หน่วยจัดการ
งานวิจัยทุกคน 
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

   7,500 บาท เมษายน 
2565 

rmu 

กิจกรรมที่ 5 
การประชุม
คณะกรรมการ
การบริการ
งานวิจัยระดับ
คณะ 

เพื่อประชุม
พิจารณาตาม
วาระสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

มีการประชุม
เพื่อพิจารณา
ข้อเสนอ 
โครงการ 
และสรุปผล
การด าเนินงาน
ของ RMU 
เดื่อนละ 
1 ครั้ง 

  6,950 บาท ตลอด
ปีงบประมาณ 

RMU 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด/
เกณฑ์ 

การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ  ไม่บรรลุ 

กิจกรรมที่ 6 
การจัดซื้อ
ระบบ ThaiJO 
ส าหรับใช้ในปี 
2564 

เพื่อจัดซื้อระบบ 
ThaiJo ในการ
ท าวารสารทาง
วิชาการ 
 

ได้ระบบ 
ThaiJO 
ส าหรับการใช้
ในปี 2564 

   5,350 บาท ตุลาคม – 
ธันวาคม 
2564 

RMU 

กิจกรรมที่ 7 
การจัดซื้อ
ระบบ ThaiJO 
ส าหรับใช้ในปี 
2565-2566 

เพื่อการ
ด าเนินงาน 
เพื่อจัดซื้อระบบ 
ThaiJo ในการ
ท าวารสารทาง
วิชาการ 
 

ได้ระบบ 
ThaiJO 
ส าหรับการใช้
ในปี 2565 

   10,700 บาท ธันวาคม 
2564- 

มีนาคม 2565 

RMU 

กิจกรรมที่ 8 
การกลั่นกรอง 
บทความ
วิชาการโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิกลัน
กรองบทความ
วิชาการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลั่นกรองบ
ความวิชาการ
จ านวน 
7 เรื่อง 

   10,500 บาท พฤศจิกายน 
2564 - 
มิถุนายน 
2564 

RMU 

กิจกรรมที่ 9 
การประชุมกอง 
บรรณาธิการ
เพื่อกลั่นกรอง
วารสาร 

เพื่อให้
บรรณาธิการ
วารสารประชุม
กลั่นกรอง
วารสาร 
วารสารทาง
วิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ 
เล่มที่ 1 ปีท่ี 

บรรณาธิการ
วารสาร
ประชุม
กลั่นกรอง
วารสาร 

   18,000 บาท มีนาคม 2565 
- มิถุนายน 

2564 

RMU 

กิจกรรมที่ 10 
จัดท าเลม่
วารสาร 

เพื่อเตรียมจัดท า
วารสาร 
วารสารทาง
วิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ 
เล่มที่ 1 ปีท่ี 

ได้วารสารทาง
วิชาการ คณะ
วิทยาการ
จัดการ 
เล่มที่ 1 ปีท่ี 1 

  14,425 บาท เมษายน 
2565 - 

กรกฎาคม 
2565 

RMU 
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ส่วนที่ 6 
 กิจกรรมและโครงการอื่น ๆ 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ การบรรลุตาม

ตัวช้ีวัด 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

2. โครงการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่
สอดคล้องกับการวิจัย
และนวัตกรรมในมติิ
ใหม่ (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ : วช.) 

1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

1. มีอาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการเข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 1 คน 
2. มีการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการอย่างน้อย 1 
เรื่อง 

    สวพ. 
มรอ. 
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แผนบริการวิชาการ และแผนการน าไปใช้ประโยชน์  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม 

คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนการน าไปใช้ประโยชน์  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
หลักการและแนวความคิด  

บริการวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาน าความถนัด 
หรือ ความเชี่ยวชาญที่สถาบันจัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม  
การจัดบริการวิชาการ จัดได้หลากหลายรูปแบบและอาจจัดให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด
ค่าใช้จ่าย โดยให้บริการแก่หน่วยงาน  ภาครัฐ/เอกชน หน่วยงานอิสระ/สาธารณะ ชุมชน ท้องถิ่น  
และสังคมวงกว้าง การให้บริการทางวิชาการ นอกจากจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม 
สถาบันการศึกษายังได้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ อาจารย์ น ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
และการวิจัยของอาจารย์ สถาบันได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ  และเป็นการสร้างรายได้ของ
สถาบันด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตระหนักถึงความส าคัญของพันธกิจ 
และบทบาท ของคณะในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2565-2569) และยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น  
คณะวิทยาการจัดการซึ่งมุ่งส่งเสริมการน าองค์ความรู้ของอาจารย์ไปท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  ท้องถิ่นและสังคม 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   
ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยได้ประสานความร่วมมือและบูรณา
การจากคณบดี อาจารย์นักศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจ
ในชุมชนพ้ืนที่ 3 จังหวัด อุตรดิตถ์  แพร่  น่าน ได้ร่วมกันพิจารณาแผนบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 
2565 โดยน า รายงานผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการประจ าปี
การศึกษา 2564 และ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 มา
เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาแผนบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2565  มุ่งเน้นในการน าความรู้
จากการบริการ วิชาการไปใช้ ประโยชน์ในระดับชุมชน ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ เกิดการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหา
วิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน  และค่าเป้าหมายด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
เศรษฐกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  พ.ศ. 2565 – 2569 
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1. กระบวนการจัดท าแผน  
               1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์  
               1.2 คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาการจัดการ ก าหนดกรอบการ
ด าเนินงานบริการวิชาการ ตามนโยบายการบริการวิชาการ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและการก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชาหรือตามแนวพระราชด าริ 

     1.3 การส ารวจความต้องการชุมชน หรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้ามี)  
การบริการวิชาการแก่ สังคม คณะส ารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และ
สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้ผลการส ารวจความต้องการที่
สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และบริบทจัดท าเป็นแผนการบริการวิชาการระดับคณะ  

     1.5. การจัดท าและเสนอแผนบริการวิชาการระดับคณะและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบันตาม
ศาสตราพระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ ที่มีการก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
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ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

Plan,P - คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกันก าหนดชุมชนและองค์การเป้าหมายในการ
ให้บริการวิชาการซึงได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในเขตพ้ืนที่ จังหวัดอุตรดิตถ์  
จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน 
- ร่วมกันจัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีส่วนร่วมของชุมชนและ
องค์การ 

  

    
    
Do,D -สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์การเป้าหมาย 

-ด าเนินการโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและองค์การ
เป้าหมาย เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยมีการน าไปบูรณา
การกับการเรียนการสอน การวิจัย 

  

    
    
Check,C -ติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่

สังคมและชุมชน 
  

    

    
Act,A -ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

-เผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และ
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

  

 
1.) Plan โดยเขียนอธิบายแผนของโครงการได้รับงบประมาณจากที่ไหน จ านวนเท่าไร  

มีกิจกรรม อะไรบ้างในช่วงเวลาการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ มีเป้าหมายเชิงคุณภาพ/  
เชิงปริมาณอย่างไร (ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาให้น า Act ของปีที่ผ่านมาแสดงประกอบด้วย)  

2) Do เขียนอธิบายว่ามีการด าเนินการตามแผนงานโครงการ ครบทุกกิจกรรมที่ก าหนด 
ไว้หรือไม่ ถ้า มีกิจกรรมที่ไม่ได้ท าหรือท าไม่เสร็จควรให้เหตุผลประกอบ  

3) Check เขียนอธิบายเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว มีการประเมินผลกิจกรรมอย่างไร 
สามารถตอบการ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร  

4) Act เขียนอธิบายการประเมินผลแล้วพบปัญหา/อุปสรรค จะด าเนินการแก้ไขหรือ 
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พัฒนาอย่างไร และหากจัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไปควรน าปัญหาอุปสรรคในปีปัจจุบัน ใช้ในการ
วางแผนปีต่อไป  
 
 การด าเนินโครงการตามแผนบริการวิชาการ 

 1. การจัดท าโครงการบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบระดับคณะด าเนินการจัดท าโครงการบริการวิชาการ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดท าโครงการนั้นจะต้องระบุให้เห็นถึงการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียน การสอน และการวิจัย ได้แก่ 1) น าประเด็นปัญหาที่พบจากการบริการวิชาการ ซึ่งอาจมา
จากการน าไปใช้ของผู้รับบริการ หรืออาจค้นพบโดยผู้ด าเนินงานโครงการเอง ไปพัฒนาเป็นหัวข้อหรือ
โจทย์วิจัย และต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย  2) อาจารย์ผู้สอนจัดท า 
มคอ.3 ระบุกิจกรรมการบริการวิชาการในแผนการบริหารการสอน โดย ออกแบบให้นักศึกษาน าความรู้
จากโครงการบริการวิชาการไปจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน เป็นต้น 

     2. การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการก่อนเริ่มด าเนินงานโครงการที่จัดท าขึ้น เพ่ือให้เห็น
ถึงการมี ส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวของ ผู้รับผิดชอบโครงการอาจด าเนินการได้ 2 
ลักษณะ คือ การท า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับ
ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์ 
OTOP ในชุมชนพ้ืนที่ในเขตจังหวัด อุตรดิตถ์  แพร่  น่าน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และส านักงาน
พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้การด าเนินงานโครงการ ต้องท าให้ครบถ้วนอย่างเป็นขั้นตอน
ตามหลัก PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ในที่นี้คือแผนงาน ในระดับโครงการ การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทาง ปรับปรุง (Act) 

     3. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  
     4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานโครงการ ให้

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ จัดท ารายงาน พร้อมทั้งสรุป/ถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ 
และจัดท าฐานข้อมูลโครงการ บริการวิชาการซึ่งผู้รับผิดชอบควรเขียนผลการด าเนินงานตามหลักการ
PDCA ดังนี้  

     5. เผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ น าบทเรียนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ด าเนินงานโครงการ บริการวิชาการ เผยแพร่และถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น น ามาสอน
ในรายวิชา เผยแพร่ผ่านทาง website ของคณะ Facebook ของคณะ หรือสื่ออ่ืน ๆ  

     6. การน าผลการประเมินไปปรับปรุงน าผลการประเมินโครงการทั้งในส่วนที่ได้จาก
ผู้รับบริการ และในส่วนของผู้ให้บริการที่ได้ประเมินความส าเร็จการบูรณาการฯ ไปปรับปรุงโครงการ
บริการวิชาการ ปรับปรุงหลักสูตร  กิจกรรมงบประมาณ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงแผนและ
กระบวนการบริการวิชาการ 
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     7. ติดตามผลความต่อเนื่องการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องของชุมชน และการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน โดยให้
ด าเนินการติดตามรวมทั้งเป็นที่ ปรึกษาหรือเป็นพ่ีเลี้ยง ในการน าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งจะส่งผลให้พ้ืนที่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

8. สรุปผลและประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ รวมถึง
การน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณา 

9. สรุปข้อเสนอแนะและการน าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการไปใช้ในการปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนบริการวิชาการ  
   2.1. เพ่ือให้การบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการและความต้องการของชุมชนและสังคม 
   2.2. เพ่ือให้การจัดการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.3. เพ่ือให้ชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรเป้าหมาย และสังคม ได้รับประโยชน์และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน  
 
3. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ  

3.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด 
(อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน) รวม 15 ผลิตภัณฑ์ 

3.2 ผลิตองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ด าเนินการร่วมกับชุมชน
เป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 5 องค์ความรู้ต่อจังหวัด รวม 15 องค์ความรู้ 

3.3  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จ านวน 1 อัตลักษณ์ต่อ
จังหวัด รวม 3 อัตลักษณ์ 

3.4 พัฒนานักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ละ 25 คน รวม 375 คน 
3.5 จัดการศึกษารายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จ านวน 2 รายวิชา ต่อผลิตภัณฑ์ 
3.6 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดละ 1 แห่ง 
3.7 พัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีขีดความสามารถที่

เพ่ิมข้ึนจ านวน 5 กลุ่ม ต่อจังหวัด รวม 15 กลุ่ม/ราย 
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3.8 พัฒนาระบบการตลาดแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด าเนินการเปิดพ้ืนที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสู่ตลาดออนไลน์ University as a Marketplace ตลาด
ภายในมหาวิทยาลัย ตลาดภายนอกมหาวิทยาลัยตลาดออนไลน์ เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 
แห่ง จ านวน 1 ระบบ 

3.9 สร้างองค์ความรู้วิชาการในการส่งเสริมทรัพยากรพ้ืนถิ่น (Local Resources) ให้ได้รับการ
ยกระดับห่วงโซ่คุณค่า (New Value Chain) เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 1 เรื่อง 

3.10 พัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น (Local Enterprise) ที่มีขีดความสามารถในการ
ประกอบการเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด จ านวน 15 กลุ่ม/ราย 

3.11 พัฒนาจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือการแลกเปลี่ยน จ าหน่าย
และการสร้างการเรียนรู้ จ านวน 1 ชุด 

3.12 ผลิตงานวิจัยเชิงพาณิชย์เ พ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม จ านวน 10 ผลงาน 
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แผนการบริการวิชาการ และแผนการน าไปใช้ประโยชน์  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจและพัฒนาช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์เซรั่ม
สารสกัดจากเปลือก
ลางสาด 

1.แผนธุรกิจ จ านวน 1 
แผนธุรกิจ 
2.ชุมชนมีรูปแบบการท า
ธุรกิจ จ านวน 1 รูปแบบ 
3.ผลิตภัณฑ์เซรั่ม พร้อม
บรรจุภัณฑ์  จ านวน 1 
ผลิตภัณฑ์ 
4.การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก 
5.เครือข่ายความร่วมมือ 

แผนธุรกิจ 
 

รูปแบบ 
 

ผลิตภัณฑ์ 
 
 

คน 
 

เครือข่าย 
 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ยกระดับ 1  ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้  5 องค์ความรู้ 
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์  
1 อัตลักษณ์ 
4.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า  
25 คน 
5.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณาการ  
2 รายวิชา 
6.จ านวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้รับ
การการพัฒนาศักยภาพ  1  ราย 

110,000 ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์และคณะ 

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทุเรียนกวนเสริมพรีไบโอ
ติก ไม่ใส่น้ าตาล และ

1.ศูนย์การเรียนรู้ 
จ านวน 1 แห่ง 
2.สื่อประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ชิ้น 

แห่ง 
 

ชิ้น 
 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ยกระดับ 1  ผลิตภัณฑ์ 
2.ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง 
 

120,000 อ.ดร.กุลยา อุปพงษ์ และคณะ 



67 
 

โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
และสื่อประชาสัมพันธ์ 

3.ผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวน 
1 ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
 
 

3.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า  
32 คน 
5.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณาการ  
7 รายวิชา 
6.จ านวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้รับ
การการพัฒนาศักยภาพ  1  ราย 

3. การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบสอด
ไส้ 

1.อายุการเก็บรักษาและ
วิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการผลิตภัณฑ์ 1  
ผลิตภัณฑ์ 
2.นักศึกษามีการบูรณา
การการเรียนการสอน  2  
รายวิชา 
3.กลุ่มเป้าหมายทดสอบ
ตลาด  20 คน 
5.ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 
ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 

รายวิชา 
 
 

คน 
 

ผลิตภัณฑ์ 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ยกระดับ 1  ผลิตภัณฑ์ 
2.เกิดองค์ความรู้ จ านวน 5 องค์ความรู้ 
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์  
1 อัตลักษณ์ 
 
4.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า  
25 คน 
5.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณาการ  
2 รายวิชา 
6.จ านวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ  1  ราย 

85,000 อ.ดร.กัลยรัตน์ ค าพรม และ
คณะ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4.การจัดท าแผนธุรกิจ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กัมมี่มะม่วงเพ่ือการ
จ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 

1.สูตรกัมมี่มะม่วง 1  
ผลิตภัณฑ์ 
2.นักศึกษามีการบูรณา
การการเรียนการสอน  2  
รายวิชา 
3.ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 
4.กลุ่มเป้าหมายทดสอบ
ตลาด  10 คน 
5.ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 
ผลิตภัณฑ์ 

 1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ยกระดับ 1  ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้  5  องค์ความรู้ 
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์  
1 อัตลักษณ์ 
4.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า  
25 คน 
5.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณาการ  
2 รายวิชา 
6.จ านวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้รับ
การการพัฒนาศักยภาพ  1  ราย 
 

155,000 อ.วิไลวรรณ ศรีหาตา และคณะ 

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกจากมวลสาร
แร่เหล็กน้ าพ้ี เพ่ือการ
จ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 
และพัฒนานวัตกรรม
การสื่อสารการตลาด 

1.ของที่ระลึกจากเหล็ก
น้ าพี้  3  รูปแบบ 
2.แม่พิมพ์ของที่ระลึก  3  
รูปแบบ 
3.บูรณาการการเรียน
การสอน  3  รายวิชา 
4.องค์ความรู้   

รปูแบบ 
 

รูปแบบ 
 

รายวิชา 
 

องค์ความรู้ 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ยกระดับ 1  ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้  1  องค์ความรู้ 
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์  
1 อัตลักษณ์ 
4.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า  
25 คน 

 อ.อุษณีย์  มากประยูร และ
คณะ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1  องค์ความรู้ 
 

5.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณาการ  
2 รายวิชา 
6.จ านวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้รับ
การการพัฒนาศักยภาพ  1  ราย 

รวมโครงการบริการวิชาการ จังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวน  5  โครงการ 570,000  
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จังหวัดแพร่ 
โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด
แพร่ 

1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80 
2.จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์  
จ านวน 25 คน 
3.ผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
จ านวน 1 ราย 
4.จ านวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ  
 2  รายวิชา 

ร้อยละ 
 
 

คน 
 
 

ราย 
 
 

รายวิชา 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การยกระดับ 1  ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้   
1  องค์ความรู้ 
3.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน 
4.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณา
การ 2 รายวิชา 
5.จ านวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ  1  ราย 

63,400 ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ 
และคณะ 

2.ศูนย์การเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
กะเหรี่ยงครบวงจร
(ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
กะเหรี่ยงครบวงจร 

1.ศูนย์การเรียนรู้ 
จ านวน 1 แห่ง 
2.เกิดองค์ความรู้  1  
องค์ความรู้ 
3.ชุมชนมีอัตลักษณ์ 1 
อัตลักษณ์ 

แห่ง 
 
องค์ความรู้ 
 
อัตลักษณ์ 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การยกระดับ 1  ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้   
1  องค์ความรู้ 
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ 1 อัตลักษณ์ 

116,600 ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ 
และคณะ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 4.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่

น้อยกว่า 25 คน 
5.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณา
การ 2 รายวิชา 
6.จ านวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ  1  ราย 

3.กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ต าบลแม่พุง 
อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
(ผลิตภัณฑ์น้ าหม่อน) 

1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80 
2.จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์  
จ านวน 25 คน 
3.ผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
จ านวน 1 ราย 
4.จ านวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ   
2  รายวิชา 

ร้อยละ 
 
 

คน 
 
 

ราย 
 
 

รายวิชา 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การยกระดับ 1  ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้   
1  องค์ความรู้ 
3.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน 
4.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณา
การ 2 รายวิชา 
5.จ านวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ  1  ราย 

105,000 ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ 
และคณะ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4.วิสาหกิจชุมชนบ้าน 
วังกวาง ต าบลแม่พุง 
อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
(ผลิตภัณฑ์กล้วยหอม
ทองผงชงดื่มรสโกโก้ 

1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80 
2.จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์  
จ านวน 25 คน 
3.ผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
จ านวน 1 ราย 
4.จ านวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ  2  
รายวิชา 

ร้อยละ 
 
 

คน 
 
 

ราย 
 
 

รายวิชา 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การยกระดับ 1  ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้   
1  องค์ความรู้ 
3.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน 
4.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณา
การ 2 รายวิชา 
5.จ านวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ  1  ราย 

105,000 ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ 
และคณะ 

5.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านเหล่าเหนือ อ าเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ 
(ผลิตภัณฑ์น้ าพริกลาบ) 

1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80 
2.จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์  
จ านวน 25 คน 

ร้อยละ 
 
 

คน 
 
 

ราย 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การยกระดับ 1  ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้   
1  องค์ความรู้ 
3.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน 

105,000 ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ 
และคณะ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3.ผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
จ านวน 1 ราย 
4.จ านวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ   
2  รายวิชา 

 
 

รายวิชา 

4.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณา
การ 2 รายวิชา 
5.จ านวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ  1  ราย 
 

6.วิสาหกิจชุมชนน้ าพริก
ลาบตราแม่ศรีนวล 
อ าเภอเด่นชัย จังหวัด
แพร่ (ผลิตภัณฑ์น้ าพริก
หนุ่มคืนรูปตราแม่ศรี
นวล) 

1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80 
2.จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์  
จ านวน 25 คน 
3.ผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
จ านวน 1 ราย 
4.จ านวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ  
 2  รายวิชา 

ร้อยละ 
 
 

คน 
 
 

ราย 
 
 

รายวิชา 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การยกระดับ 1  ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้   
1  องค์ความรู้ 
3.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน 
4.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณา
การ 2 รายวิชา 
5.จ านวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ  1  ราย 

105,000 ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ 
และคณะ 

รวมโครงการบริการวิชาการ จังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวน  6  โครงการ 600,000  
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 จังหวัดน่าน  
โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ไทลื้อ 1.ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอ  
 1  แห่ง 
2.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์  จ านวน 
25 คน 
3.ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  
จ านวน 1 ราย 
4.จ านวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ   
2  รายวิชา 

แห่ง 
 

คน 
 
 

ราย 
 
 

รายวิชา 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการยกระดับ  
1  ผลิตภัณฑ์ 
2.ศูนย์เรียนรู้  1  แห่ง 
3.จ านวนองค์ความรู้  
1 องค์ความรู้ 
4.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน 
5.รายวิชาหลักสูตรมีการ 
บูรณาการ 2 รายวิชา 
6.จ านวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ  1  ราย 

170,000 ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 
และคณะ 

2.สมบัติฟาร์ม 1.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
น้ าผึ้ง 1 ผลิตภัณฑ์ 
2.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
3.สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม
อย่างน้อย 10 คน 

ผลิตภัณฑ์ 
 

รูปแบบ 
คน 
 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการยกระดับ  
1  ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้   
1  องค์ความรู้ 

115,000 ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 
และคณะ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์   
จ านวน 25 คน 
5.ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  
จ านวน 1 ราย 
6.จ านวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ  2  
รายวิชา 

คน 
 
 

ราย 
 
 

รายวิชา 

3.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน 
4.รายวิชาหลักสูตรมีการ 
บูรณาการ 2 รายวิชา 
5.จ านวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ  1  ราย 
 
 

3.น้ ามวบ  1.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษ
วัสดุเหลือใช้จากการผลิต
กาแฟ 1 ผลิตภัณฑ์ 
2.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
3.สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม
อย่างน้อย 10 คน 
4.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์  จ านวน 
25 คน 

ผลิตภัณฑ์ 
 
 

รูปแบบ 
คน 
 

คน 
 
 

ราย 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการยกระดับ  
1  ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้   
1  องค์ความรู้ 
3.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน 
4.รายวิชาหลักสูตรมีการบูร
ณาการ 2 รายวิชา 

115,000 ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 
และคณะ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5.ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ จ านวน 1 
ราย 
6.จ านวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ  
 2  รายวิชา 

 
 

รายวิชา 

5.จ านวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ  1  ราย 

4.สาหร่าย 1.ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 1 
ผลิตภัณฑ์ 
2.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
3.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 
4.ระบบฐานข้อมูล 1 
รูปแบบ 
5.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์  จ านวน 
25 คน 

ผลิตภัณฑ์ 
 

รูปแบบ 
 

ร้อยละ 
 

รูปแบบ 
 

คน 
 
 

ราย 
 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการยกระดับ  
1  ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้   
1  องค์ความรู้ 
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ 1 อัตลักษณ์ 
4.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน 
5.รายวิชาหลักสูตรมีการ 
บูรณาการ 5 รายวิชา 

115,000 ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 
และคณะ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6.ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ จ านวน 1 
ราย 
7.จ านวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ   
2  รายวิชา 

 
รายวิชา 

 
 

6.จ านวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ  1  ราย 

5.สมุนไพร 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  60 
2.ระบบตลาด University 
as a Maketplace  
1  ระบบ 
3.ระบบฐานข้อมูล 1 ระบบ 
4.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์  จ านวน 
25 คน 
5.ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ จ านวน 1 
ราย 

ร้อยละ 
 
 

ระบบ 
 
 

ระบบ 
คน 
 
 

ราย 
 
 

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการยกระดับ  
1  ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้   
1  องค์ความรู้ 
3.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน 
4.รายวิชาหลักสูตรมีการ 
บูรณาการ 2 รายวิชา 
5.จ านวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ  1  ราย 

115,000 ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 
และคณะ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6.จ านวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ  
2  รายวิชา 

รายวิชา 

6.กิจกรรมบริหาร
โครงการ 

บริหารโครงการจ านวน 5  
โครงการ 

โครงการ 1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการยกระดับ 5 
ผลิตภัณฑ์ 
2.จ านวนองค์ความรู้  
5 องค์ความรู้ 
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ 1 อัตลักษณ์ 
4.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 125 คน 
5.รายวิชาหลักสูตรมีการ 
บูรณาการ 10 รายวิชา 
6.จ านวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  5  ราย 

120,000 ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 
และคณะ 

รวมโครงการบริการวิชาการ จังหวัดน่าน  จ านวน  6  โครงการ 750,000  
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โครงการพัฒนาระบบตลาดออฟไลน์และระบบแบบออนไลน์:  URU as a Marketplace เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน  
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดประชุม
วิเคราะห์ความต้องการ
ของระบบและออกแบบ
ระบบ 

1.ข้อมูลความต้องการ
ของระบบและการ
ออกแบบร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 3 จังหวัด 
2. การบูรณาการ
รายวิชาโดยนักศึกษามี
ส่วนร่วม 

ระบบ 
 
 
 

รายวิชา 

1 ระบบ 
 
 
 
1 รายวิชา 

1,000 อ.ดร.จักรพันธ์  ศรีสวัสดิ์ 
และคณะ 

2. พัฒนาระบบออนไลน์ 1.ระบบตลาดออนไลน์ 
2. โดเมนเนม 
3. พ้ืนที่ประชาสัมพันธ์
และจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ 

ระบบ 
ชื่อ 
จุด 

1 ระบบ 
1 โดเมนเนม 
1 จุด 

49,000 อ.ดร.จักรพันธ์  ศรีสวัสดิ์ 
และคณะ 

3. การติดตั้งและทดสอบ
ระบบ 

1. ข้อมูลการทดสอบ
ระบบเพื่อน าไปปรับปรุง
ให้มีความเสถียร 

ชุดข้อมูล 
 
 
 

1 ชุดข้อมูล 
 
 
 
 

18,000 อ.ดร.จักรพันธ์  ศรีสวัสดิ์ 
และคณะ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. เครื่องมือในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 

 
รูปแบบ 

 
ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ 

4. จัดอบรมผู้ใช้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. จ านวนผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น Local 
Enterprise ที่มีทักษะใน
การใช้งานระบบตลาด
ออนไลน์ 
2. ผู้ประกอบการท้องถิ่น
มีความพึงพอใจในการใช้
งานระบบ  

คน 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่า 60 คน 
 
 
 
 
ไม่น้อยกว่า 3.51 

12,000 อ.ดร.จักรพันธ์  ศรีสวัสดิ์ 
และคณะ 

รวมพัฒนาระบบตลาดออฟไลน์และระบบแบบออนไลน์:  URU as a Marketplace  80,000  
รวมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่  น่าน  จ านวน  17  โครงการ 1,920,000  

รวมเป็นงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ทั้งสิ้น 2,000,000  
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ภาคผนวก 
ค าส่ังคณะวิทยาการจัดการท่ี 025/2564 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 

แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1  
บริบท 

 
1. บริบทของการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

คณะวิทยาการจัดการยึดหลักการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอานาจหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการภายใต้พันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่              
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
โครงสร้างงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่และความความรับผิดชอบของการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

1. เพ่ือก าหนดระบบและกลไกการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการด าเนิน 
โครงการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ และชุมชนเป้าหมาย 

2. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา 
ในชุมชนต าบล เป้าหมาย ภายใต้หลักการบรูณาการพันธกิจสัมพันธ์ 

3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ต าบล
เป้าหมาย 

4. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อชุมชนและสังคม 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยัและพันธกิจสัมพนัธ์ 

หัวหน้างานบริการวิชาการ 

คณบด ี
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2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ  

พันธกิจที่ :  3. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรม สู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิน่ 

เป้าประสงค์ที่ :  5. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม สู่การบริการ
วิชาการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ : 3. การพัฒนาพันธกิจหลักเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์       
เป้าประสงค์หลักที่  : 2.4 การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
เป้าประสงค์ย่อยที่ : 1. ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ทางวิชาการท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้

กับชีวิต 
                                   3. วัฒนธรรมท้องถิ่น (อุตรดิตถ์-แพร่-น่าน) อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ภูมิภาคและชาติ ได้รับการยกระดับเพ่ือการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 

    3. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
จากยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนดังนี้  
ค านิยาม  

1. ชุมชน หมายความว่ า  ชุมชนท้องถิ่น  หรือหน่วยงาน รวมถึ งองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัย  ที่เป็นเป้าหมายหลักในการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ โดยอยู่ในพื้นที่ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน  

2. แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ หมายความว่า แผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพ่ือการ
ด าเนินกิจกรรมและโครงการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่        
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา  
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ความรู้ในเชิงวิชาการท่ีมีผลเชิงประจักษ์ชุมชนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

 

1. บทน า 
 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และบริบทของคณะฯ                  
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชน
ทุกมิติ และสนับสนุนการด าเนินงานพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ และแนวคิดในการด าเนินกับโครงการ 
อันเป็นการน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 

2. ระบบและกลไกการจัดท าแผน 
    1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชนให้ครอบคลุมในทุกมิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้             

มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านการศึกษา  
2. เริ่มต้นจากเข้าถึงผู้น าชุมชน โดยเข้าพบปะหรือหารือกับผู้น าชุมชนอย่างไม่เป็น 

ทางการเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ทราบ  
3. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลรวมทั้งแผนงานเกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ือประชาสัมพันธ์ 

ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ ที่เกี่ยวข้องอาจจะใช้เวทีการประชุมหลายระดับ เช่น การประชุม
ชี้แจงในที่ประชุมผู้น าชุมชน ประชาคมต าบล หรือการประชุมในวาระเฉพาะที่จัดให้มีข้ึน   

4. ก าหนดบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในชุมชนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานพร้อมทั้ง 
ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดในการเข้าร่วมด าเนินงานกับทางโครงการ กระบวนการประชุม ใช้การ
ประชุมกลุ่มเป้าหมายหลักหรือที่เรียกว่า Focus Group   

5. ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้ 
ท าหน้าที่ในการประสานงานชุมชนโดยคัดเลือกบุคคลที่คุ้นเคยและรู้จักสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็น 
อย่างดี  

6. รับฟังข้อมูลและสภาพปัญหา รวมทั้งความต้องการของชุมชนในกระบวนการนี้เป็น 
การจัดให้มีเวทีสนทนาพูดคุยระหว่างสมาชิกในชุมชนกับผู้รับผิดชอบโครงการ  
 

1. ศึกษาและวิเ 
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3. วัตถปุระสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย 

 1. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม 
(แยกประเภทตามเป้าหมาย) 
 2. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
 3. จ านวนวิสาหกิจชุมชน หรอื ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุน 
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

 

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนิน
โครงการ 

ชุมชนเป้าหมาย/พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการต่อเนื่อง 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิน่จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

งปม.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์      

1. บ้านบนดอยลับแล 
ผลิตภณัฑ์ทุเรยีนกวนเสริมพ
รีไบโอติกไม่ใส่น้ าตาล 

 เลขที่ 77 หมู่ 2 ต าบลแม่
พูล อ าเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดติถ ์

     

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาดวีน
เกษตรอินทรีย์ต าบลบ้านด่าน
นาขาม 
ผลิตภณัฑ์เซรั่มสารสกัดจาก
เปลือกลางสาด 

 เลขที่  38 หมู่  8 ต าบล
บ้านด่านนาขาม  
อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
อุตรดิตถ์ 

     

3. วิสาหกิจชุมชนกล้วยพร
จากแม่ ผลิตภัณฑ์กล้วยอบ
สอดไส้ 

 เลขที่ 149 ต าบลวังกะพี้ 
อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
อุตรดิตถ์ 

     

4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วง
คุณภาพพิชัย ผลิตภัณฑ์กัมมี่
มะม่วง 

 เ ล ขที่  28 หมู่  9 บ้ า น
คลองกล้วยเหนือ  ต าบล
ไร่อ้อย  
อ า เ ภ อ พิ ชั ย  จั ง ห วั ด
อุตรดิตถ์ 
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โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนิน
โครงการ 

ชุมชนเป้าหมาย/พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการต่อเนื่อง 
2560 2561 2562 2563 2564 

5 .  ส ม คิ ด เ ห ล็ ก น้ า พี้  
ผลิตภัณฑ์จากมวลสารแร่
เหล็กน้ าพ้ี 

 เลขที่ 23 หมู่ 7 ต าบลน้ า
พี้ อ าเภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

     

2 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ 

งปม.2565 จังหวัดแพร่      

1. วิ ส าหกิ จ ชุมชนบ้านวั ง
กลาง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจา
กล้วย 

 เ ล ข ที่  124/1 ห มู่  16 
ต าบลแม่พุง อ าเภอวังช้ิน 
จังหวัดแพร่ 

     

2. วิสาหกิจชุมชนน้ าพริกตรา
แม่ศรีนวล ผลิตภัณฑ์น้ าพริก
หนุ่ม 

 102 หมู่  6 หมู่บ้านแพะ
โ ร งสู บ  ต าบล เด่ น ชัน 
อ า เภอเด่นชัย จั งหวัด
แพร่ 

     

3.  กลุ่ มแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์น้ าหม่อน 

 ต าบลแม่พุง อ าเภอวังช้ิน 
จังหวัดแพร่ 

     

4 .  ก ลุ่ ม ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเหรี่ยง
ครบวงจร ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 

 ต าบลแม่เกิ๋ง  อ าเภอวัง
ช้ิน จังหวัดแพร่ 

     

5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
เหล่าเหนือ ผลิตภัณฑ์น้ าพริก
ลาบ 

 บ้านเหล่าเหนือ ต าบล
บ้านกวาง อ าเภอสูงเม่น  
จังหวัดแพร่ 

     

        
3 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
จังหวัดน่าน 

งปม.2565 จังหวัดน่าน      

1 .  ก ลุ่ ม ผ้ า ท อ ไ ท ลื้ อ สี
ธ ร ร ม ช า ติ บ้ า น ด อ น มู ล 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติ 

 เลขที่ 62 หมู่ 2 ต าบลศรี
ภู มิ  อ า เ ภ อ ท่ า วั ง ผ า 
จังหวัดน่าน 

     

2. กลุ่มกาแฟคั่วมือน้ ามวบ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ 

 เลขที่ 166 หมู่ 8  ต าบล
น้ ามวบ อ าเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน 

     

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปสาหร่ายไกบ้านหนองบัว 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสาหร่ายไก 

 เลขที่  106 หมู่ 5 ต าบล
ป่าคม อ า เภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 
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โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนิน
โครงการ 

ชุมชนเป้าหมาย/พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการต่อเนื่อง 
2560 2561 2562 2563 2564 

4. ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ าผึ้ง
เขียวสมบัติฟาร์ม  

 เลขที่ 75 หมู่ 3 ต าบลชัย
ส ถ า น  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  
จังหวัดน่าน 

     

5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใจ
อยู่รักษ์น่าน ผลิตภัณฑ์ชา
สมุนไพร 

 เลขท่ี 13 หมู่ 5 ต าบลไชย
ส ถ า น  อ า เ ภ อ เ มื อ ง 
จังหวัดน่าน 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
แผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 

บริบทแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

1. บริบทของงาน  

แผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีงบประมาณ 2565 อยู่
ภายใต้การด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยด าเนินการด้านการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2565 – 2569 เพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์มีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ฝ่ายกิจการนักศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์              
พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยท าหน้าที่ประสานงานเชิงนโยบาย
กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนงานด้านกิจกรรมนักศึกษา  ช่วยเหลือสร้าง
ความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน โดยการจัดให้บริการสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือช่วยลด
ปัญหา อุปสรรค ระหว่างการศึกษา เพ่ือที่จะได้ใช้เวลาในการศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ความสามารถ ได้แก่ การจัดสวัสดิการทุนการศึกษา บริการ หอพัก บริการรักษาพยาบาล บริการให้
ค าปรึกษา บริการจัดหางาน ฯลฯ 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการฝึกฝน พัฒนาความรู้และการน าความรู้ไปช่วยแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภาวะการเป็น
ผู้น าที่ดี การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และก ากับดูแลความมี
ระเบียบวินัยของนักศึกษา เพ่ือการอยู่ร่วมกัน มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน และท ากิจกรรมร่วมกัน 
อย่างมีความสุข  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และคณะ เพ่ือให้ความ
ร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะและสาธารณะ 
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2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และแผนกลยุทธ์

ของคณะวิทยาการจัดการ 

มีความสอดคล้อง ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บท  
เป้าประสงค์หลัก 1.1 การพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  
เป้าประสงค์ย่อย 2) ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม กีฬา การศึกษา สุขภาพทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยองค์กรท้องถิ่นและชุมชน  

 
 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้า 

งานกิจกรรมนกัศึกษา 

สโมสรนักศกึษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

หัวหน้า 

งานชมรมนักศึกษา 
 

หัวหน้า 

งานพัฒนานักศึกษา
และจิตอาสา 

 

หัวหน้า 

งานศิษย์เก่า 

 

ประธานหลักสูตร 
/กรรมการ 

กรรมการและ 

เลขานุการ 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักศึกษา  
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 กลวิธี/มาตรการ  
2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และ

การบริการวิชาการสู่สังคม  
2)  ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญา
ของ  
    เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 

เป้าประสงค์หลัก 2.4 การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เป้าประสงค์ย่อยที่ 3) วัฒนธรรมท้องถิ่น (อุตรดิตถ์-แพร่-น่าน) อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ภูมิภาคและชาติได้รับการยกระดับเพื่อการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิม  

กลวิธี/มาตรการ 
1) การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ผ่านอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพ่ือสร้างการเรียนรู้และ

การ 
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน  

2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัด
อุตรดิตถ์  
แพร่ น่าน  

เป้าประสงค์ย่อยที่  4) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วยยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
กลวิธี/มาตรการ 

1) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน  
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

1. บทน า 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร ตัวแทนหลักสูตร และมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 1 
คน  โดยมีโครงสร้างงาน 4 ส่วน ได้แก่ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและจิต
อาสา งานชมรมนักศึกษา และงานศิษย์เก่า   สอดคล้องกับผลการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัว
บ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม  องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทย ตัวชี้วัดที่ 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นทิศทางและก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
ของแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565   ที่สามารถใช้ผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริหารคณะและสามารถน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงผลการด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป  
  
2. ระบบและกลไกการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ระบบและกลไกการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีดังนี้ 
 1. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการ
จัดการ                        ปี 2565-2569 และผลการด าเนินงานแผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ตลอดจนข้อเสนอแนะในปี 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงประเด็นการพัฒนาของชุมชน/
ท้องถิ่น   
 2. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประชุม
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ   
 3. น าแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะหรือคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ  
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 4. ท าการแก้ไข/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการประจ าคณะ และเข้าที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง 
 5. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย มีการติดตามทบทวนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษารับทราบ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
การท างาน รวมถึงการน าข้อมูลไปปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารงานต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และสร้างการเรียนรู้ 

1. โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างการเรียนรู้ 
2. รายวิชาที่มีการบูรณาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
3. เครือข่ายการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น  
 

1 โครงการ/กิจกรรม 
 
 

อย่างน้อย 2 รายวิชา 
 

1 เครือข่าย 
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรม

และ
โครงการ
ตามแผน
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด/
เกณฑ์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1. โครงการ
กีฬาหาง
นกยูงเกมส์ 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 
 

1.  เพื่อสืบทอด
ประเพณีการ
แข่งขันกีฬาหาง
นกยูงเกมส์ 
2.  เพื่อปลูกฝัง
ความมีคุณธรรม
และจริยธรรม
ให้กับนักศึกษา 
3.  เพื่อสร้างความ
รัก ความสามัคคี 
และส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดี
ของนักศึกษา 
4.  เพื่อสร้างเสริม
สุขภาวะแข็งแรง
ทางร่างกายและ
จิตใจให้กับ
นักศึกษา 

- 
นักศึกษา
เข้าร่วม
กิจกรรม 
400  คน 

 

ด าเนินการตาม
แผน 

  

 

33,000 บาท 22 ก.พ.- 
12 มี.ค.64 

อ.อุษณีย์ 

2. โครงการ
สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี
ไทย และ
โครงการ
ตามแนว
พระราชด าริ 

1. เพื่อท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทย 
2. เพื่อสืบสาน
โครงการตามแนว
พระราชด าริ  

- 
อาจารย์ 
บุคลากร 

และ
นักศึกษา 
เข้าร่วม 
100 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส 
COVID-2019 

  9,000 บาท เม.ย.64 
 

อ.นันท์มนัส 

3. โครงการ 
“นักศึกษา
ใหม่ 
สักการะ
พระยาพิชัย
ดาบหัก ไหว้
สาพระแท่น

1.  เพื่อสืบทอด
ประเพณีสักการะ
พระยาพิชัย ไหว้
สาพระแท่นศิลา
อาสน์ท่ีดีงาม 
2.  เพือ่ให้
นักศึกษาตระหนัก

- 
นักศึกษา
เข้าร่วม 
400 คน 
  

 

คณะไม่ได้
ด าเนินการ 
เพราะเป็น

โครงการท่ีคณะ 
ต้องด าเนินการ

ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย

   30,000 บาท ส.ค.64 
 

อ.จักภพ 
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กิจกรรม
และ

โครงการ
ตามแผน
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด/
เกณฑ์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

ศิลาอาสน์” 
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 
 

ถึงความจงรักภักดี
ในสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
และระลึกถึงคุณ
งามความดีของ
วีรบุรุษพระยา
พิชัย ดาบหัก 
3.  เพื่อปลูกฝัง
ความมีคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
นักศึกษา 
4.  เพื่อสร้างความ
สามัคคีและ
ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดี
และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
นักศึกษา 
5. เพื่อสร้างเสริม
สภาวะความ
เข้มแข็งทาง
ร่างกายและจิตใจ
ให้กับนักศึกษา 

แต่เนื่องจาก
สถานการณ์

การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส 
COVID-2019 

มหาวิทยาลัยจึง
ไม่ไดด้ าเนินการ 

4. โครงการ
วันสถาปนา 
มรอ.
ประจ าปี
การศึกษา 
2563 

1.  เพื่อสืบสาน
ประเพณีและร่วม
เฉลิมฉลองวัน
คล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 
2.  เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจใน
สถาบัน 

- 
นักศึกษา
เข้าร่วม
กิจกรรม 
300 คน 

คณะไม่ได้
ด าเนินการ 
เพราะเป็น

โครงการท่ีคณะ
ต้องด าเนินการ

ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
แต่เนือ่งจาก
สถานการณ์

การแพร่ระบาด

   5,000 บาท ส.ค.63 
 

อ.อุษณีย์ 
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กิจกรรม
และ

โครงการ
ตามแผน
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด/
เกณฑ์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

3.  เพื่อสร้างเสริม
ให้อาจารย์ 
บุคลากร และ
นักศึกษามีสุขภาพ
ท่ีดีโดยการออก
ก าลังกายด้วยการ
เดิน-วิ่ง 
4.  เพื่อสร้างความ
สามัคคี 
ความสัมพันธ์อันดี 
และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
นักศึกษา 

ของเชื้อไวรัส 
COVID-2019 

มหาวิทยาลัยจึง
ไม่ได้ด าเนินการ 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  

จากมติท่ีประชุมของฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  
- ปรับลดกิจกรรมที่คาดว่าไม่สามารถ
ด าเนินการได้จากผลการประเมินของแผนในปี
ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/เกณฑ ์

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด งบ 

ประมาณ 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. โครงการส่งเสรมิ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและ 
ประเพณีไทย และ
โครงการตาม
แนวทาง 
พระราชด าริ  
 

1.นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจการการจัดท าวีดโีอ/
สื่อน าเสนอที่เพ่ิมขึ้น 
2.จ านวนวีดีโอ/สื่อการ
น าเสนอวัฒนธรรมประเพณี
ไทย และโครงการตาม
แนวทางพระพระราชด าร ิ
3. การบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน หรืองานวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ 
4. ภาคีเครือข่ายทีม่ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็น
ไทย และโครงการตาม
แนวทางพระราชด าร ิ

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ70 
 
2 ช้ินงาน 
 
 
 
2 วิชา 
 
 
 
 
1 เครือข่าย 

  16,500  
 

ก.พ 65 
 

ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
สโมสร
นักศึกษา 

7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค์การ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน และ
น าไปปรับปรุง
การจัดท าแผน
ครั้งต่อไป  

1. นักศึกษา  
2. คณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
3. ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  
 

1. แบบสอบถาม  
2. การสังเกต  
3. การสัมภาษณ์  
4. การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
5. การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน   

Content 
Analysis  

ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม/
โครงการ  
เกณฑ์มาตรฐาน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน  
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
แผนจัดการเรียนรูแ้ละบูรณาการกับการท างาน 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 

1. บริบทของแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับการท างาน   

ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 
ก าหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ โดยมี
เป้าหมายส าคัญเพ่ือพัฒนาคนให้ทุกมิติและให้ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อม
ทั้ ง ก า ย  ใ จ  ส ติ ปั ญ ญ า  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
2 1  
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสมรรถนะตามความถนัดของตนเอง การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องการมีการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ (Knowledge) 
แต่เพียงอย่างเดียว เป็นการสร้างนักศึกษาที่มีความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ให้มี
สมรรถนะที่พร้อมในการท างานในโลกยุคใหม่  การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีแนวคิดใน
การบูรณาการจัดการศึกษากับการท างานให้เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองผู้เรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับทุกมิติของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลักษณะที่เป็นพลวัต (Dynamics) เพ่ือสร้างบัณฑิต
ให้พร้อมสู่โลกแห่งการท างานต่อไป 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีปรัชญา คือ “เป็นผู้น าด้านการจัดการ  
มีมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” อัตลักษณ์ของบัณฑิต “ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้
เป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่” จากปรัชญาและอัตลักษณ์ ท าให้คณะมีนโยบายให้ความส าคัญต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบหลายรูปแบบทั้งสหกิจศึกษ า 
(Cooperation Education) การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning 
:WIL) และรูปแบบการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and 
Work Integrated Education : CWIE)  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่สามารถ
ท างานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 3. 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 6. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ( MBA.) รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท า ง า น  
(Work-integrated Learning: WIL)  
หลักการส าคัญ 
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1. เป็นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีความพร้อมสู่โลกแห่ง
การท างานจริง โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ท าให้มีประสบการณ์ทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต 

2. การท างานในลักษณะภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 
3. เป็นการด าเนินการที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย (Win-Win-Win Benefit) ได้แก่ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ และวิชา
ชีวิตจากการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท าให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และการก้าวสู่ระบบ
การท างาน 

2. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability) และมีทักษะ (Skills) 
ที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  

 

โครงสร้างฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์อมรรัตน์  ศรีวิโรจน์ 
ผู้ช่วยคณบดี 

 

นางสุรีย์ลักษณ์  ม่ันแย้ม 
นักวิชาการการศึกษา 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ  
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
  เป้าประสงค์หลัก 2.1 การผลิตบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   เป้าประสงค์ย่อย 1) ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ "บัณฑิต นักคิด นักจัดการ 
สร้างงานด้วยความรู้คู่คุณธรรม" มีทักษะวิชาชีพและสมรรถนะตรงตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 
   ตัวชี้วัด 1) จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการจัดการศึกษารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education  : CWIE) 
   กลวิธี/มาตรการ 1) ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน 
แบบ CWIE 

เป้าหมายหลัก 2.2 การพัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ด้านการ 
พัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ  
  เป้าหมายย่อย 1) มีหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองกับการพัฒนา
ก าลังคน เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
   ตัวชี้วัด 2) ร้อยละหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 
   กลวิธี/มาตรการ 1) สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถ
ด าเนินการตามเกณฑ์ ประกันคุณภาพการศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
 เป้าประสงค์หลัก 3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
กายภาพ 
และด้านบุคลากร 
  เป้าหมายย่อย 2) เป้าโครงสร้างและภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
   ตัวชี้วัด 6) จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 
   กลวิธี/มาตรการ 1) ส่งเสริมและสร้างระบบการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ด้านการเรียน การสอนสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2562 ระดับคณะ คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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3. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการแผนจัดการเรียนรูแ้ละบูรณาการกับการท างาน 
สหกิจศึกษา (Cooperation Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน

ระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน เข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมี
หลักการและเป็นระบบเพ่ือให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยก าหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริง
ของการท างานและการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง 
เป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา 
ณ สถานประกอบการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work Integrated Learning : 
WIL)  เป็นการผสมกลมกลืนกันระหว่างประสบการณ์ท างานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนใน
ห้องเรียน อาจอยู่ในรูปของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานเพ่ือสังคม การท างาน
ในสถานประกอบการ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น 
  สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE)  เป็นหนึ่งในกลไกการจัดการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษา
และสถานประกอบการด าเนินการร่วมกันอย่ าง เป็นระบบ โดยให้นักศึกษาได้ เรียนรู้ ใน
สถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการน าความรู้ไปทดลองปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ (Work-based 
Learning) ในทุกรูปแบบ ที่ท าให้นักศึกษามีสมรรถนะ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะ (Attributes) ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพร้อมสู่โลกแห่งการท างานจริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับการท างาน 

1. บทน า 

แผนปฏิบัติการแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับการท างาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตจากการไป
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท าให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
ตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และการก้าวสู่ระบบการท างาน  และสร้างบัณฑิตให้มี
ทักษะที่พร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability) และมีทักษะ (Skills) ที่ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

 
2. ระบบและกลไกการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับการท างาน 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีระบบ

และกลไกให้ทุกหลักสูตรจัดท าจัดแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับการท างาน ดังนี้ 

1. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีดูแลงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือจัดท าแผนจัดการเรียนรู้
และบูรณาการกับการท างานระดับคณะร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทางในการท าแผนระดับ
หลักสูตรต่อไป 

2. ระดับหลักสูตรมีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับการท างานเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติในระดับหลักสูตร 

3. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดตามการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับ
การท างานของแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานตาม
แผน ของแต่หลักสูตร 

5. น าผลการทบทวนไปปรับปรุงเพ่ือจัดท าแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับการ
ท า ง า น 
ในปีต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. เพ่ือจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

กับการท างาน 
2. เพ่ือด าเนินโครงการและกิจกรรม

ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาการ 
วิชาชีพ และวิชาชีวิต   

1.  จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการจัดการศึกษา
รูปแบบการจัดการสอนแบบบูรณาการกับการ
ท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) 

20 คน 

2. ร้อยละหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการสอน
แบบบูรณาการกับการท างาน (Cooperative 
and Work Integrated Education : CWIE) 

ร้อยละ 80 

3. จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม จัดการสอน
แบบบูรณาการกับการท างาน (Cooperative 
and Work Integrated Education : CWIE) 

ร้อยละ 50 

4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 

การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบ บรรลุ ไม่

บรรลุ 
1. เพ่ือจัดการศึกษาแบบบูรณา

การกับการท างาน 
2. เพ่ือด าเนินโครงการและ

กิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาการ 
วิชาชีพ และวิชาชีวิต   

1.  กิจกรรม/โครงการ ที่
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21 
อย่างน้อย 2 โครงการ 

2.  แนวปฏิบัติที่ดีการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98,000 บาท ฝ่าย
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะวิทยาการจัดการ ยังไม่สามารถสร้างแนวปฏิบัติที่
ดีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated Education : 
CWIE) ได้ 

1. การจัดท าคู่มือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้และความเข้าใจ
รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบรูณาการกับการ
ท างาน 

3. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) 
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 

การบรรลุ
ตามตัวช้ีวัด 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
1. การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ

การท างาน (Cooperative and 
Work Integrated Education : 
CWIE)  

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะตรงตามความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
"บัณฑิต นักคิด นักจัดการ 
สร้างงานด้วยความรู้คู่
คุณธรรม" 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
  จ านวนนักศึกษาผ่านการจัด
การศึกษารูปแบบบูรณาการกับการ
ท างาน จ านวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษามีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต 

  ขอ งปม.จัดสรรจาก
ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย  

(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรณาการ

กับการท างาน) 

ปีงบประมาณ 
2565 

ปีการศึกษา 
2564 

 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

2. หลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัด
การศึกษา ที่ตอบสนองกับการ
พัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
  หลักสูตรที่มีรูปแบบการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (Cooperative and Work 

  ขอ งปม.จัดสรรจาก
ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย  

(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ปีงบประมาณ 
2565 

ปีการศึกษา 
2564 

 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 

การบรรลุ
ตามตัวช้ีวัด 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
Integrated Education : CWIE) 
ร้อยละ 80 
 
เชิงคุณภาพ 
  หลักสูตรที่จัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน (Cooperative 
and Work Integrated Education 
: CWIE)  

การศึกษาบูรณาการ
กับการท างาน) 

3. พัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) 

เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และ
สามารถจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน 
(Cooperative and Work 
Integrated Education : 
CWIE) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
  จ านวนอาจารยท์ี่ผ่านการอบรม 
การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณา
การกับการท างาน (Cooperative 
and Work Integrated Education 
: CWIE) ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 

  ขอ งปม.จัดสรรจาก
ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย  

(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรณาการ

กับการท างาน) 

ปีงบประมาณ 
2565 

ปีการศึกษา 
2564 

 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 

การบรรลุ
ตามตัวช้ีวัด 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
  อาจารย์มีความรู้และสามารถ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบบรูณา
การกับการท างาน (Cooperative 
and Work Integrated Education 
: CWIE) ได ้

4.  โครงการปฐมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมด้านสหกิจศึกษาและ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน    

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.  เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางการ 
    ปฏิบัติตนที่ดีในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการ   
    เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อม 
    ในการท างานสอดคล้องกับ 
    ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน 
    สาขาอาชีพต่างๆ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการต้องเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100  

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิด
ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

เชิงคุณภาพ 
   นักศึกษาทุกคนมีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

  ขอ งปม.จัดสรรจาก
ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย  

(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรณาการ

กับการท างาน) 

ปีงบประมาณ 
2565 

ปีการศึกษา 
2564 

 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 

การบรรลุ
ตามตัวช้ีวัด 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
5. โครงการปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานภาคสนาม 
2. เพื่อให้แนวทางการประกอบ

อาชีพในอนาคตแก่นักศึกษา 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาผ่านการประเมินการ

ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
ร้อยละ 100 

2. นักศึกษาได้แนวทางการประกอบ
อาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
1. ได้ข้อเสนอแนะจากสถาน

ประกอบการ เพื่อน าไปปรับปรุง
กระบวนการเตรียมนักศึกษาก่อน
ออกปฏิบัติงานภาคสนาม 

  ขอ งปม.จัดสรรจาก
ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย   

(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรณาการ

กับการท างาน) 

ปีงบประมาณ 
2565 

ปีการศึกษา 
2564 

 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 

การบรรลุ
ตามตัวช้ีวัด 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
2. หลักสูตรได้แนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์สหกิจศึกษาและการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน    

1. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 

2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้
แนวทางในการเตรียมความ
พร้อมก่อนออกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 

 
3. เพื่อให้คณะและหลักสูตรได้ทราบ

ถึงผลสัมฤทธิ์และข้อเสนอแนะใน
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการจัด

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้แนว

ทางการเตรียมตัวก่อนออก
ปฏิบัติงาน 

  ขอ งปม.จัดสรรจาก
ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย   

(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรณาการ

กับการท างาน) 

ปีงบประมาณ 
2565 

ปีการศึกษา 
2564 

 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 

การบรรลุ
ตามตัวช้ีวัด 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
2. คณะและหลักสูตรได้ข้อเสนอแนะ
เพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการ 

7.  การนิเทศนักศึกษาปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม 

1.  เพื่อดูแลและติดตามการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
เครือข่ายกับสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
  นักศึกษาได้รับการนิเทศร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ 
  เกิดเครือข่ายกับสถานประกอบการ 

  ขอ งปม.จัดสรรจาก
ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย  

(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรณาการ

กับการท างาน) 

ปีงบประมาณ 
2565 

ปีการศึกษา 
2564 

 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
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7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค์การประเมิน 
แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ 

วิธีวิเคราะห์ 
ข้อมูล 

เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

เพ่ือประเมินผลการจัดการ
การศึกษาแบบบูรณาการ
กับการท างาน
(Cooperative and Work 
Integrated Education : 
CWIE) 

1. นักศึกษา 
2. สถานประกอบการ 
3. หลักสูตร 
4. อาจารย์ 

1. แบบประเมิน 
2. การสังเกต 
3. การสัมภาษณ์ 
4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
5. การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ 

 Content 
Analysis 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับคณะ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
งานการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ. 2565 – 2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 

บริบทงานการจัดการความรู้ 

1. บริบทของงานการจัดการความรู้ 

ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 เป็นการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับ
คณะ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 :  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น  ๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากค าว่า “Knowledge Management” คือการ 
รวบรวม องค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้
เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ รู้น าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่าย
โอน ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลาและทัน
เหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงาน   ของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซึ่ง
จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

ทั้งนี้ ในส่วนของงานการจัดการความรู้ของคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบคือ การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึง
บุคลากร         สายสนับสนุนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
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โครงสร้างของงานการจัดการความรู้ 
                                                             
                                                            คณบดี 

 

 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  

 
  

        คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
 
 

การบริหารจัดการของงานการจัดการความรู้ 
 งานการจัดการความรู้ เป็นงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้
การก ากับดูแลตามองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการ : งานการจัดการความรู้ 
 

 
 

กระบวนการ 7 ขั้นตอนการจัดการความรู้ 
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กระบวนการ 7 ขั้นตอนการจัดการความรู้ 
1. การบ่งชี้ความรู้เป็นการก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ เช่น เราจะต้องมีความรู้เรื่อง

อะไรบ้าง เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง เป้าหมายของการจัดการความรู้ในครั้งนี้มีอะไรบ้าง 
2. การสร้างและการแสวงหาความรู้เป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและก าหนดรายละเอียด

การจัดเก็บความรู้ เช่น ความรู้นั้นอยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร จะใช้วิธีการอย่างไรในการเอาความรู้
นั้นมาเก็บรวมกัน 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการจัดข้อมูล แบ่งประเภทและก าหนดหมวดหมู่ความรู้ให้
เหมาะสม เช่น จะจัดโครงสร้างอย่างไรให้ง่ายต่อการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ท าอย่างไรให้ค้นหา
สะดวก 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้เป็นการทวนสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์และความ
ชัดเจนของความรู้ที่ได้รวบรวมมา เช่น ข้อมูลความรู้ที่รวบรวมมานั้นถูกต้องหรือไม่  ใช้ภาษาเดียวกัน
หรือไม ่

5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการก าหนดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใช้ข้อมูลความรู้ได้สะดวกหรือไม่ 

6. การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ เป็นการก าหนดรูปแบบการแบ่งปันข้อมูลความรู้เช่น การ
สร้างและกระตุ้นบรรยากาศการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ร่วมกัน 

7. การเรียนรู้ เป็นก าหนดวิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน เช่น ความรู้นั้นก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรอย่างไรบ้าง กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่อย่างไรบ้าง 
 

2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการงานการจัดการความรู้ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการ

จัดการ 

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ : งานการจัดการความรู้กับแผนกลยุทธ์คณะ
วิทยาการจัดการมีความสอดคล้อง ดังนี้  
 กลยุทธที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
 เป้าประสงค์หลักที ่2.2 การพัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ  
 เป้าประสงค์ย่อย  
 1) มีหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองกับการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ 
 กลวิธี/มาตรการ สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 

ส่วนที่ 2 
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แผนปฏิบัติการงานการจัดการความรู้ 

1. บทน า 

แผนปฏิบัติการงานจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ภายใต้    
การด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายงานการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย
คณบดี   รองคณบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร/ตัวแทนคณาจารย์แต่ละหลักสูตร หัวหน้า
ส านักงานคณบดี ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ในการก าหนด น าระบบ กลไกไปใช้ด าเนินการ 
ด้วยการประสานงานร่วมกับประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน     เพ่ือใช้สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานในการขับเคลื่อนงาน การจัดการความรู้ให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ระดับคณะที่ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ         กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นทิศทางในการก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานของงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสามารถ
ใช้ผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริหารคณะ และสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป 

 

2. ระบบและกลไกการจัดท าแผนของงานการจัดการความรู้ 

 1. งานการจัดการความรู้ด าเนินการส ารวจประเด็นความรู้ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ในด้านการ
ผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน และด้านอ่ืน  ๆ เพ่ือ
ด าเนินการ วางแผนการจัดการความรู้ 
 2. งานการจัดการความรู้การติดต่อประสานงานกับหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ในการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนการจัดการความรู้ในการแสวงหา และรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 3. งานการจัดการความรู้ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอน เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้  

 4. งานการจัดการความรู้ด าเนินการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความความรู้ ตาม
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ 

 5. งานการจัดการความรู้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้เสนอคณะ 

3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 
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วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานในการขับเคลื่อน
งานการจัดการความรู้ให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์  
คณะวิทยาการจัดการ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ในโครงการที่ด าเนินการลุล่วง
ตามค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
80 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 
วัตถุประสงค์

ของแผน 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ การบรรลุตาม

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริม
การด าเนินงาน
ในการ
ขับเคลื่อนงาน
การจัดการ
ความรู้ให้
เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ใน
แผนกลยุทธ์
คณะวิทยาการ
จัดการ 

ร้อยละของ  
ตัวบ่งชี้ความ 
ส าเร็จใน
โครงการที่
ด าเนินการ
ลุล่วงตาม   
ค่าเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า 
80 

ร้อยละ 80 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
(จัดเมื่อ
วันที่ 23 
มิถุนายน 
2564 ) 

 

 10,000 งานการ
จัดการ
ความรู้ 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก On-site 
เป็น On-line ท าให้บางกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

คณะต้องวางแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับ
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผนการจัด
กิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้การ
รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ที่หลากหลายขึ้น 

การเชื่อมโยงการจัดโครงการของหลักสูตรกับการ
จัดการความรู้ของคณะ 

ก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้ให้
หลากหลายมากขึ้น 
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

โครงการ
/กิจกรรม 

วัตถุประสง
ค์ 

ตัวช้ีวัด/
เกณฑ์ 

การบรรลุ
ตามตัวช้ีวัด 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 

ผู้รับผิดชอ
บ 

บรร
ลุ 

ไม่
บรร
ลุ 

โครงการ
การจัดการ
ความรู ้

เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิ
การด าเนินงาน
ในการ
ขับเคลื่อนงาน
การจัดการ
ความรู้ให้
เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ใน
แผนกลยุทธ์
คณะวิทยาการ
จัดการ 

ร้อยละของ  
ตัวบ่งช้ี
ความ 
ส าเรจ็ใน
โครงการที่
ด าเนินการ
ลุล่วงตาม   
ค่า
เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า 
80 

  15,000 มีนาคม 
2565 

งานการ
จัดการ
ความรู้ 

7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค์การ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการ/
เครื่องมือ 

วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

เพ่ือประเมินผล
การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนงาน
การจัดการความรู้
ให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ใน
แผนกลยุทธ์คณะ
วิทยาการจัดการ 

- คณาจารย์ 
- นักศึกษา 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การถอด
บทเรียน 
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

-ผลงานเชิง
ประจักษ์ 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ 2565   
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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แผนงานบริหารและพฒันาบุคลากร 

ส่วนที่ 1  

1. บริบทหน่วยงานฝ่ายบุคลากรและความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ 

บริบทหน่วยงานฝ่ายบุคลากร 

ฝ่ายงานบุคลากร ขึ้นตรงกับการบริหารจัดการของรองคณบดีฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ คือ การสนับสนุนอาจารย์และสายสนับสนุนในในการพัฒนาศักยภาพของตนเองใน

ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

- การสนับสนุนในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ และต าแหน่ง

ช านาญการของสายสนับสนุน 

- การส่งเสริมให้สายวิชาการมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

- การพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ในการพัฒนาทักษะและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่านการฝึกอบรม หรือสัมมนาที่มีประโยชน์ต่อสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

ข้อมูลหน่วยงานที่ส าคัญ  

อาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน  15 คน 
อาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ   จ านวน  57 คน 
อาจารย์ ดร.           จ านวน  26 คน 
ข้าราชการพลเรือน        จ านวน  1   คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จ านวน  10 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  (พ)     จ านวน  3   คน 
พนักงานจ้างเหมารายเดือน         จ านวน  2   คน 
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โครงสร้างองค์กร/ฝ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการของฝ่าย 

การบริหารจัดการของฝ่ายบุคลากรประจ าคณะวิทยาการจัดการจะเกี่ยวข้องกับ      
รองคณบดี 2 ฝ่าย คือ  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของหัวหน้างานฝ่ายบุคลากรที่

จะต้องด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในนามคณะ ทั้งในส่วนของสายวิชาการ และส่วนของ

สายสนับสนุน โดยจะเน้นการพัฒนาทักษะที่จะเป็นต่อการต่อยอดความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่

รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น งานสอน หรือ ช านาญการ ที่จะเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ก าก าติดตามผลการด าเนินงานของหัวหน้างานก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการที่จะต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของสาย

วิชาการ ตั้งแต่ การเขียนต ารา เอกสารประกอบการสอน การจัดท าวิจัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและ

ความถูกต้องการเข้าสู่กระบวนการก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ “ฝ่ายงานบุคลากร” กับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการ
จัดการ  

มีความสอดคล้องดังนี้ 
พันธกิจที่ :  6. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้านสมรรถนะทาง

วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์ที่ 7. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี    
กลยุทธ์ที่ :  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความเป็น

เลิศและมืออาชีพ 

แนวปฏิบัติ 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานฝ่ายบุคลากร หัวหน้างานด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
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3. ความรู้เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการฝ่ายงานบุคลากร 

  แผนพัฒนาตนเอง  IDP (Individual Development Plan) หมายถึง แผนการ

พัฒนาตนเองของสายวิชาการ เกี่ยวกับการวางแผนเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการ รวมถึงการเข้าสู่

การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อีกทั้ง การก าหนดแผนการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ เพ่ือให้

เกิดศักยภาพในการท างานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ผลงานวิชาการ ประกอบด้วย หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารค า

สอน รวมทั้ง งานวิจัย บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ  

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ก่อนที่จะเข้าสู่

กระบวนการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยต้องเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การ

เตรียมสอบสอนภายในภาคเรียนที่ด าเนินการสอนในรายวิชานั้น ๆ การจัดท าเอกสารประกอบการ

สอน การจัดท าหนังสือ ต าราหรือเอกสารประกอบค าสอน นอกจากนี้ สนับสนุนด้านงบประมาณ

ส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น

เกณฑ์ประกันคุณภาพที่ใช้ประเมินผลการด าเนินงานของคณะเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในประเด็น ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการฝ่ายงานบุคลากร 

 

1. บทน า 

 แผนปฏิบัติการฝ่ายงานบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้
การด าเนินของฝ่ายบริหารและวิชาการ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้า
งานฝ่ายบุคลากร และหัวหน้างานฝ่ายก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นตัวแทนคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ในการก าหนดและน าระบบและกลไกไปใช้ด าเนินการด้วยการประสานงานร่วมกับ
ประธานหลักสูตร คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และสายสนับสนุน เพ่ือใช้สนับสนุนการด าเนินงาน
และการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาตนเอง
ด้วยการฝึกอบรมหรือสัมมนา และสายสนับสนุนในการเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการซึ่งด าเนินการตาม
เป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นทิศทางและก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
ของฝ่ายบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสามารถใช้ผลการปฏิบัติงาน
รายงานต่อผู้บริหารคณะและสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงผลการด าเนินงานกิจกรรมหรือ
โครงการในปีต่อไป  

 

2. ระบบและกลไกการจัดท าแผนของฝ่ายงานบุคลากร 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

1. ฝ่ายงานบุคลากรด าเนินการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองและน าเข้าสู่แผนพัฒนา

บุคลากรของคณะฯ โดยให้ประธานหลักสูตรด าเนินการรวบรวมแผนพัฒนาตนเอง (IDP) ส่งฝ่ายงาน

บุคลากร 

2. ฝ่ายงานบุคลากร ด าเนินการรวบรวมความต้องการของอาจารย์ จากการเขียนแผนพัฒนา

ตนเอง (IDP) ตลอดระยะเวลา 3 ปี เพ่ือท าการสรุปแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์แต่ละท่าน 

3. การด าเนินการอัพเดตข้อมูลอาจารย์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการ

พัฒนาตนเองตามแผนที่ได้วางไว้ 

4. ฝ่ายงานบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เข้ารับการจัดสรรทุนและ

งบประมาณการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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5. ฝ่ายงานบุคลากรด าเนินการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ผ่านการด าเนินการตามโครงการต่างๆ 

ได้แก ่การเข้าฝึกอบรม/สัมมนาที่ตรงกับความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาที่สอน หรือ การจัดท าผลงาน

ทางวิชาการ  

6. ฝ่ายงานบุคลากร ด าเนินการรายงานผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ทุกท่านต่อคณะ  

7. คณะกรรมการบริหารคณะหรือวิชาการคณะ ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม

กระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

8. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ 

3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 

     เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

1.ร้อยละของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งหมดที่
ด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 
80 

ร้อยละของโครงการ

ด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

2.ร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของโครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
ด าเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า 80 

ร้อยละของตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
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4. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน 

วัตถุประสงค์การ

ประเมิน 
แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

เกณฑ์ในการ

ประเมิน 

เพ่ือประเมินผล

ส่งเสริมและ

สนับสนุนศักยภาพ

บุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 

-อาจารย์  

-สายสนับสนุน 

 

 

-แบบสังเกต  

-การสัมภาษณ์  

-การถอดบทเรียน 

-การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

Content analysis 

ร้อยละของอาจารย์

ที่สามารถ

ด าเนินการตาม

ก าหนดเวลา 

ร้อยละ 80 ที่

อาจารย์ผู้เข้าร่วม

โครงการสามารถ

ส่งผลงานตาม

ก าหนดเวลา 

5. ผลการประเมินแผน 

วัตถุประสงค์ 
ของแผน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
การบรรลุตาม

ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ  ไม่บรรลุ 

เพ่ือส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ศักยภาพ
บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

1.ร้อยละของ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
ทั้งหมดท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จไม่น้อย
กว่า 80 

ร้อยละ 80
ของ
อาจารย์ที่
เข้าร่วม
โครงการ 

 

/  40,000 
หัวหน้างานก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 

2.ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของ
โครงการ
ทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่
ด าเนินการ
ลุล่วงตามค่า
เป้าหมาย ไม่
น้อยกว่า 80 

     



132 
 

 

 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนครั้งต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
อาจารย์บางท่านไม่สามารถส่งผลงาน ได้แก่ ต ารา 
หรือเอกสารประกอบการสอน ไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

ฝ่ายงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ควรให้มีการ
ก าหนดระยะเวลาในการส่งผลงานที่ชัดเจน การ
ก าหนดระยะเวลารายงานความก้าวหน้า และการ
ส่งผลงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนที่เขียนไว้ 

 

7. กิจกรรมและโครงการตามแผน 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด/
เกณฑ์ 

การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ  ไม่บรรลุ 

โครงการ
พัฒนา
อาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุน
ศักยภาพ
บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.ร้อยละ
ของโครงการ
ตาม
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
ทั้งหมดที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จไม่
น้อยกว่า 80 
2.ร้อยละ
ของตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ
ของโครงการ
ทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
ที่ด าเนินการ
ลุล่วงตามค่า
เป้าหมาย ไม่
น้อยกว่า 80 

/ 

 

40,000 12 เดือน หัวหน้างาน
ก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

แผนงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 – 2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1  

บริบทหน่วยงาน และความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ 
 

1.  บริบทหน่วยงาน 
ฝ่ายงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ขึ้นตรงกับการบริหารจัดการของรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

ของสายวิชาการ อาทิ การเขียนต ารา เอกสารประกอบการสอน การจัดท าวิจัย เพ่ือเตรียมความพร้อม

และความถูกต้องการเข้าสู่กระบวนการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และการให้

ความรู้เพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ   เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

- การสนับสนุนในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ  

- การพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ในการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะ และความรู้ที่สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผ่านการฝึกอบรม 

หรือสัมมนา  

ข้อมูลหน่วยงานที่ส าคัญ  
อาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  16 คน 
อาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ  จ านวน  57 คน 
อาจารย์ ดร.          จ านวน   26  คน 
 

โครงสร้างฝ่ายก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สุขบ ารุง) 

หัวหน้างานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์  เหมือนเดชา) 

 

 

คณะกรรมการงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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การบริหารจัดการของฝ่าย 

งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ สายการบังคับบัญชาขึ้นกับ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของหัวหน้างานก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ ที่จะต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของสาย

วิชาการ ตั้งแต่ การเขียนต ารา เอกสารประกอบการสอน การจัดท าวิจัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและ

ความถูกต้อง ในการเข้าสู่กระบวนการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

 

2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ: ฝ่ายงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการกับแผน
กลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ  
 2.1 ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ : ฝ่ายงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการกับแผน
กลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มีความสอดคล้อง ดังนี้ 

พันธกิจที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้านสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ที่ 7 เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี    
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศและ

มืออาชีพ 
แนวปฏิบัติ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ 
2.2 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ : ฝ่ายงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 ผลงานวิชาการ ประกอบด้วย หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน 

รวมทั้ง งานวิจัย บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ  

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยต้องเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การเตรียมสอบสอน

ภายในภาคเรียนที่ด าเนินการสอนในรายวิชานั้น ๆ การจัดท าเอกสารประกอบการสอน การจัดท า

หนังสือ ต าราหรือเอกสารประกอบค าสอน นอกจากนี้ สนับสนุนด้านงบประมาณส าหรับการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นเกณฑ์

ประกันคุณภาพที่ใช้ประเมินผลการด าเนินงานของคณะเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในประเด็น ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการฝ่ายงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 

1.  บทน า 
 แผนปฏิบัติการงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ภายใต้การด าเนินของฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และหัวหน้างานฝ่ายก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการด าเนินงานใน
การก าหนดและน าระบบและกลไกไปใช้ด าเนินการ ด้วยการประสานงานร่วมกับประธานหลักสูตร 
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือใช้สนับสนุนการด าเนินงานและการขับเคลื่อนด้ านการพัฒนา
บุคลากรในด้านการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมหรือสัมมนา ซึ่ง
ด าเนินการตามเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นทิศทางและก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน
ของฝ่ายบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสามารถใช้ผลการปฏิบัติงาน
รายงานต่อผู้บริหารคณะและสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงผลการด าเนินงานกิจกรรมหรือ
โครงการในปีต่อไป  

 

2. ระบบและกลไกการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
1. ฝ่ายงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง 

และความต้องการให้การสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และน าเข้าสู่แผนพัฒนาบุคลากรของ

คณะ  

2. ฝ่ายงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินการรวบรวมความต้องการของอาจารย์ จากการ

เขียนแผนพัฒนาตนเอง เพ่ือท าการสรุปแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ 

3. การด าเนินการปรับข้อมูลอาจารย์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนา

ตนเองตามแผนที่ได้วางไว้ 

4. ฝ่ายงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ผ่านการ

ด าเนินการตามโครงการต่างๆ   ได้แก่ การเข้าฝึกอบรม/สัมมนาที่ตรงกับความเชี่ยวชาญในศาสตร์

สาขาวิชาที่สอน หรือ การจัดท าผลงานทางวิชาการ  
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6. ฝ่ายงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินการรายงานผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ต่อ

คณะ  

7. คณะกรรมการบริหารคณะหรือวิชาการคณะ ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม

กระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

8. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ

บุคลากรสายวิชาการในการพัฒนา

คุณภาพ ต ารา เอกสารค าสอน 

เอกสารประกอบการสอน และ

ผลงานวิจัย ในการส่งขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ร้อยละของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งหมดที่
ด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 
80 

ร้อยละของโครงการ

ด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

2. ร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของโครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
ด าเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า 80 

ร้อยละของตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

 
วัตถุประสงค์ของ

แผน 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เกณฑ์ 

การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ  ไม่
บรรลุ 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ
ในการพัฒนา
คุณภาพ ต ารา 
เอกสารค าสอน 
เอกสารประกอบการ
สอน และผลงานวิจัย 
ในการส่งขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. ร้อยละของ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
ทั้งหมดท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จไม่น้อย
กว่า 80 

ร้อยละ 80 
ของอาจารย์
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

/   40,000 หัวหน้างาน
ก าหนด
ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

2. ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของ
โครงการ
ทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่
ด าเนินการ
ลุล่วงตามค่า
เป้าหมาย ไม่
น้อยกว่า 80 
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
อาจารย์บางท่านไม่สามารถส่งผลงาน ได้แก่ ต ารา หรือ
เอกสารประกอบการสอน ได้ตรงตามเวลาที่ก าหนดใน
แผน 

ฝ่ายงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ควรให้มี
การก าหนดระยะเวลาในการส่งผลงานที่ชัดเจน 
การก าหนดระยะเวลารายงานความก้าวหน้า 
และการส่งผลงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผน
ที่เขียนไว้ 

 

6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/
เกณฑ์ 

การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. โครงการ
สนับสนุน
การจัดท า
ผลงานทาง
วิชาการ
เพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1. เพ่ือ
สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพ 
ต ารา เอกสาร
ค าสอน เอกสาร
ประกอบการ
สอน และ
ผลงานวิจัย ใน
การส่งขอ
ก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการของ
คณาจารย์ คณะ
วิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุตรดิตถ์ 
2. เพ่ือ
แลกเปลี่ยน

1.ร้อยละของ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
ทั้งหมดท่ี
ด าเนินการ
แล้วเสร็จไม่
น้อยกว่า 80 
2. ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ
ของโครงการ
ทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่
ด าเนินการ
ลุล่วงตามค่า
เป้าหมาย ไม่
น้อยกว่า 80 

 70,000 12 เดือน หัวหน้างาน
ก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/
เกณฑ์ 

การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ความคิดเห็น 
และ
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรค
ต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการ
เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

2. โครงการ
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ : 
พัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากร
สาย
วิชาการ
เพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ 

1. เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ
สร้างผลงานทาง
วิชาการ
ประเภท ต ารา
หนังสือ และ
ผลงานวิจัยใน
รูปแบบที่เป็น
มาตรฐานและมี
คุณภาพ 
2.เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรสาย
วิชาการเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ เพิ่มขึ้น 

  50,000 2วัน  
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7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน 

วัตถุประสงค์การ

ประเมิน 
แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

เกณฑ์ในการ

ประเมิน 

เพ่ือประเมินผลการ

สนับสนุนการขอ

ก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการของ

คณาจารย์ อย่าง

ต่อเนื่อง 

-อาจารย์  

 

 

 

-แบบสังเกต  

-การสัมภาษณ์  

-การถอดบทเรียน 

-การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

Content analysis 

ร้อยละของอาจารย์

ที่สามารถ

ด าเนินการตาม

ก าหนดระยะเวลา 

ร้อยละ 80 ที่

อาจารย์ผู้เข้าร่วม

โครงการสามารถ

ส่งผลงานตาม

ก าหนดระยะเวลา 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

ส่วนที่ 1 
บริบท 

 
1. บริบทของงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้สถานศึกาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ติดตาม

ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาให้มีคุณภาพ และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้อก่หน่วยงานที่

ก ากับดูแล 

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะ

วิทยาการจัดการ จึงจัดโครงสร้างองค์กรให้มีฝ่ายงานประกันคุณภาพ มีหน้าที่ในการสนับสนุนให้

ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง ทั้งในระดับ

คณะ และระดับหลักสูตร และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เพ่ือ

รายงานสภาพและการพัฒนาในด้านคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยแบ่งตามองค์ประกอบดังนี้ 

1. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ 

2. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย    จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 

3. องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 

4. องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

5. องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 

 ข้อมูลหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ 

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 

 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล 

 6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 8. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 9. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
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โครงสร้างงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานประกันคุณภาพการศกึษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร และคณะที่
ต้องมีการด าเนินงานคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

1. สนับสนุนให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก และประสานงานเพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นไปได้ด้วยดี 

2. จัดท าข้อมูล สถิติ ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร 
3. จัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับคณะ 
4. ก ากับ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร 
5. อ านวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และหลักสูตร 
6. ด าเนินงานประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคณะและมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 

คณบดี 

ประธานหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

นักวิชาการการศึกษา 
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2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากับแผนกลยุทธ์
ของคณะวิทยาการจัดการ  

พันธกิจที่ :  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้าง 
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ :  8. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ : 3. การพัฒนาบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง       
เป้าประสงค์หลักที่  : 3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา 
                               กายภาพและด้านบุคลากร 
เป้าประสงค์ย่อยที่ : 1. บุคลากร นักศึกษาและประชาชน มีสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

                                   2. ปรับโครงสร้างและภาระงานของบคุลากรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 
                                       มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
                                  4. มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

    3. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัแผนปฏิบัติการงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ความรู้ต่างๆ ที่จัดให้ผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่ง

มีลักษณะเป็นกิจกรรม โครงการหรือแผน ซึ่งประกอบด้วย ความมุ่งหมายของการสอน เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุ่งหมายที่ได้
ก าหนดไว้ หลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการศึกษา ที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ หรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าหลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน ที่ก าหนดแนวทาง
ว่าจะสอนใคร เรื่องใด เพ่ืออะไร 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การท ากิจกรรม หรือ การปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมี
ระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) การตรวจสอบ
คุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมิน คุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนท าให้
เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

องค์ประกอบคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยหลักในการด าเนินงานของสถาบันที่มีผลต่อ คุณภาพ 
การศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพเป็นไป                   
ตามเกณฑ์ และมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1. บทน า 
 แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และบริบทของคณะฯ เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา และก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และ
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 

2. ระบบและกลไกการจัดท าแผน 
 

ระบบและกลไกการจัดท าแผนปฏิบัติการคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 

1. คณะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย คณบดี รอง

คณบดีผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา 

2. คณะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษระดับ

หลักสูตร  และระดับคณะ ทบทวนผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่าน

มา 

3. งานประกันคุณภาพจัดท าแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี  

4. งานประกันคุณภาพด าเนินการตามแผน 

5. งานประกันคุณภาพก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของทุกส่วนงาน 

6. งานประกันคุณภาพจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะ เพื่อรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ 

7. งานประกันคุณภาพน าผลการประเมินเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของปีถัดไป 
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3. วัตถปุระสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย 

วัตถุประสงคข์องแผน ตัวชี้วดัความส าเร็จ เกณฑ์/เปา้หมาย 
1. เพื่อก ากบัติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตร 
3. เพื่อให้ผลการด าเนินงานระดับคณะและ
หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เชิงปรมิาณ   
หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับดีขึ้นไป จ านวน 9 ลกัสูตร 
 
เชิงคุณภาพ 
คณะมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดบัดี 
 

-ทุกหลักสูตรผ่านการประเมิน
คุณภาพในระดับด ี
-คณะผา่นการประเมิน 
ในระดับด ี
-มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 2562 

4. แผนปฏิบัตกิารงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด เกณฑ ์

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1. เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบ 

หลักสตูรผ่านการประเมิน
คุณภาพการ ศึกษาภายใน
ระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 
100 

  30,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพของหลักสูตร 

คณะมผีลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับด ี   

3. เพื่อให้ผลการด าเนินงานระดับ
คณะและหลักสตูรผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

   

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากออนไลน์ เป็นออนไซต์  

คณะต้องมีการวางแผนบริหารคามเสี่ยง
ส าหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผน
การด าเนินการกิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบ  
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6. กิจกรรมและโครงการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ 

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

บริหารจดัการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร และระดับ
คณะ  
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Show Check Share (พ.ย./
ก.พ./พ.ค./ส.ค.) 
2. จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร (มิ.ย.) 
3. รับการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร (มิ.ย.) 
4. สรุปผล และจัดท าแผน
ปรับปรุงคณุภาพการศึกษา 
ระดับหลักสตูร (ก.ย.) 
5. จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับคณะ (ก.ค.) 
6. รับการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ 
(ส.ค.) 
7. สรุปผล และจัดท าแผน
ปรับปรุงคณุภาพการศึกษา 
ระดับคณะ (ต.ค.-พ.ย.) 

1. เพื่อก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบ 
2. เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
ของหลักสูตร 
3. เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานระดับ
คณะและหลักสตูร
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

เชิงปริมาณ 
หลักสตูรผ่านการ
ประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร จ านวน 9 
หลักสตูร ระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 100  
 
เชิงคุณภาพ 
คณะมผีลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  
ระดับด ี
 

  30,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
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7. การติดตามการประเมนิความส าเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมลู วิธีการ/เคร่ืองมือ 
วิธีวิเคราะห์

ข้อมูล 
เกณฑ์ในการประเมิน 

เพื่อประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร และระดับคณะ 

-หลักสูตร 
-อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
-ผู้ใช้บัณฑิต 
-ศิษย์เก่า 
-นักศึกษา 
 

- เกณฑ์การประเมิน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

ผลการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 

มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
2562 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  

ประจ าปีงบประมาณ 2565    
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 
บริบทหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

 
1. บริบทของหลกัสูตร 
 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล จัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญาตรี (เทียบโอน) โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร ดังนี้ 

ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
   สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะด้านการตลาดดิจิทัล สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทางการตลาด  

วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะด้านการตลาดดิจิทัล 
     2. เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการเป็นนักการตลาดยุคใหม่ 
     3. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
      4. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้ประกอบวิชาชีพด้านการตลาดอย่างมีจริยธรรม   
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 

ต า
แห

น่ง
 ท

าง
วิช

าก
าร

 

วุฒ
ิกา

รศ
ึกษ

า 

แผ
นก

าร
   

  
ศึก

ษา
ต่อ

 

แผ
นก

าร
   

  
ท า

ต า
แห

น่ง
  

ทา
งว

ิชา
กา

ร 

1  ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ป.เอก - - 

2 อ.ดร.กุลยา อุปพงษ์ อาจารย ์ ป.เอก - 2565 
3 อ.สมเกียรติ จริะวงศ์เสถียร อาจารย ์ ป.โท - 2565 
4 อ.กมลวรรณ มั่งคั่ง อาจารย ์ ป.โท - 2565 
5 อ.ชนิกานต์ อัชวนันท์ อาจารย ์ ป.โท - 2565 
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โครงสร้างการท างาน 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท างานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในการท างาน ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1 อ.ดร.กุลยา อุปพงษ์ ประธานหลักสตูร 
2 ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน วิจัย/พันธกิจสมัพันธ์ 
3 อ.ชนิกานต์ อัชวนันท์ ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา 
4 อ.กมลวรรณ มั่งคั่ง สื่อสารหลักสูตร/กิจกรรมนักศึกษา 
5 อ.สมเกียรติ จริะวงศ์เสถียร วิจัย/พันธกิจสมัพันธ์ 

 
นักศึกษาในหลักสูตร 

ชั้นป ี
(4 ปี) 

ปี 1 
รหัส 64 

ปี 2 
รหัส 63 

ปี 3 
รหัส 62 

ปี 4 
รหัส 64 

รวม 

จ านวน          14 5 17 18 54 
ชั้นป ี

(เทียบโอน) 
ปี 1 

รหัส 64 
ปี 2 

รหัส 63 
   

จ านวน 13 22   35 
รวม 27 27 17 18 89 

 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 1  การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ (แผนยุทฦธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579) 

มาตรการ  
1. การสร้างความร่วมมือกับกับชุมชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการส่งเสริมและยกระดับ

เศรษฐกิจชุมชน 
 2. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยบูรณาการกับชุมชนและภาคธุรกิจ 
 3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และการบริการ
วิชาการสู่สังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
มาตรการ 

   1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 
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2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรมและการปรับ
กระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่ 

4. สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 

 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
มาตรการ 
1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล 

 
1. บทน า 
 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ และ
มีทักษะทางด้านการจัดการด้านการตลาดดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ที่การ
ด าเนินงานของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี ในกระบวนการเรียน
การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ที่
หลักสูตรก าหนด เพ่ือให้บัณฑิตมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของภาครัฐต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้ด้านการตลาดดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าว
ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีจิตส านึกในคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับการพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
ได้แก่ การพัฒนาทักษะความรู้ การท าผลงานทางวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

2. ระบบกลไกของการจัดท าแผนของหลักสูตร 
 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการด าเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษาและศักยภาพของ
อาจารย์จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบิตการของปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   2. วางแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยวิเคราะห์สถานการณ์ 
แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการเรียนและการท างาน  ส่วนของ
อาจารย์อาจารย์จะต้องวางแผนการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้ งในด้านการสอนและการท าผลงาน
ทางวิชาการ โดยท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) 
  3. เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย 
   4. ด าเนินการตามแผน 
   5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 



155 
 

 
 
 

3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 

1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
สร้างความร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วม
พัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

1 .  เ ค รื อ ข่ า ย ที่ มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา ร
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ 
3. รายวิชาที่มีการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 เครือข่าย 
 

อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
 

3 รายวิชา 

2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เ ผ ย แ พ ร่  ถ่ า ย ท อ ด
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไ ท ย  โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ น ว
พระราชด าริ 

1. โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริม 
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
งานด้นศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน หรือการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ 

1 โครงการ/กิจกรรม 
 
 

1 โครงการ/กิจกรรม 

3. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานวิชาการ
และวชิาชีพ 

หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

3.50 

4.พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่  21 สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

มี โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้มีคุณลักษะตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

นักศึกษาได้รบัการพัฒนาทักษะ 
ทุกช้ันป ี

5.บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็น
ผู้ ป ร ะกอบกา ร รุ่ น ใหม่ แ ละ
สามารถปรับตัวในยุคปกติใหม่ 

มี โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักศึกษา 

1 โครงการ/กิจกรรม 
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เกณฑ์/

เป้าหมาย 
การบรรลุตามตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์ สร้างความ
ร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน 
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 

1. ร้อยละของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทั้งหมดที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ  
2. ร้อยละของตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จของ
โครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ไม่น้อยกว่า 
80 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
80 
 

 
 
 
 
 
 

 34,200.- อาจารย ์
ประจ า

หลักสตูร 

2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนาเผยแพร่ 
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ
3. บริหารหลักสตูรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ 
4.พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
5.บ่มเพาะบณัฑิตให้มี
ทักษะเป็นผู้ประกอบ 
การรุ่นใหม ่
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก On-
site เป็น On-line ซึ่งบางกิจกรรมสามารถ
ด าเนินการได้แต่บางกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

หลักสูตรต้องวางแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับเหตุการณ์
ที่คาดไม่ถึง และวางแผนการท ากิจกรรมให้หลากหลาย
รูปแบบทั้งกิจกรรมของหลักสูตรและกิจกรรมในรายวิชา 

 
6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1. เพื่อบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ สรา้งความ
รว่มมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน 
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 

2. พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

3. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนาเผยแพร่ 
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

4. บริหารหลักสตูรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ 

5. บ่มเพาะบัณฑิตให้มี
ทักษะเป็นผู้ประกอบ 

   การรุ่นใหม ่

1. กิจกรรม/โครงการที่มีการบรูณา
การพันธกิจสัมพันธ ์

2. กิจกรรม/โครงการในระดับ
หลักสตูรที่มุ่งเน้นทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

3. รายวิชาในระดับหลักสตูรที่มีการ
ออกแบบและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

4. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
5. กิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ สบื

สาน พัฒนาเผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม  และความเป็น
ไทย โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

6. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

7. ผลงานนักศึกษาท่ีไดร้ับการ
ยอมรับหรือเผยแพร ่

8. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการจดั
การศึกษารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบบรูณาการกับ
การท างาน 

9. หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

1 โครงการ 

 

1 โครงการ 

 

3 รายวิชา 

 

 

1 โครงการ 

1 โครงการ 

 

 

 

3 เครือข่าย 

 

3 ผลงาน 

 

ร้อยละ 50 

 

 

ระดับด ี

 

3.50 

กิจกรรม “Digital Marketing 
for Community” กิจกรรม
บูรณาการการเรียนการสอน 
รายวิชาโครงงานการตลาด
ดิจิทัล วิชาการจดัการ
ผลิตภณัฑ์และราคา วิชาการ
จัดการการตลาด 
 
สถานประกอบการ 
โครงงานสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
กิจกรรมการเสริมสรา้งความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น
นักการตลาดมืออาชีพ  
การบริหารหลักสูตร
บริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
ส ารวจผลการประเมินคณุภาพ
บัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

7,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  26,900 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

10. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑติ
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

11.ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ
และการประกอบอาชีพอิสระ 

12.งานวิจัยของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น 

 

ร้อยละ 80 

 

3 งาน 

ส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 
และการประกอบอาชีพอิสระ 
รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์

รวมเป็นเงิน 34,300.- 

 
7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค ์
การประเมิน 

แหล่งข้อมลู วิธีการ/เคร่ืองมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผน และน าไป
ปรับปรุงการจัดท า
แผนครั้งต่อไป 

1. นักศึกษา 
2. อาจารย์ 
3. ผู้ที่มีส่วน
เกีย่วข้อง 

1. ผลงาน 
2. แบบสอบถาม 
3. การสัมภาษณ์
และการสังเกต 
4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
5. การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตร 

Content Analysis ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ 
เกณฑ์มาตารฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
งหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 
บริบทงาน/หลักสูตร 

1. บริบทของงาน/หลักสูตร 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Bachelor of Business 

Administration Program in Modern Business Management)  จัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี (เทียบโอน) โดยมีข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ดังนี้ 

      1. ปรัชญา บัณฑิตมีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ มีความเป็นผู้น า คุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่กับความรู้ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการธุรกิจ สามารถบูรณาการแนวคิดเชิงธุรกิจ สู่การพัฒนาการจัดการท้องถิ่นและสังคม อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของชาติ 
  2.  ความส าคัญหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีทักษะทางด้านการจัดการธุรกิจ ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อีกทั้งเพ่ือเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึง
สนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
จัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ รวมถึงหลักสูตรฯได้มีการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WiL) 
ร่วมกับสถานประกอบการเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นและชุมชน โดยหลักสูตรจะเปิด
สอนได้ภายในปีการศึกษา 2563 
            3.  วัตถุประสงค์ 
        3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะทางด้านการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
        3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจที่ทันสมัยให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 
         3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สามารถน า
แนวคิดสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ 
         3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภาวะความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน                           
ได้ตลอดจนทักษะด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการบริหารองค์กร 
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         3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ 
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขา 
(ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก) 

ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

1. นางสาวศิริกานดา  
แหยมคง 

อาจารย์  กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)                          
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2555 
 

2546 
 

2544 

2. นางสุกัญญา  สุจาค า ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
บธ.บ. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2545 
 

2537 

3. นางสินีนาถ   
วิกรมประสิทธิ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
 สถาบันราชภัฏล าปาง 

2545 
 

2538 

4. นายชัชวาล  
ภานุศุภนิรันดร์ 

อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2544 
 

2538 

5. นายวิสุทธิ์  สุขบ ารุง 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(ทางสาขา
บริหารธุรกิจ) 

ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏพระนคร 

2554 
 

2545 
 

2540 
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การบริหารจัดการงาน/หลักสูตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ก ากับการจัดท า
รายวิชา วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรม และการประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร 
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการงาน/หลักสูตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และแผนกลยุทธ์
ของคณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ (แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579) 

     มาตรการ 
1. การสร้างความร่วมมือกับกับชุมชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการส่งเสริม

และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
2. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยบูรณาการกับชุมชน

และภาคธุรกิจ 
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย 

และการบริการวิชาการสู่สังคม 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจ

สัมพันธ์ 
     มาตรการ 
  1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 

2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรม
และการปรับกระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่ 

4. สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
      มาตรการ 

1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณ 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการงาน/หลักสูตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
1. บทน า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือมุ่งให้

ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีทักษะทางด้านการจัดการธุรกิจ ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อีกทั้งเพ่ือเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสนอง

นโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการ อุดมศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การ

ตัดสินใจ รวมถึงหลักสูตรฯได้มีการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณภาพ

นักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WiL) ร่วมกับสถาน

ประกอบการเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นและชุมชน  

2. ระบบและกลไกการจัดท าแผนของงาน/หลักสูตร 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ รวมถึงผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร กับโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนกับ
รายวิชาต่าง ๆ พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 2. หลักสูตรจัดประชุม เพื่อวางแผนการพัฒนานักศึกษาและวางแผนการบูรณาการการสอน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษ ที่ 21 และการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของหลักสูตร 

3. อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบก าหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 4. อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบก าหนดโครงการ/กิจกรรมเสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือขอ
งบประมาณ 

จากคณะ/มหาวิทยาลัย 
          5. อาจารย์ผู้สอน/ผู้รบัผิดชอบโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเสริมหลักสูตรจัดกิจกรรมที่
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

6. อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรด าเนินการสรุป ประเมินผล
และจัดท ารายงานเพื่อเสนอต่อหลักสูตร   
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7. หลักสูตรประชุมทบทวน เพ่ือประเมินผลการพัฒนานักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

7. น าผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการธุรกิจ การเป็น
ผู้ประกอบการ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการท า
ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียม
ความพร้อมเพ่ือเรียนรู้ทักษะการ
ใช้ชีวิตและทักษะการท างานใน
ศตวรรษท่ี 21 

เชิงปริมาณ 
กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  
1. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีทักษะความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มข้ึน 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 โครงการเตรียม
ความพร้อมและปฐมนิเทศ
นักศึกษามุ่งสู่การเป็นนัก
ธุรกิจในศตวรรษท่ี 21  
1. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีทักษะความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มข้ึน 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการธุรกิจและการเป็น

- ร้อยละ 80 
- อย่างน้อย 2 รายวิชา 
-  ตามเกณฑ์สมรรถนะหลัก
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจสมัยใหม่ 
เกณฑ์ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
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วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  
1. นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการ
จัดการสมัยใหม่ การ
บริหารธุรกิจ การ
ประกอบการธุรกิจด้วยการใช้
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการปฏิบัติได้และมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 ได้อย่างเหมาะสม 

 กิจกรรมที่ 2 โครงการเตรียม
ความพร้อมและปฐมนิเทศ
นักศึกษามุ่งสู่การเป็นนัก
ธุรกิจในศตวรรษท่ี 21  
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการฝึกปฏิบัติ 
ความสามารถในการค้นคว้า 
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
ทักษะในการสื่อสารความคิด
สร้างสรรค์ การปรับตัวในยุค
การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 เพ่ิมขึ้น 
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 
วัตถุประสงค์ของ

แผน 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ การบรรลุตาม

ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

โครงการเตรียมความ
พร้อมและปฐมนิเทศ
นักศึกษา สาขาการ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 
1. เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา
ก่อนเข้าสู่การเรียน 
2. เพื่อเป็นอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ  
3. เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมเกีย่วกบั
ทักษะการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

เชิงปรมิาณ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ
พึงพอใจต่อโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่วกบัการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษากอ่นเข้าสู่
การเรียน 
2. นักศึกษาได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่วกบัทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ  
3.  นักศึกษาได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่วกบัทักษะการ
ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลยั และ
น าไปปรับประยกุต์ใช้ได้ 

ร้อยละ 80 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

บรรล ุ  4,200 อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร
บริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขา
การจัดการ
ธุรกิจสมยัใหม ่

โครงการศึกษาดูงาน 
เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอก
ห้องเรียนยังสถาน
ประกอบการจริงที่
เกี่ยวกบัสาขาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์
1. เพื่อพัฒนาความรู ้
เสริมสร้างประสบการณ์
การท างานในด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
ในสถานประกอบการ 
2. พัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

เชิงปรมิาณ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ
พึงพอใจต่อโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่วกบัองค์ความรู้
ทางด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
2.  นักศึกษาได้รับความรู้ 
เสริมสร้างประสบการณ์การ
ท างานในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในสถาน
ประกอบการ 

ร้อยละ 80 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

บรรล ุ  3,700 อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร
บริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขา
การจัดการ
ธุรกิจสมยัใหม ่
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วัตถุประสงค์ของ
แผน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

บรรลุ ไม่บรรลุ   
โครงการบูรณาการการ

บริการวิชาการกบัชุมชนตาม

พนัธกิจ การเรียนการสอน 

การวิจยั การบริการวิชาการ 

และการท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

และเพื่อเป็นการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต 

1.  เพื่อตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ของหาวิทยาลัย                 

ราชภัฏ  

2.  เพื่อเป็นการยกระดับ

คุณภาพ การศึกษา พัฒนา

คุณภาพบัณฑิต  

3.  สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคประชาชน 
ชุมชน ท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการ 

เชิงปรมิาณ   
1. นักศึกษาหลกัสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และสาขาการ
จัดการธุรกจิสมัยใหม ่เข้าร่วม
โครงการ                     ไม่
น้อยกว่า 20 คน 
2.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
3. เครือข่าย จ านวน 2 
หน่วยงาน 
ตัวชี้วดั 
1.  จ านวนรายวิชาที่ใช้ในการบูร
ณาการพันธกิจสัมพันธ์สัมพันธ์
เป็นฐาน ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา                      
2. จ านวนโครงการบรกิาร
วิชาการไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
3. จ านวนนกัศึกษาที่น าองค์
ความรู้ไปถ่ายทอดความรู้ใน
โครงการบริการวิชาการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่ 2 เครือข่าย 

ร้อยละ 80 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

บรรล ุ  10,200 อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร
บริหารธรุ
กิจบัณฑิต 
สาขาการ
จัดการ
ธุรกิจ
สมัยใหม ่

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์บริหารธุรกิจ                     

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา และ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1. 

เพื่อเป็นการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

2. เพื่อเป็นการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

3. เพื่อเป็นการแลกเปลีย่น
และถ่ายทอดประสบการณ์
ประสบการณ์บริหารธุรกิจ 
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา                        
และฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

เชิงปรมิาณ   
1. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
2.  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
ตัวชี้วดั 
1. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วม
ประกวดโครงการสหกิจศึกษา 
จ านวน 3 โครงการ 
2. จ านวนนกัศึกษาที่น าองค์
ความรู้ไปใช้ในการออก
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา และฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

บรรล ุ  2,000 อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร
บริหารธรุ
กิจบัณฑิต 
สาขาการ
จัดการ
ธุรกิจ
สมัยใหม ่
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การประสานงานกับสถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน  
ภาคีเครือข่าย มีความคาดเคลื่อน 

ความชัดเจนในการจัดโครงการ สถานที่ และ
การประสานงานที่กระชับ ถูกต้อง  
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ การบรรลุตามตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
กิจกรรมที่ 1 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  
 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางการจัดการสมัยใหม่ การ
บริหารธุรกิจ การประกอบการธุรกิจ
ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ในการปฏิบัติได้และมีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
มีทักษะความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
2.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80 
 

  24,600.- 12 เดือน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขา
การจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่ 

กิจกรรมที่ 2 โครงการ
เตรียมความพร้อมและ
ปฐมนิเทศนักศึกษามุ่งสู่
การเป็นนักธุรกิจใน
ศตวรรษท่ี 21 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการฝึกปฏิบัติ 
ความสามารถในการค้นคว้า คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีทักษะใน
การสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ การ
ปรับตัวในยุคการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  

กิจกรรมที่ 2 โครงการเตรียม
ความพร้อมและปฐมนิเทศ
นักศึกษามุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจ
ในศตวรรษท่ี 21  
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการร้อยละ 80 
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7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565 
วัตถุประสงค์การ

ประเมิน 
แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์

ข้อมูล 
เกณฑ์ในการ

ประเมิน 
เพ่ือจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้มี
ความพร้อม
ส าหรับการ
ท างานใน
ตลาดแรงงาน มี
ความรู้ความ
เข้าใจในธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องและ
สามารถน าไป 
ประยุตก์ใช้ต่อไป 

สถาบันการศึกษา 
หน่วยงาน  
ชุมชน  
ภาคีเครือข่าย  
 

-แบบสอบถาม 
-การสัมภาษณ์  
-การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกับ
การอบรม 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80   
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2565    
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 
บริบทหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

 
1. บริบทของหลกัสูตร 
 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญาตรี (เทียบโอน) โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร ดังนี้ 

ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
   สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะด้านการจัดการธุรกิจบริการ มีจิตบริการ 
(Service Mind) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม  ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะด้านการจัดการธุรกิจบริการ 
     2. เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีจิตบริการ (Service Mind)  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่อการ 
บริการ 
     3. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
      4. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้ประกอบวิชาชีพด้านการบริการอย่างมีจริยธรรม  รับผิดชอบต่อ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 

ต า
แห

น่ง
 ท

าง
วิช

าก
าร

 

วุฒ
ิกา

รศ
ึกษ

า 

แผ
นก

าร
   

  
ศึก

ษา
ต่อ

 

แผ
นก

าร
   

  
ท า

ต า
แห

น่ง
  

ทา
งว

ิชา
กา

ร 

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ เหมอืนเดชา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ป.โท - - 

2 อาจารย์วัชราภรณ์  อารีรัตนศักดิ ์ อาจารย ์ ป.โท - 2564 
3 อาจารย์อมรรัตน์  ศรีวิโรจน ์ อาจารย ์ ป.โท - 2565 
4 อาจารย์ ดร.สภุัญชลี  อ้นไชยะ อาจารย ์ ป.เอก - 2565 
5 อาจารย์ ดร.วันทะนา สานสุิทธ์ิ อาจารย ์ ป.เอก - 2565 
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โครงสร้างการท างาน 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท างานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในการท างาน ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1 อาจารย์วัชราภรณ์  อารีรัตนศักดิ ์ ประธานหลักสตูร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ เหมอืนเดชา พันธกิจสัมพันธ์ 
3 อาจารย์อมรรัตน์  ศรีวิโรจน ์ ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา/ผู้ช่วยคณบด ี
4 อาจารย์ ดร.สภุัญชลี  อ้นไชยะ สื่อสารหลักสูตร 
5 อาจารย์ ดร.วันทะนา สานสุิทธ์ิ วิจัย/กิจกรรมนักศึกษา 

 
นักศึกษาในหลักสูตร 

ชั้นป ี
(4 ปี) 

ปี 1 
รหัส 64 

ปี 2 
รหัส 63 

ปี 3 
รหัส 62 

ปี 4 
รหัส 64 

รวม 

จ านวน 22 16 12 15 65 
ชั้นป ี

(เทียบโอน) 
ปี 1 

รหัส 64 
ปี 2 

รหัส 63 
   

จ านวน 19 13   32 
รวม 41 29 12 15 97 

*หมายเหตุ  นักศึกษาตกค้างอยู่ระหว่างท าเรื่องจบการศึกษา รหัส 58 จ านวน 1 คน รหัส 60 จ านวน 
2 คน และ รหัส 62 (เทียบโอน) จ านวน 1 คน  
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2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 1  การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ (แผนยุทฦธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579) 

มาตรการ  
1. การสร้างความร่วมมือกับกับชุมชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการส่งเสริมและยกระดับ

เศรษฐกิจชุมชน 
 2. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยบูรณาการกับชุมชนและภาคธุรกิจ 
 3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และการบริการ
วิชาการสู่สังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
มาตรการ 

   1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึก ษาให้

สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรมและการปรับ

กระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่ 
4. สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
มาตรการ 
1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจ

บริการ 
 

1. บทน า 
 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มี
ทักษะทางด้านการจัดการด้านบริการ ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและภาค
เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือให้บัณฑิตมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของภาครัฐต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มี
จิตส านึกในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือตอบสนองการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจบริการที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการที่จะพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
ได้แก่ การพัฒนาทักษะความรู้ การท าผลงานทางวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

2. ระบบกลไกของการจัดท าแผนของหลักสูตร 
 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการด าเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษาและศักยภาพของ
อาจารย์จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบิตการของปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   2. วางแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยวิเคราะห์สถานการณ์ 
แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการเรียนและการท างาน  ส่วนของ
อาจารย์อาจารย์จะต้องวางแผนการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในด้านการสอนและการท าผลงาน
ทางวิชาการ โดยท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) 
  3. เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย 
   4. ด าเนินการตามแผน 
   5. สรุปผลการด าเนินงาน 
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3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 

1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
สร้างความร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วม
พัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

1 .  เ ค รื อ ข่ า ย ที่ มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา ร
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ 
3. รายวิชาที่มีการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เครือข่าย 
 

อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
 

2 รายวิชา 

2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เ ผ ย แ พ ร่  ถ่ า ย ท อ ด
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไ ท ย  โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ น ว
พระราชด าริ 

1. โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริม 
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
งานด้นศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน หรือการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ 

1 โครงการ/กิจกรรม 
 
 

1 โครงการ/กิจกรรม 

3. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ 

หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาในระดับดี 

4.00 

4.พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่  21 สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

มี โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้มีคุณลักษะตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

นักศึกษาได้รบัการพัฒนาทักษะ 
ทุกช้ันป ี

5.บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็น
ผู้ ป ร ะกอบกา ร รุ่ น ใหม่ แ ละ
สามารถปรับตัวในยุคปกติใหม่ 

มี โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักศึกษา 

1 โครงการ/กิจกรรม 
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เกณฑ์/

เป้าหมาย 
การบรรลุตามตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์ สร้างความ
ร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน 
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 

1. ร้อยละของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทั้งหมดที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ  
2. ร้อยละของตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จของ
โครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ไม่น้อยกว่า 
80 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
80 
 

 
 
 
 
 
 

 45,000.- อาจารย ์
ประจ า

หลักสตูร 

2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนาเผยแพร่ 
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ
3. บริหารหลักสตูรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ 
4.พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
5.บ่มเพาะบณัฑิตให้มี
ทักษะเป็นผู้ประกอบ 
การรุ่นใหม ่

 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก On-
site เป็น On-line ซึ่งบางกิจกรรมสามารถ
ด าเนินการได้แต่บางกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

หลักสูตรต้องวางแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับ
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผนการท า
กิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมของ
หลักสูตรและกิจกรรมในรายวิชา 
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1. เพื่อบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ สรา้งความ
ร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน 
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 

2. พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

3. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนาเผยแพร่ 
ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย โครงการ
ตามแนวพระราชด าร ิ

4. บริหารหลักสตูรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ 

5. บ่มเพาะบัณฑิตให้มี
ทักษะเป็นผู้ประกอบ 

   การรุ่นใหม ่

1. กิจกรรม/โครงการที่มีการบรูณา
การพันธกิจสัมพันธ ์

2. กิจกรรม/โครงการในระดับ
หลักสตูรที่มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 

3. รายวิชาในระดับหลักสตูรที่มีการ
ออกแบบและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

4. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
5. กิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ สบื

สาน พัฒนาเผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม  และความเป็น
ไทย โครงการตามแนวพระราชด าริ 

6. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

7. ผลงานนักศึกษาที่ไดร้ับการยอมรับ
หรือเผยแพร ่

8. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการจดั
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบรูณาการกับการ
ท างาน 

9. หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

10. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑติ
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

11.ภาวะการมีงานท าของบัณฑติและ
การประกอบอาชีพอิสระ 

12.งานวิจัยของบุคลากรและนักศกึษา
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น 

1 โครงการ 

 

1 โครงการ 

 

3 รายวิชา 

 

 

1 โครงการ 

1 โครงการ 

 

 

2 เครือข่าย 

 

4 ผลงาน 

 

ร้อยละ 50 

 

 

ระดับด ี

 

4.50 

 

ร้อยละ 80 

2 งาน 

โครงการ“SBM Sharing” กิจกรรม
บูรณาการการเรียนการสอน รายวชิา
การจัดประชุม นิทรรศการและการ
แสดงสินค้า/การจัดการธุรกิจบริการ
เพื่อสังคมท่ียั่งยืน/การส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 
โครงการ Service Excellence  
Service Trends/Service 
Innovation 
 
โครงการ Service Excellence  
Service Growth Mindset/ 
Service Sustainability 
 
สถานประกอบการ 
 
โครงงานสหกิจศึกษา 
 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกจิ
บัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิบริการ 
ส ารวจผลการประเมินคณุภาพ
บัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
และการประกอบอาชีพอิสระ 
รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์

- 

 

 

 

 

22,400.-  

 

 

13,700.- 

รวมเป็นเงิน 36,100.- 
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7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
วัตถุประสงค ์
การประเมิน 

แหล่งข้อมลู วิธีการ/เคร่ืองมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผน และน าไป
ปรับปรุงการจัดท า
แผนครั้งต่อไป 

1. นักศึกษา 
2. อาจารย์ 
3. ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 
3. การสัมภาษณ์ 
4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
5. การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตร 

Content Analysis ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ 
เกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 

บริบทหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. บริบทของงาน/หลักสูตร 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดการเรียนการสอนสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน) โดยมีข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ดังนี้ 

    1.1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ น าไปวิเคราะห์
ออกแบบประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน
และพัฒนาสังคม 

    1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง และ
วิชาชีพ 
 1.2.2 มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 
 1.2.3 มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนา
สังคม 
 1.2.4 คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
 1.2.5 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 
 1.2.6 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 1.2.7 มีความสามารถการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ดี 
 1.2.8 มีความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อกาหนด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทางาน 
 1.2.9 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
รวมทั้งเป็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรม 
 1.2.10 มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร 
 1.2.11 มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร 
 1.2.12 มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพ่ือใช้งานได้ 
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1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง ทาง

วิชาการ 
วุฒิ

การศึกษา 
แผนการ 
ศึกษาต่อ 

แผนการท า
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ป.โท - - 

2 อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ ค าพรม  อาจารย์ ป.เอก - 2565 
3 อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์  อาจารย์ ป.เอก - 2565 
4 อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ดอนทองแดง  อาจารย์ ป.เอก - 2566 
5 อาจารย์ เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง  อาจารย์ ป.โท - 2565 

 

1.4 โครงสร้างการท างาน 

อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการทางานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการทางาน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน้าที่รับผิดชอบ 
1 อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีไพร สกุลพันธ์ พันธกิจสัมพันธ์ 
3 อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ดอนทองแดง ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา 
4 อาจารย์ เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง วิจัย/กิจกรรมนักศึกษา 

5 อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ ค าพรม สื่อสารหลักสูตร 
 

1.5 นักศึกษาในหลักสูตร 

ชั้นปี 
(4 ปี) 

ปี 1 รหัส 64 ปี 2 รหัส 63 ปี 3 รหัส 62 ปี 4 รหัส 61 รวม 

จ านวน 10 7 8 19 44 
ชั้นปี 

(เทียบโอน) 
ปี 1 รหัส 64 ปี 2 รหัส 63    

จ านวน 36 26   62 

รวม 46 33 8 19 106 
*หมายเหตุ นักศึกษาตกค้างอยู่ระหว่างท าเรื่องจบการศึกษา รหัส 58 จ านวน 1 คน รหัส 60 จ านวน 
10 คน และ รหัส 61 (เทียบโอน) จ านวน 1 คน 
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2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการงานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

 กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579) 

 มาตรการ 

 1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และการบริการ
วิชาการสู่สังคม 
 2. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยบูรณาการกับชุมชนและภาคธุรกิจ 
 3. การสร้างความร่วมมือกับกับชุมชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการส่งเสริมและยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 

  มาตรการ 

 1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 
 2. สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 
 3. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
 4. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรมและการปรับ  
กระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

 มาตรการ 
 1. มีการเชื่อมโยงเป้าหมาย ค่าชี้วัด เข้ากับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 
 2. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ 
 3. มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะและรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. บทน า 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีแนวทางในการพัฒนาบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตนักปฏิบัติตามปรัชญากา ร

เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรได้เพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่ทันสมัย

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะมีส่วนช่วยและสนับสนุนตลาดแรงงานเข้าสู่สังคมดิจิทัลของประเทศไทย 

เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีความสอดคล้องเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 สอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตทั้งใน

ด้านทักษะสังคมความรู้ ทักษะปฏิบัติการ เน้นการสร้างสมรรถนะที่เหมาะสมกับอาชีพ ตามมาตรฐาน

อาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งนอกจากการที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าว ใน

ด้านพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ได้แก่ การพัฒนา

ทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ รวมถึงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่กระบวนการท าผลงานทาง

วิชาการ และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการในล าดับต่อไป 

2. ระบบกลไกของการจัดท าแผนของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้  
 1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการด าเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษาและศักยภาพของ
อาจารย์จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบิตการของปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2. วางแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และให้อาจารย์ในหลักสูตรจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)  
 3. เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย  
 4. ด าเนินการตามแผน  
 5. สรุปผลการด าเนินงาน 
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3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 
1. เ พ่ือบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ
กับภาคีและเครือข่ายทุก
ภาคส่วน เ พ่ือร่วมพัฒนา
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

1. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์ 
3. รายวิชาที่มีการบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์ 

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 2 เครือข่าย 
 

อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
 

2 รายวิชา 

2. ส่งเสริม และสนับสนุน
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมสู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติ  
2 .  ร ายวิ ช าที่มี ก ารบู รณาการ
งานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
 
 

2 รายวิชา 

3. เ พ่ื อ อนุ รั ก ษ์  สื บ ส าน 
พัฒนาเผยแพร่  ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย โครงการตามแนว
พระราชด าริ 

1.  โครงการ/กิจกรรมที่ มี การ
ส่งเสริม และสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณา
การงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ 

1 โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 

1 โครงการ/กิจกรรม 

4. บริหารหลักสูตรให้ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ 

1.หลักสูตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใน
ระดับดี 
2. โครงการ/กิจกรรมในการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  

3.94  คะแนน 
 
 

1 โครงการ/กิจกรรม 

5.พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ ใช้

1. มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

1 โครงการ/กิจกรรม 
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วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 
บัณฑิต และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

2. นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการ
พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 

6.บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักศึกษา 

1 โครงการ/กิจกรรม 

 

4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์ของ
แผน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1. เพื่อบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ 
สร้างความร่วมมือ
กับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาค
ส่วน เพื่อร่วม
พัฒนาสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 

1. ร้อยละของ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทั้งหมดที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ  
2. ร้อยละของตัว
บ่งช้ีความส าเรจ็
ของโครงการ
ทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ไม่น้อยกว่า 
80 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
80 
 

    
 
 
 
    

 1,048,100 อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

2. ส่งเสรมิ และ
สนับสนุนการวิจัย
เพื่อสร้างองค์
ความรู้และ
นวัตกรรมสู่การ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

3. เพื่ออนุรักษ์ สืบ
สาน พัฒนา
เผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ



187 
 

วัตถุประสงค์ของ
แผน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

4. บริหารหลักสตูร
ให้ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน
วิชาการและ
วิชาชีพ 

5. พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต และ
เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

6. บ่มเพาะบัณฑิตให้
มีทักษะเป็นผู้
ประกอบ 

   การรุ่นใหม ่

 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก On-site 
เป็น On-line ซึ่งบางกิจกรรมสามารถด าเนินการ
ได้แต่บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ 

หลักสูตรต้องวางแผนบริหารความเสี่ยง
ส าหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผน
การท ากิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบทั้ง
กิจกรรมของหลักสูตรและกิจกรรมในรายวิชา 
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
สร้างความร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วม
พัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

1. กิจกรรม/โครงการที่มีการ 
   บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
2. รายวิชาในระดับหลักสตูรที่มีการออกแบบ

และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
3. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมการด าเนนิงานพันธกิจ

สัมพันธ์ 

2 โครงการ 

 

2 รายวิชา 

 

2 เครือข่าย 

1. โครงการพันธกิจสมัพันธ์ตามยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ ์
2. รายวิชาหลักการตลาดออนไลน ์และรายวิชา โครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
3.สถานประกอบการ /เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น 

50,000.- 

 

 

 

 

 

 

2. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นที่
ยอมรับของสังคม 

1.กิจกรรม/โครงการในระดับหลักสูตรทีมุ่่งเน้น
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
2.โครงการพัฒนาและยกระดับคณุภาพ
การศึกษา 
ให้ได้รับการเสรมิสมรรถนะหลักตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3 โครงการ 

 

1. โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิสู่การพัฒนาอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ปี
การศึกษา 2565 
2 .โครงการrพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาด้านการเขียน
บทความวิจัย 
3. โครงการออกแบบสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค ์

16,400.- 

 

 

13,600.-  

 

6,200.- 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

3. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย โครงการตาม
แนวพระราชด าร ิ

กิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์  
สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม  และความเป็นไทย โครงการ
ตามแนวพระราชด าร ิ

1 กิจกรรม 

 

1. กิจกรรมบายศรสีู่ขวัญส าหรับนกัศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 
2565 
 

- 

4. ส่งเสรมิ และสนับสนุนการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวตักรรม
สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

1. ผลงานนักศึกษาที่ไดร้ับการยอมรับหรือ
เผยแพร ่
2. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
3. งานวิจัยของบุคลากรและนักศกึษาที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

4 ผลงาน 

1 โครงการ และ 5 

ผลงานวิชาการ  

2 งาน 

1. โครงงานสหกิจศึกษา ภาคเรยีน 2/2564 
2. โครงการจัดนิทรรศการ และน าเสนอผลงานทางวิชาการใน
รายวิชาโครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ประจ าปี 2564 
3. รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ ์
 

13,600.-  

 

5. บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้
ประกอบ 

   การรุ่นใหม ่

1. โครงการยกระดับคณุภาพการผลิตบัณฑติ
สู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย
กระบวนการอาสาประชารัฐ 

1 โครงการ 

 

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยาย
ตลาดภูมิปญัญา 

80,000.- 
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7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565 
วัตถุประสงค์ 
การประเมิน 

แหล่งข้อมลู วิธีการ/เคร่ืองมือ 
วิธีวิเคราะห์

ข้อมูล 
เกณฑ์ในการ

ประเมิน 

เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 
และน าไปปรับปรุงการ
จัดท าแผนครั้งต่อไป 

1. นักศึกษา 
2. อาจารย์ 
3. ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 
3. การสัมภาษณ์ 
4. การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

Content 
Analysis 

ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม/
โครงการ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 

บริบทหลักสตูรบัญชีบัณฑิต  

1. ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีแผนการเรียน               
ทั้งแผนการเรียน 4 ปี และแผนการเรียน 2 ปี (เทียบโอน) โดยมีข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ดังนี้ 

1. ปรัชญาหลักสูตร   
   ผลิตบัญชีบัณฑิตให้เป็นนักบัญชีมืออาชีพที่มีองค์ความรู้ทางการบัญชีอย่างลึกซึ้งและมี
คุณธรรมจริยธรรมอย่างโดดเด่น พร้อมส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม ยืดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
2.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพบัญชีสามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

2.4  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบในงานที่ท าร่วมกับ
ผู้อื่น รวมถึงสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพ
การบัญชี 

2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 

ต า
แห

น่ง
 ท

าง
วิช

าก
าร

 

วุฒ
ิกา

รศ
ึกษ

า 

แผ
นก

าร
   

  
ศึก

ษา
ต่อ

 

แผ
นก

าร
   

  
ท า

ต า
แห

น่ง
  

ทา
งว

ิชา
กา

ร 

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริศรา ดวงตาน้อย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ป.โท - - 

2 อาจารย์ ดร.วรพรรณ รัตนทรงธรรม อาจารย ์ ป.เอก - 2565 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์มนสั หอมเพียร อาจารย ์ ป.โท - - 
4 อาจารย์ตลุาพร จันทร์กวี อาจารย ์ ป.โท - 2566 
5 อาจารย์กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร อาจารย ์ ป.โท - 2566 
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4. โครงสร้างการท างาน 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท างานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
ท างาน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1 อาจารย์ตุลาพร จันทร์กวี ประธานหลักสูตร บริหารหลักสูตร ประกันคุณภาพการศึกษา 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริศรา ดวงตาน้อย วิจัย บริการวิชาการ 
3 อาจารย์ ดร.วรพรรณ รัตนทรงธรรม พันธกิจสัมพันธ์ วิจัย  
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์มนัส หอมเพียร กิจกรรมนักศึกษา/ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา 
5 อาจารย์กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร สื่อสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร/การจัดการความรู้ 

2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการ

จัดการ 

กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ (แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  

    ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579) 
มาตรการ  
1. การสร้างความร่วมมือกับกับชุมชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการส่งเสริมและยกระดับ

เศรษฐกิจชุมชน 
 2. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยบูรณาการกับชุมชนและภาคธุรกิจ 
 3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และการบริการ
วิชาการสู่สังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
มาตรการ 

   1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรมและการปรับ

กระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่ 
4. สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
มาตรการ 
1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

1. บทน า 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ด้านบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ซ่ึงเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ การสร้างบุคลากร

ทางการบัญชีของประเทศที่มีความรู้และความสามารถ สอดคล้องกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ  

 วิชาชีพบัญชีมีบทบาทในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและสร้างความ เชื่อมั่น

ให้กับสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งในหลักธรรมาภิบาล มีผลกระทบโดยตรงต่อการ  จัดหา

และใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างจ ากัดทั้งในระดับจุลภาค และมหภาค 

ดังนั้นจึงนับเป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืน มั่นคงอย่าง

ต่อเนื่อง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงเป็นหลักสูตรที่ช่วยผลิตก าลังคนทางด้านการบัญชีที่ยังเป็นที่

ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การเปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จึงเป็นกลไก

การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาประเทศ ในการยกระดับคุณภาพก าลังคนทางด้านการบัญชี โดยการ

พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศก าหนด

ด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้เป็นก าลังส าคัญในการ

พัฒนาประเทศชาติต่อไป การทีจ่ะพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ

ของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ได้แก่ การพัฒนาทักษะความรู้ การท าผลงานทาง

วิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอีกด้วย 

 

2. ระบบและกลไกการจัดท าแผนของงาน/หลักสูตร 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการด าเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษา และศักยภาพของ
อาจารย์จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของปีที่ผ่านมา ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   2. วางแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยวิเคราะห์สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการเรียนและมีสมรรถนะตรงกับความ
ต้องการในการท างาน และให้อาจารย์ทุกคนท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) 
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เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองในการจัดการเรียนการสอนและการท าผลงานทางวิชาการ รวมถึง
วิชาชีพ 
  3. เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย 
   4. ด าเนินการตามแผน 
   5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 
1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
สร้างความร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วม
พัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

1. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
2. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการบรูณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ 
3. รายวิชาที่มีการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
 

อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
 

2 รายวิชา 

2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

1. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการส่งเสริม 
และสนบัสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการบรูณาการ
งานด้นศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน หรือการวิจยั หรือการบริการ
วิชาการ 

1 โครงการ/กิจกรรม 
 
 

1 โครงการ/กิจกรรม 

3. บริหารหลักสตูรให้ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ 

หลักสตูรได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาในระดับด ี

3.80 

4.พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้มีคุณลักษะตามที่ก าหนด 

นักศึกษาได้รบัการพัฒนาทักษะ 
ทุกช้ันป ี

5.บ่มเพาะบณัฑิตให้มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักศึกษา 

1 โครงการ/กิจกรรม 
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด เกณฑ์ การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. เพื่อบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ สรา้งความร่วมมือกับ
ภาคีและเครือข่ายทุกภาคส่วน 
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน 
และท้องถิ่น 

1. ร้อยละของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทั้งหมดที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ  
 
2. ร้อยละของตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จของ
โครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ไม่น้อย
กว่า 

80 

 
 

ไม่น้อย
กว่า 

 80 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 90,000.- อาจารย์
ประจ า

หลักสตูรบญัช ี

2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ
3. บริหารหลักสตูรให้ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ 
4.พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษที ่21 สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
5.บ่มเพาะบณัฑิตให้มีทักษะ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดกิจกรรมจาก On-site เป็น On-line ซึ่ง
บางกิจกรรมสามารถด าเนินการได้แต่บางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินการได้ 

หลักสูตรต้องวางแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับ
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผนการท ากิจกรรม
ให้หลากหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมของหลักสูตรและ
กิจกรรมที่สอดแทรกในรายวิชา 
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1. เพื่อบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์ สร้างความ
ร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน 
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 

2. พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 

3. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนาเผยแพร่ 
ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

4. บริหารหลักสตูรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ 

5. บ่มเพาะบัณฑิตให้มี
ทักษะเป็นผู้ประกอบ 

   การรุ่นใหม ่

1. กิจกรรม/โครงการที่มี
การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ 

2. กิจกรรม/โครงการในระดับ
หลักสตูรที่มุ่งเน้นทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
3. รายวิชาในระดับหลักสตูรที่

มีการออกแบบและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

4. กิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ 

5. กิจกรรม/โครงการที่
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม  และ
ความเป็นไทย โครงการ
ตามแนวพระราชด าร ิ

6. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

7. ผลงานนักศึกษาที่ไดร้ับการ
ยอมรับหรือเผยแพร ่

8. หลักสูตรได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  

9. ผลการประเมินคณุภาพ
บัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

10. ภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตและการประกอบ
อาชีพอิสระ 

11.งานวิจัยของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น  

1 โครงการ 

 

 

1 โครงการ 

 

3 รายวิชา 

 

 

2 โครงการ 

 

1 โครงการ 

 

 

 

 

1 เครือข่าย 

 

2 ผลงาน 

 

ระดับด ี

 

4.50 

 

 

ร้อยละ 80 

 

1 งาน 

โครงการเพิม่ศักยภาพและยกระดบั
ความรู้ภาษีอากร ยุค 4.0 ฯลฯ 
โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
-โครงการบ่มเพาะต้นกล้านักบัญชี 
-โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับ
ความรู้ภาษีอากร ยุค 4.0 ฯลฯ 
 

โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะวิชาชีพ
บัญชีในยุคดิจิทัล 
 
 
 
 

สถานประกอบการ 
 
 

โครงการ Start up/ R2M 
 
การบริหารหลักสูตรบัญชีบณัฑิต 
 
ส ารวจผลการประเมินคณุภาพบัณฑิต
ตาม 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 
 
ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
และการประกอบอาชีพอิสระ 
 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์
 
 

43,340.- 

 

4,700.-  

 

 

 

 

 

16,660.- 

 

30,000.- 
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7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค์การ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

เพื่อประเมิน
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 
และน าไปปรับปรุง
การจัดท าแผนครั้ง
ต่อไป 

1. นักศึกษา 
2. อาจารย ์
3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 
3. การสัมภาษณ ์
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
5. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร 

Content Analysis ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ 
เกณฑ์มาตารฐานการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสตูร 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 

บริบทงาน/หลักสูตร 

1. บริบทของงาน/หลักสูตร 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี

ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร ดังนี้ 

 ปรัชญาของหลักสูตร 

 ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 โดยการประสานงานกับ

ภาคเอกชนอุตสหกรรมดิจิทัลเข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการท างาน (CWIE) ร่วมกับสถานประกอบการ 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

(1) มีความพร้อมด้านสติปัญญา มีคุณธรรม มีจริยธรรม น าความรู้โดยมุ่งเน้นให้
เข้าใจพื้นฐานและกลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจ 
  (2)  มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และน าไป

ปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับสื่อดิจิทัลได้ 

 (3)  มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัย มีความสามารถในการน าความรู้ใน

ทางด้านสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผสมผสานกับความรู้ทางการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น

และระดับมหภาคได้ 

 (4) มีความสามารถในพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางดิจิทัลเพื่อสนับสนุน

องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 (5) มีความรู้และความสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไปทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา 

-ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

1 นางสาวพนินท์ นนทโคตร 

 

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Economics)  

University of New England, 

Australia 2553 

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2544 

วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2540 

2 นางสาวชิชญาสุ์  ช่างเรียน ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Development  

Administration) 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 2552 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2540 

ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2536 

3 นายธวัชชัย  พิมพ์โพธิ์ ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ) 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 2532 

ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2526 

4 นายอลงกรณ์ สุขจีรเดช อาจารย ์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2541 

บธ.บ.(บริหารธรุกิจ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2536 

5 นายเจนนภนต์  ภาคภมู ิ

 

 

 

อาจารย ์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2541 

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2535 
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โครงสร้างการท างาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท างานเป็นทีม มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการท างาน 

ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน้าที่รับผิดชอบ 
1 ผศ. ดร.พนินท์ นนทโคตร ประธานหลักสูตร 
2 ผศ. ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน วิจัย/กิจกรรมนักศึกษา  
3 ผศ. ธวัชชัย  พิมพ์โพธิ์ พันธกิจสัมพันธ์ 
4 อ. อลงกรณ์ สุขจีรเดช เลขาหลักสูตร 
5 อ. เจนนภนต์  ภาคภูมิ ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา 

 

2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการงานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของคณะ

วิทยาการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579)  

มาตรการ  
1. การสร้างความร่วมมือกับกับชุมชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการส่งเสริมและยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน  
2. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยบูรณาการกับชุมชนและภาคธุรกิจ  
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และการบริการ
วิชาการสู่สังคม  
 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์  
มาตรการ  
1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE  
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  
3. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรมและการปรับ
กระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่  
4. สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง  
มาตรการ  

1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 

1. บทน า 

จากผลกระทบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท าให้เกิดการพัฒนาและปรับ

หลักสูตรรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่

ผู้เรียนโดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์ท างานในแหล่ง

เรียนรู้ในสภาพจริงในองค์กรดิจิทัลที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียน

บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด นอกจานี้การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน

เป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตในอุตสาหกรรมดิจิทัล ท าให้ทราบความ

ต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้เท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคการผลิต ธุรกิจ การค้า และบริการในยุค

ไทยแลนด์ 4.0 

2. ระบบและกลไกการจัดท าแผนของงาน/หลักสูตร 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้  
1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการด าเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษาและศักยภาพของ

อาจารย์จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  

2. วางแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยวิเคราะห์สถานการณ์ 
แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการเรียนและการท างาน ส่วนของ
อาจารย์อาจารย์จะต้องวางแผนการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในด้านการสอนและการท าผลงาน
ทางวิชาการ โดยท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)  

3. เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย  
4. ด าเนินการตามแผน  
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

 
 3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. เพ่ือบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
สร้างความร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือร่วม
พัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  
 

1. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูร
ณาการพันธกิจสัมพันธ์  
3. รายวิชาที่มีการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ  

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 2 
เครือข่าย  
 
อย่างน้อย 1 โครงการ/
กิจกรรม  
 
2 รายวิชา  

2. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย โครงการตามแนว
พระราชด าริ  
 

โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูร
ณาการงานด้นศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน หรือการ
วิจัย หรือการบริการวิชาการ  
 

1 โครงการ/กิจกรรม  
 

3. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ  

หลักสูตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใน
ระดับด ี 

4.00  

4. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม  

มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักศึกษาให้มีคุณลักษะ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะ  
ทุกชั้นปี 
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์
ของแผน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1. เพ่ือให้
นักศึกษาเกิด
การพัฒนา
ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

1.นักศึกษา
เศรษฐศาสตร์
เข้าร่วมอบรม 
100% 
2. นักศึกษา
อย่างน้อยร้อย
ละ 80  
มีความรู้หลัง
อบรมเพ่ิมข้ึน 
 

1.เข้าร่วม
อบรม 
100% 
2. อย่าง
น้อยร้อย
ละ 80  
มีความรู้
หลังอบรม
เพ่ิมข้ึน 

  5,000 ประธาน
หลักสูตร 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก On-site 
เป็น On-line ซึ่งบางกิจกรรมสามารถด าเนินการ
ได้แต่บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้  

หลักสูตรต้องวางแผนบริหารความเสี่ยง
ส าหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผน
การท ากิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบทั้ง
กิจกรรมของหลักสูตรและกิจกรรมในรายวิชา  
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 

การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด งบ 

ประมาณ 

ระยะ 
เวลา
ด าเนิน 
การ 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา
ใหม่และพัฒนา
ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
แก่นักศึกษา
หลักสูตรเศรษฐ 
ศาสตร์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจเรียนรู้และเกิด
ความเข้าใจถึง
ประโยชน์ของ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
วิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ  
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม
สามารถใช้งาน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
EViews และ 
LIMDEP ในการ
วิเคราะห์เพื่องานวิจัย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. อบรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
อย่างน้อย 2 
โปรแกรม 
2. เกณฑ์
สมรรถนะของ
หลักสูตร 

  15,600 2 วัน ประธาน
หลักสูตร 
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7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค์การ
ประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์ในการประเมิน 

เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน และ
น าไปปรับปรุงการ
จัดท าแผนครั้ง
ต่อไป  

1. นักศึกษา  
2. อาจารย์  
3. ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  

1. แบบสอบถาม  
2. การสังเกต  
3. การสัมภาษณ์  
4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
5. การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตร  

Content 
Analysis  

ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ  
เกณฑ์มาตารฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร  
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 



209 
 

 

ส่วนที่ 1 
บริบทหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์ 
 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสตูร 

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีการ
บริหารจัดการภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดการศึกษาให้กับบัณฑิตและ
สังคมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  การวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้  การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  
และสังคม ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
จากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้เน้นการออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์จริงให้เกิดกับผู้เรียนตามโอกาส
ต่างๆ  มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนรักษาวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในท้องถิ่นเป็น
ประจ าทุกปี  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในปัจจุบันนั้น  นอกจากหลักสูตรจะด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework 
for  Higher Education; TQF: HEd) มุ่ งผลิตบัณฑิตนิ เทศศาสตร์ ให้มีความรู้  ความสามารถ 
จรรยาบรรณ ความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดการ การสื่อสาร และการผลิตสื่อทางด้านวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ สื่อใหม่ และการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด สามารถ
บูรณาการวิชาการสู่อาชีพด้วยจิตอาสาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ท้องถิ่น และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล สามารถบูรณาการวิชาการสู่อาชีพด้วยจิตอาสาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาอย่างต่อเนื่องแล้ว หลักสูตรยังต้องพัฒนาบัณฑิตให้
สมบูรณ์โดยยึดหลักความรับผิดชอบที่มีต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
 
ปรัชญาของหลักสูตร 
   มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณ ความคิดสร้างสรรค์  ในการจัดการ 
การสื่อสาร และการผลิตสื่อทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์  สื่อใหม่ และ
การใช้สื่อเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด สามารถบูรณาการวิชาการสู่อาชีพด้วย  จิตอาสาให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล   
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้ 
   1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ 
   2.  มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ สื่อ
ใหม่ และการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด 
   3. สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์สถานการณ์ทางด้านสื่อสาร โดยสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   4.  สามารถใช้ทักษะการจัดการไปประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์หรือประยุกต์ใช้กับอาชีพ
ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.  มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
   6.  มีทักษะในการจัดการ การสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

1 อาจารย์ ดร.ธัญญา  จันทร์ตรง อาจารย์ นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2557 
ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2549 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 2540 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญณิตา  
ชัยสนิท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
2551 
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยสยาม 2540  
วท.บ. (สุขศึกษา) สถาบันราชภัฏ
นครปฐม 2533 
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 ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

3 อาจารย์จักภพ  พานิช อาจารย์ ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2550 
ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2544 

4 อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ อาจารย์ กจ.ด. (การจัดการการสื่อสาร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
2550 
ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2544 
ศศ.บ. (วิทยุโทรทัศน์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ 
ธรรมยัติวงศ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กจ.ด. (การจัดการการสื่อสาร๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
2552 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา๗
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544 
นศ.บ. (โฆษณาประชาสัมพันธ์) 
วิทยาลัยโยนก 2542 

6 อาจารย์อุษณีย์  มากประยูร อาจารย์ ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2551 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 2544 
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โครงสร้างการท างาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท างานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

ท างาน ดังนี้ 

   
  

ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 1  การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ (แผนยุทฦธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579) 

มาตรการ  
1. การสร้างความร่วมมือกับกับชุมชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการส่งเสริมและยกระดับ

เศรษฐกิจชุมชน 
 2. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยบูรณาการกับชุมชนและภาคธุรกิจ 
 3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และการบริการ
วิชาการสู่สังคม 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
มาตรการ 

   1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรมและการปรับ

กระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่ 

ล าดับ     ชื่อ-สกุล หน้าที่รับผิดชอบ 
1 อาจารย์อุษณีย์  มากประยูร ประธานหลักสูตร 
2 อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษา องค์กรสื่อและหน่วยงาน  
ล าดับ     ชื่อ-สกุล หน้าที่รับผิดชอบ 

3 อาจารย์ ดร.ธัญญา  จันทร์ตรง งานประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  

ธรรมยัติวงศ ์
งานส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญณิตา  ชัยสนิท งานวิจัย 
6 อาจารย์จักภพ  พานิช การกิจกรรมนักศึกษาและฝึกประสบการณ ์ 
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4. สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 

 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
มาตรการ 
1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการหลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์ 
 

1. บทน า 

 มุ่งผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณ ความคิดสร้างสรรค์ ใน
การจัดการ การสื่อสาร และการผลิตสื่อทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ สื่อ
ใหม่ และการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด สามารถบูรณาการวิชาการสู่อาชีพด้วยจิตอาสา
ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถบูรณาการ
วิชาการสู่อาชีพด้วยจิตอาสาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล มาอย่างต่อเนื่องแล้ว หลักสูตรยังต้องพัฒนาบัณฑิตให้สมบูรณ์โดยยึดหลักความรับผิดชอบที่มี
ต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ซึ่งการที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจ าเป็นต้องพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ได้แก่ การพัฒนาทักษะความรู้ การท าผลงาน
ทางวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

2. ระบบกลไกของการจัดท าแผนของหลักสูตร 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการด าเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษา และศักยภาพของ
อาจารย์ 
   2. วางแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  และให้อาจารย์ทุกคนท า
แผนพัฒนาตนเอง 
  3. เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย 
   4. ด าเนินการตามแผน 
   5. สรุปผลการด าเนินงาน 
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3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 

1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สร้าง
ความร่วมมือกับภาคีและเครือข่ายทุกภาค
ส่วน เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

1. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 
เครือข่าย 

2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 1 
โครงการ/กิจกรรม 

3.  รายวิชาที่มี การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ 

2 รายวิชา 

2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ 
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
โครงการตามแนวพระราชด าริ 

1. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการส่งเสริม และ
สนับสนุนการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

อย่างน้อย 1 
โครงการ/กิจกรรม 

 
2. โครงการ/กิจกรรมท่ีมกีารบรูณาการงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

อย่างน้อย 1 
โครงการ/กิจกรรม 

3. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

หลักสู ตร ได้ รั บการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาในระดับดี 
 

ไม่น้อยกว่า 3.50 

4. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้
บัณฑิต และเป็นท่ียอมรับของสังคม 

มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา
ให้มีคุณลักษะตามที่หลักสูตรก าหนด 

นักศึกษาได้รบัการ
พัฒนาทักษะ 

ทุกช้ันป ี
5 .  บ่ ม เ พ า ะ บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ เ ป็ น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา 
 

อย่างน้อย 1 
โครงการ/กิจกรรม 
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 
 

วัตถุประสงค์ของแผน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เกณฑ์/

เป้าหมาย 

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1. เพื่อบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์ สร้างความ
ร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน 
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 

1. ร้อยละของ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
ทั้งหมดที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ  
2. ร้อยละของ
ตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ
ของโครงการ
ทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

ไม่น้อย
กว่า 80 

 
 

ไม่น้อย
กว่า 80 

 

  
 
 
 
 
 

40,000 อาจารย ์
ประจ า
หลักสตูร 

2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนาเผยแพร่ 
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ
3. บริหารหลักสตูรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ 
4.พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
5.บ่มเพาะบณัฑิตให้มี
ทักษะเป็นผู้ประกอบ 
การรุ่นใหม ่
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 

 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
จาก On-site เป็น On-line ซึ่งบางกิจกรรมสามารถด าเนินการได้แต่บาง
กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ 

หลักสูตรต้องวางแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง และวางแผนการท า
กิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมของหลักสูตรและกิจกรรมในรายวิชา 

 
6. แผนพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปีงบประมาณ  2565 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สร้าง
ความร่วมมือกับภาคีและเครือข่ายทุก
ภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน 
และท้องถิ่น 

2. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต และเป็นท่ียอมรับของ
สังคม 

1. กิจกรรม/โครงการที่มีการบรูณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 

1 โครงการ 

โครงการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์
ผลิตภณัฑ์ของภาคีเครือข่ายจังหวดัอ ุตรดติถ ์

50,000 บาท 

2. กิจกรรม/โครงการในระดับหลกัสูตรที่
มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 

อย่างน้อย  

1 โครงการ 

โครงการ “เสริมสรา้งสมรรถนะนกัสื่อสาร 
สร้างสรรค์ สร้างงานในยุคดจิิทัล” 

31,200 บาท 

3. รายวิชาในระดับหลักสตูรที่มีการ
ออกแบบและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

อย่างน้อย  

3 รายวิชา 

รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 - 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

3. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ 
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

4. บริหารหลักสตูรให้ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

5. บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้
ประกอบ 

   การรุ่นใหม ่

4. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 1 โครงการ โครงการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์
ผลิตภณัฑ์ของภาคีเครือข่ายจังหวดัอ ุตรดติถ ์

50,000 บาท 

5. กิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ สบืสาน
พัฒนาเผยแพร่ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม  
และความเป็นไทย โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

1 โครงการ 

 

โครงการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์
ผลิตภณัฑ์ของภาคีเครือข่ายจังหวดัอ ุตรดติถ ์

50,000 บาท 

6. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมการด าเนนิงาน 
พันธกิจสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 2 แห่ง สถานประกอบการ 
 

- 

7. ผลงานนักศึกษาที่ไดร้ับการยอมรับ
หรือเผยแพร ่

อย่างนอ้ย 1 ผลงาน การส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด/ 
โครงงานสหกิจศึกษา 

- 

8. หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

ภายในปี 2565 รายการการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรนิเทศศา
สตรบณัฑติ ปี 2564 

- 

9. ผลการประเมินคณุภาพบณัฑิตตามผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

ไม่น้อยกว่า 4.50 ส ารวจผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตาม 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

- 

10.ภาวะการมีงานท าของบัณฑติและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

ไม่น้อยกกว่า 

ร้อยละ 80 

ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
และการประกอบอาชีพอิสระ 

- 

11.งานวิจัยของบุคลากรและนักศกึษาที่
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

อย่างน้อย 1 เรื่อง รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์
 

- 
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7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน 
 

วัตถุประสงค ์
การประเมิน 

แหล่งข้อมลู วิธีการ/เคร่ืองมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

เพื่อประเมินความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผน และน าไปปรบัปรุง
การจัดท าแผนครั้งต่อไป 

1. นักศึกษา 
2. อาจารย ์
3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 
3. การสัมภาษณ ์
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

Content Analysis ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 
บริบทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

 
1. บริบทของหลกัสูตร 
 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท โดยมีข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ดังนี้ 
 

ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  

 1.1  ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องผ่านความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม และ ประเทศชาติ 
 

  1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   การผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 1.2.1  มีความรู้ และความสามารถทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่  
 1.2.2  สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์การ ชุมชนและท้องถิ่นให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง 
 1.2.3  เป็นผู้ประกอบการผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ และด าเนินงานด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมประเทศชาติและนานาชาติ 
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   1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

แผนการท าผลงาน 
ทางวิชาการ 
ผศ. รศ. 

1 นางสาวภาศริิ  เขตปิยรตัน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2556 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2545 
บช.บ. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 2541 

 2567 

2 นายอิราวัฒน์  ชมระกา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต, 2551 
บธ.ม. (การตลาด) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 
บธ.บ. (การตลาด) 
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
2535 

 2567 

3 นายชัชชัย   สุจริต 
 

อาจารย ์ กจ.ด.(การจดัการธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต, 2552 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2544 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2538 

2565  

4 นางเบญจวรรณ  สจุริต 
 

อาจารย ์ กจ.ด.(การจดัการธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต, 2552 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2544 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
สถาบันราชภฏัอุตรดิตถ์, 2542 

2565  

5 นางสาวศิริกานดา  แหยมคง อาจารย ์ กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)    
มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2556 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ)  
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2544 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
สถาบันราชภฏัอุตรดิตถ์, 2542 

2565  
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 1.4 โครงสร้างการท างาน 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท างานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการท างาน
ของหลักสูตร ดังนี้ 
 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา ประธานหลกสูตร และ ฝ่ายวิจัย 

2 ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.ภาศิริ   เขตปิยรัตน์ ฝ่ายบริการวิชาการ 
3 อาจารย์ดร.ศิริกานดา   แหยมคง ฝ่ายวิชาการ 

4 อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ   สุจริต ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

5 อาจารย์ ดร.ชัชชัย   สุจริต ฝ่ายประกันคุณภาพและเลขานุการ 

 
 
 1.5 นักศึกษาในหลักสูตร 

รับเข้าป ี เสาร์ - อาทิตย์ ผู้ประกอบการ (WIL) รวม 
2564 10 16 26 
2563 10 - 10 
2562 - -  
2561 - 5 5 
รวม   41 

 

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579) 

มาตรการ 
1. การสร้างความร่วมมือกับกับชุมชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจ

ชุมชน 
 2. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยบูรณาการกับชุมชนและภาคธุรกิจ 
 3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และการบริการ
วิชาการสู่สังคม 
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
มาตรการ 

 1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ

ตลาดแรงงาน 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้  นวัตกรรมและการปรับ

กระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่ 
4. สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

และจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
มาตรการ 
1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาบริหารธุรกิจ 
 

1. บทน า 
 
 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2564) เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับ
แรก ที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพ่ือ
ก าหนด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่ สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ค านึงถึงความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก  
เพ่ือน ามาก าหนดเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม นอกจากจะต้องค านึงถึงความส าคัญของ
มิติ การพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
มนุษย ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
และ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนและผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น ที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนส าคัญของพฤติกรรมการด ารงชีวิตและการท างานตลอดจนการประกอบ
ธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบในท้องถิ่นต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในทุก
สิ่ง (IOT : Internet of Thing) เพ่ือควบคุมและบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง ดังนั้น ศาสตร์และองค์
ความรู้สมัยใหม่เพ่ือการประยุกต์ใช้ด้านการบริหารจัดการ การสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ การตลาด
ดิจิตอล การบริหารความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการจัดการและ
การลงทุนเพ่ือการต่อยอดทางธุรกิจรวมถึงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างเอกชนกับ
สถาบันการศึกษาและการวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างยิ่ง 
 จากผลของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบต่อแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา นโยบาย Thailand 4.0 รวมถึง ทิศ
ทางการพัฒนาทางการศึกษาไทย ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษาซึ่งส่งผล
กระทบต่อแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ
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ของตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติได้  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาสังคม ชุมชนและ
ประเทศชาติทีม่ีความรู้ และความสามารถทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหาธุรกิจด้วยองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
องค์การ ชุมชนและท้องถิ่นให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง  มุ่งพัฒนเพ่ือ
เป็นผู้ประกอบการผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ และด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมประเทศชาติและนานาชาติ 
 

2. ระบบกลไกของการจัดท าแผนของหลักสูตร 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการด าเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษาและศักยภาพของอาจารย์
จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบิตการของปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2. วางแผนและออกแบบกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยวิเคราะห์สถานการณ์ 
แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการเรียนและการท างาน ส่วนของ
อาจารย์อาจารย์จะต้องวางแผนการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในด้านการสอนและการท าผลงานทาง
วิชาการ โดยท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) 
 3. เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย 
 4. ด าเนินการตามแผน 
 5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาและอาจารย์ เพื่อ
การบูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการและ
การวิจัย (ในและนอกห้องเรยีน 
รวมถึงการแสวงหาเครือข่าย 

1. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนและพันธกิจสัมพันธ์ 
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนและพันธกิจสัมพันธ์ การและศึกษาดูงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน 
3. รายวิชาที่มีการบูรณาการร่วมกับภาคีชุมชน
ท้องถิ่นและเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์   

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เครือข่าย 
 

อย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม 
 
 

2 รายวิชา 

2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน 
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความ 

1. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการส่งเสริม และสนับสนุน
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

4 โครงการ/กิจกรรม 
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วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นที ่
ยอมรับของสังคม 
 

2..โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ร่วมกับภาคหีรือชุมชนท้องถิ่น โครงการ/กิจกรรม
การเรยีนการสอนที่บูรณาการร่วมกับภาคีหรือชุมชน
ท้องถิ่น 
-วิทยากรบรรยายพิเศษ/อาจารยพ์ิเศษ 

2 รายวิชา  

3. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ 

-หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาในระดับด ี
-การปรับปรุงหลักสตูร พ.ศ. 2565 
-การส่งเสริมการจัดท าวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสตูร
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 

4.00 
 
 

อย่างนอ้อ 10 ราย 

4.การบริหารจัดการ 
หลักสูตร 

มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรและ
ทักษะนักศึกษาให้มีคุณลักษะตามที่หลักสูตรก าหนด 

บุคลากรหลักสูตรและนักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตนเองและ
นักศึกษาได้รบัการพัฒนาทักษะ
ทุกช้ันป ี
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์ของ
แผน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เกณฑ์/

เป้าหมาย 

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพนักศึกษาและ
อาจารย์ เพื่อการบูร
ณาการการเรียนการ
สอน การวิจัย การ
บริการวิชาการและ
การวิจัย (ในและนอก
ห้องเรียน รวมถึงการ
แสวงหาเครือข่าย 
2. พัฒนาบัณฑิตให้ม ี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21  
สอดคล้องกับความต้อง 
การของผู้ใช้บัณฑิตและ 
เป็นทีย่อมรับของสังคม 
3. บริหารหลักสตูรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ 
4.การบริหารจัดการ 
หลักสตูร 
 
 

1. ร้อยละของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทั้งหมดที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ  
2. ร้อยละของตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จของ
โครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการ  
ประจ าป ี
 
 
 
 
 
 
โครงการปรับปรุง
หลักสตูร พ.ศ. 2565 

ไม่น้อยกว่า 
80 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 166,022 อาจารย ์
ประจ า

หลักสตูร 
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จากการระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนจาก On-site เป็น On-line ซึ่งบาง
กิจกรรมสามารถด าเนินการได้แต่บางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินการได้ 

หลักสูตรจะต้องวางแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับ
เหตุการณท์ี่คาดไม่ถึง และวางแผนการท ากิจกรรมให้
หลากหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมของหลักสูตรและ
กิจกรรมในรายวิชา 

 
6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพนักศึกษา
และอาจารย์ เพื่อ
การบูรณาการการ
เรียนการสอน การ
วิจัย การบริการ
วิชาการและการวิจัย 
(ในและนอกห้องเรียน 
รวมถึงการแสวงหา
เครือข่าย 
 
 
2. เพื่อพัฒนาบัณฑิต 
ให้มีทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 สอดคล้องกับ 
ความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตและเป็นที่ 
ยอมรับของสังคม 

  
 
 
3. บริหารหลักสตูรให้
ได้รับการรับรองตาม

1. กิจกรรม/โครงการที่มีการบรูณา 
การเรยีนการสอนและพันธกิจ

สัมพันธ์ 
2. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
การที่อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา

เผยแพร ่
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและความ 
เป็นไทยโครงการตามแนวพระราช- 
ด าร ิ
3. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมการด าเนนิ 
งานพันธกิจสัมพันธ์ 
4. กิจกรรม/โครงการในระดับหลกั- 
สูตรทีมุ่่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 
5. รายวิชาในระดับหลักสตูรที่ม ี
การออกแบบและพัฒนาศักยภาพ 
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
6. หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

1 โครงการ 

 

2 โครงการ 

 

 

 

 

2 เครือข่าย 

 

4 รายวิชา 

 

 

2 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

1 หลักสูตร 

 

-โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา 
-การและศึกษาดูงาน การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้นอก
ห้องเรียน 
 
 
 
-โครงการสมัมนาและศึกษาดู
งานส าหรับนักศึกษาในหลัก
สุตรฯ 
-โครงการ/กจิกรรมการเรียน
การสอนที่บูรณาการร่วมกับ
ภาคีหรือชุมชนท้องถิ่น 
โครงการ/กิจกรรมการเรียน
การสอนที่บูรณาการร่วมกับ
ภาคีหรือชุมชนท้องถิ่น 
-วิทยากรบรรยายพิเศษ/
อาจารย์พิเศษ 
-โครงการปรบัปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. 2565 
 
-โครงการส่งเสรมิการจัดท า
วิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสตูร

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

       

28,000 

 

 

 

 

 

 

 

33,600 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

มาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ 
 
 
 
 
4.การบริหารจัดการ 
หลักสตูร 
 
 
 
 

7. ผลงานนักศึกษาที่ไดร้ับการ 
ยอมรับหรือเผยแพร ่
 
 
8. ผลการประเมินคณุภาพบณัฑิต 
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
9. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ 
บริหารจดัการหลักสูตร 
10. งานวิจัยของบุคลากรและ 
นักศึกษาท่ีตอบสนองต่อความ 
ต้องการของท้องถิ่น 
 
11. สง่เสริมและพัฒนาอาจารย ์

10 ผลงาน 

 

 

 

ระดับด ี

 

ร้อยละ 80 

 

 

5 งาน 

 

 

5 ครั้ง 

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
(Fast-Track#7) 
-กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสตูรและนักศึกษา
ในการเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการน าเสนอผลงานฯ และ
ตีพิมพ์/เผยแพรผ่ลงาน 
-กิจกรรมการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
-กิจกรรมการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และสาธารณูปโภค 
-กรรมการบริหารงานบัณฑติ
ระดับหลักสตูร/คณะ 
-กิจกรรมการไปราชการ/
พัฒนาบุคลากรของหลักสูตรฯ 

20,000 

 

14,000 

 

 

 

64,000 

 

4,000 

17,478 

186,399 

100,000 

รวมเป็นเงิน 487,477 

 
7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
 

วัตถุประสงค ์
การประเมิน 

แหล่งข้อมลู วิธีการ/เคร่ืองมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผน และน าไป
ปรับปรุงการจัดท า
แผนครั้งต่อไป 

1. นักศึกษา 
2. อาจารย์ 
3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 
3. การสัมภาษณ์ 
4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
5. การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตร 

 Content Analysis ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ 
เกณฑ์มาตารฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
งาน/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 
บริบทงาน/หลักสูตร 

 
1. บริบทของงาน/หลักสูตร 
  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ( Master of Accountancy  Program in 
 Accounting) จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 ปี ทั้งในภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยมีข้อมูล
พ้ืนฐานของหลักสูตร ดังนี้ 
1.1 ปรัชญา 
   ผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทางการบัญชี มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การจัดการข้อมูล
ทางการบัญชีและบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ  มีทักษะด้านการวิจัยบนพื้นฐานของความมี
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพบัญชี 
1.2.ความส าคัญ 
  จากพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ในด้านการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการและมีความพร้อมรับใช้ท้องถิ่น 
ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน ตลอดจนมีการด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 2 -3 คือ ส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตให้เป็นคนเก่ง รอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพและให้โอกาสกับบุคคลในท้องถิ่นเข้าศึกษา นอกจากนี้กล
ยุทธ์ที่ 7 คือ ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผลิตงานวิจัยสถาบัน ท าวิจัยเพื่อพัฒนางาน
วิชาการและวิชาชีพ วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จึงปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
การบูรณาการศาสตร์ทางการบัญชีกับศาสตร์อ่ืน ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สังคม ซึ่งทิศ
ทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชีในโลกอนาคตจึงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากศาสตร์
ทางการบัญชีมีส่วนสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน ๆ อย่างมากทั้งในด้านการบริหารองค์การธุรกิจ ตลอดทุน และ
ตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการของศาสตร์
เหล่านี้จะส่งผลต่อศาสตร์ทางบัญชี ท าให้เกิดการพัฒนาวิทยาการทางการบัญชีใหม่ ๆ ตามมา ดังนั้นการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จึงเป็นกลไกของการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี 
หรือผู้มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการบัญชีให้มีความรู้ลึกและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางการบัญชีและ
สามารถพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ  
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตและพัฒนามหาบัณฑิตทางการบัญชีให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ 
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  1.3.2  มีความรอบรู้อย่างลึกซ้ึงในศาสตร์ทางด้านบัญชี การบูรณาการความรู้ทางการบัญชีศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือการประกอบวิชาชีพได้ 
  1.3.3  สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี และประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ   เพ่ือประโยชน์ใน
การบริหาร  
  1.3.4  สามารถพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชีควบคู่กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.5 สามารถเป็นนักพัฒนาหรือเริ่มต้นเป็นนักวิจัย โดยน าความรู้ไปบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
ร่วมกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา 
(ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก) 

ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

1. นางสาวสุพรรษา  
จิตต์มั่น 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 ปร.ด. (การบัญชี),  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บช.ม. (การบัญชี),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บธ.บ. (การบัญชี),  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

2555 
 

2549 
 

2546 

2. นายเฉวียง  วงค์
จินดา  

 

อาจารย์ ปร.ด. (การบัญชี),  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บช.ม. (การบัญชี),  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บธ.บ. (การบัญชี),  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
 

2545 
 

2550 

3. นางสาวฐิติวรดา  
แสงสว่าง 
 

อาจารย์  ปร.ด. (การบัญชี),  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บช.ม. (การบัญชี),  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บช.บ. (บัญชี),  

มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

2558 
 

2545 
 

2539 
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การบริหารจัดการงาน/หลักสูตรบัญชีมหาบัญฑิต  
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ก ากับการจัดท ารายวิชา วาง
ผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการ
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้มหาบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังแบ่งความรับผิดชอบงานในแต่ละ
ด้านดังนี้ 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาระหน้าที่ต่อการบริหารหลักสูตร 
1. อ.ดร.ฐิติวรดา  แสงสว่าง 

(ประธานหลักสูตร) 
รับผิดชอบด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ  

2. อ.ดร.เฉวียง  วงค์จินดา รับผิดชอบด้านกิจกรรมนักศึกษา  
3. ผศ.ดร.สุพรรษา  จิตต์มั่น 

(เลขาหลักสูตร) 
รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4. อ.ดร.สุทธิรัตน์  พลอยบุตร รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน 
5. อ.ดร.พรรณนภา  เชื้อบาง รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และด้านการวิจัยและ

การบริการวิชาการ 
 
2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการงาน/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และแผนกลยุทธ์ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

กลยุทธ์ที่  1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ (แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579) 

    มาตรการ 
1. การสร้างความร่วมมือกับกับชุมชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการส่งเสริมและ

ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
2. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยบูรณาการกับชุมชนและ

ภาคธุรกิจ 
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และ

การบริการวิชาการสู่สังคม 
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจ

สัมพันธ์ 
     มาตรการ 
  1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 

2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
การปรับกระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่ 

4. สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
      มาตรการ 

1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการงาน/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑติ 

 
1. บทน า 
            หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีทักษะ
ทางด้านการจัดการบัญชีดิจิทัล พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชีควบคู่กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คิด
วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี และประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ   เพื่อประโยชน์ในการบริหาร นอกจากนี้ มีความ
รอบรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์ทางด้านบัญชี สามารถบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ที่การด าเนินงานของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
พฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี ในกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของภาครัฐต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้ด้าน
การบัญชีดิจิทัลและด้านอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีจิตส านึกใน
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
2. ระบบและกลไกการจัดท าแผนของงาน/หลักสูตร 
           2.1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการด าเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษาและศักยภาพของ
อาจารย์จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบิตการของปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   2. 2วางแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มใน
ปัจจุบันและอนาคตเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการเรียนและการท างาน ส่วนของอาจารย์จัดให้มีวาง
แผนการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในด้านการสอนและการท าผลงานทางวิชาการ โดยท าแผนพัฒนา
ตนเอง (Individual Development Plan) 
  2.3 เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย 
   2.4 ด าเนินการตามแผน 
   2.5 สรุปผลการด าเนินงาน 
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3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์/เป้าหมาย 

1. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ 

หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 3.50 

2.พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้มีคุณลักษะตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ 
ทุกชั้นปี 

 
4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์
ของแผน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ การบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้
ได้รับการรับรอง 

 เล่มหลักสูตร หลักสูตรผ่าน
การรับรอง 

/  25,000 อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

 
 
5. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2565 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
งบประมาณมีจ ากัด ของบประมาณเพ่ิม และจัดท าแผนให้เหมาะสม

กับงบประมาณที่ได้รับ 
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ การบรรลุตามตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.บริหารหลักสูตรให้

ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ 

 

เพ่ือให้หลักสูตรได้ผ่านการรับรอง
ระบบประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา  

ผ่านการประเมิน ไม่ต่ ากว่า 3.5   5,000 12 เดือน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

2.พัฒนามหาบัณฑิตให้
มีทักษะในศตวรรษท่ี 
21 สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ความรู้ด้านการ
บัญชีและบรูณาการกับศาสตร์อ่ืนได้
และสามารถ  ปรั บตั ว ในยุ คกา ร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการร้อยละ 80 

      8,000     1 เดือน อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ
นักศึกษา 
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7. การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565 
 
วัตถุประสงค ์
การประเมิน 

แหล่งข้อมลู วิธีการ/เคร่ืองมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผน และน าไป
ปรับปรุงการจัดท า
แผนครั้งต่อไป 

1. นักศึกษา 
2. อาจารย์ 
3. ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

1. ผลงาน 
2. แบบสอบถาม 
3. การสัมภาษณ์
และการสังเกต 
4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
5. การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตร 

Content Analysis ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ 
เกณฑ์มาตารฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


