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นักศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านหลักสูตรเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณรายจ่า ย พ.ศ. 2565 จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะผู้จัดทาหวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการดาเนินงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
การของ คณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติในส่วนต่างๆ สามารถนาแผนสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกด้านต่อไป
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ส่วนที่ 1
บริบทแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. บริบทของงาน
แผนปฏิ บั ติ ก ารการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาประจ าปี ง บประมาณ 2565 อยู่ ภ ายใต้ ก าร
ดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยดาเนินการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และแผนกลยุ ท ธ์ ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์มีคุณลั กษณะสอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) ทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21
ฝ่ายกิจการนักศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อม
ทั้งทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ สั งคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยทาหน้าที่ประสานงานเชิงนโยบายกับ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ช่วยเหลือสร้างความ
พร้ อมให้ แก่นั กศึกษาในการศึกษาเล่ าเรียน โดยการจั ดให้ บริการสวัส ดิการต่าง ๆ เพื่อช่ว ยลดปัญหา
อุปสรรค ระหว่างการศึกษา เพื่อที่จะได้ใช้เวลาในการศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ
ได้แก่ การจัดสวัสดิการทุนการศึกษา บริการ หอพัก บริการรักษาพยาบาล บริการให้คาปรึกษา บริการ
จัดหางาน ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการฝึกฝน พัฒนาความรู้ และการนาความรู้ไปช่วยแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภาวะการเป็นผู้นาที่
ดี การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกากับดูแลความมีระเบียบวินัย
ของนักศึกษา เพื่อการอยู่ร่วมกัน มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน และทากิจกรรมร่วมกัน อย่างมีความสุข
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และคณะ เพื่อให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะและสาธารณะ

6

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้า
งานกิจกรรมนักศึกษา

หัวหน้า
งานชมรมนักศึกษา

ประธานหลักสูตร
/กรรมการ

หัวหน้า
งานพัฒนานักศึกษา
และจิตอาสา

หัวหน้า
งานศิษย์เก่า

กรรมการและ
เลขานุการ

สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนกลยุทธ์ของ
คณะวิทยาการจัดการ
มีความสอดคล้อง ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บท
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
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2) ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์หลัก 3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนากายภาพ
และด้านบุคลากร
เป้าประสงค์ย่อยที่ 6) สร้างเครือข่าย ประชารัฐในการทางานตามพันธกิจ
กลวิธี/มาตรการ 1) สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ

8

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. บทนา
แผนปฏิ บั ติ ก ารการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาประจ าปี ง บประมาณ 2565 ภายใต้ ก าร
บริหารงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ประธาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร ตัวแทนหลักสูตร และมีบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 1 คน โดยมีโครงสร้างงาน 4
ส่วน ได้แก่
หัวหน้างานกิจกรรมนั กศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและจิตอาสา งานชมรมนักศึกษา และงานศิษย์เก่า
สอดคล้องกับผลการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ระบบและกลไกการบริ การวิช าการเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ชุมชน หรือสั งคม องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
การจัดทาแผนปฏิบัติการนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นทิศทางและกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานของ
แผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2565 ที่
สามารถใช้ผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริหารคณะและสามารถนาผลการประเมินไปปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป
2. ระบบและกลไกการจัดทาแผนแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระบบและกลไกการจัดทาแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ย วข้อง ได้แก่ แผนยุ ทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิตถ์ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ
ปี 2565-2569 และผลการด าเนิ น งานแผนปฏิ บั ติ ก ารการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตลอดจน
ข้อเสนอแนะแผนพัฒนานักศึกษา ในปี 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงประเด็นการพัฒนาของชุมชน/ท้องถิ่น
2. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประชุมเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการ
3. นาแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะหรือคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ
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4. ทาการแก้ไข/ปรั บ ปรุ งแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการประจาคณะ และเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
5. คณะกรรมการฝ่ายกิจ การนักศึกษา ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีการติดตามทบทวนผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษารับทราบ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดาเนินงาน
ให้คณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการประจาคณะรับทราบและให้ข้อเสนอแนะการทางาน
รวมถึงการนาข้อมูลไปปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารงานต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
พัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬา
การศึกษา ด้วยการบูรณาการ
พันธกิจของคณะ องค์กร
ท้องถิ่นและชุมชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โครงการ/กิจกรรมสังคม
ท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม กีฬา การศึกษา
2. โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ความรู้ ทักษะศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน
4. เครือข่ายศิษย์เก่า
2. เพื่อสร้างเครือข่าย ประชารัฐ 1. โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้าง
ในการทางานตามพันธกิจของ เครือข่ายวิชาการ วิชาชีพ
คณะ
2. นวัตกรรมจากโครงการที่ถูก
นาไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
4. เครือข่ายความร่วมมือ

ค่าเป้าหมาย
1 โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ/กิจกรรม

อย่างน้อย 5 เครือข่าย
3 โครงการ/กิจกรรม
อย่างน้อย 3 นวัตกรรม

อย่างน้อย 3 เครือข่าย
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมและ
โครงการตาม
แผน
โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
คณะ
วิทยาการ
จัดการ
ประจาปี
การศึกษา
2563

2. โครงการ
แสดงความ
ยินดีกับ
บัณฑิตใหม่
คณะ
วิทยาการ
จัดการ
3. โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
เลือกตั้ง
ประธาน
สโมสร
นักศึกษา
คณะ
วิทยาการ
จัดการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั /
เกณฑ์

1. เพื่อเป็นการแสดงความ - นักศึกษาเข้า
ยินดีและต้อนรับนักศึกษา ร่วมกิจกรรม
ใหม่ของคณะวิทยาการ
400 คน
จัดการ
2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่
เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และความพร้อมเบือ้ งต้นใน
การเป็นนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
3. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มี
ความพร้อมในการปรับตัว
เข้าสู่การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
4. เพื่อสร้างและส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีและการ
มีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ระหว่างคณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน รุ่น
พี่ และเพื่อนในคณะ
เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ - นักศึกษา/
บัณฑิตคณะวิทยาการ
บัณฑิตใหม่
จัดการจัดการที่เข้ารับ
เข้าร่วม
พระราชทานปริญญาบัตร โครงการ 400
คน

ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก
หน้าที่ของตนเองและ
เรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตย

- นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
400 คน

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุตาม
ตัวชี้วดั
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบไม่ได้
เสนอโครงการ
เพื่อดาเนินการ
แต่ได้จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ
ในรูปแบบ
ออนไลน์
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย

ไม่
บรรลุ


งบประมาณ

-

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
21 มิ.ย.63

อ.อุษณีย์





10,000 บาท 5-7 ธ.ค.
63

อ.รวมพร





1,000 บาท 31 มี.ค.64

อ.ชนิกานต์
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กิจกรรมและ
โครงการตาม
แผน
โครงการ/
กิจกรรม
ประจาปี
การศึกษา
2563
4. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพผู้นา
นักศึกษา
คณะ
วิทยาการ
จัดการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

5. โครงการ
อบรมพัฒนา
ทักษะทาง
วิชาชีพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้นานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
บทบาทหน้าทีข่ องสโมสร
นักศึกษา ตลอดจน
นโยบายการจัดกิจกรรม
นักศึกษาของคณะและ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้ผู้นานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในด้านการดาเนินงานและ
การวางแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาปี
การศึกษา 2564
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้นานักศึกษา
และคณาจารย์ในฝ่าย
กิจการนักศึกษาและสื่อสาร
องค์กร
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า
คณะวิทยาการจัดการได้รับ
การพัฒนาทักษะที่จาเป็น
และนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพ

ตัวชี้วดั /
เกณฑ์

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุตาม
ตัวชี้วดั
บรรลุ

- มีอาจารย์
และนักศึกษา
เข้าร่วม 25
คน

- นักศึกษา
และศิษย์เก่า
เข้าร่วม
โครงการ 50
คน

ไม่
บรรลุ

งบประมาณ

 15,000 บาท





ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน

มิ.ย.64

7,000 บาท 18 ก.ค.64

อ.อุษณีย์

อ.นันท์มนัส
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
จากมติที่ประชุมของฝ่ายกิจการนักศึกษา
2019
- ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ตาม
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019
- ปรับลดกิจกรรมที่คาดว่าไม่สามารถ
ดาเนินการได้จากผลการประเมินของแผนในปีที่
ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ คณะ
วิทยาการ
จัดการ ประจาปี
การศึกษา 2565

1. ความพร้อมของ
นักศึกษาในการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย
2. ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร
คณาจารย์ นักศึกษา
และผูป้ กครอง
3. ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. ระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ
5. จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
1. เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างศิษย์ปจั จุบัน
และศิษย์เก่า

2. โครงการแสดง
ความยินดีกับบัณฑิต
ใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

ตัวชี้วัด/
เกณฑ์
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุ

ไม่
บรรลุ

งบ
ประมาณ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ผู้รับผิด
ชอบ

25,000 มิ.ย 65

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และสโมสร
นักศึกษา

10,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และสโมสร
นักศึกษา

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
มากกว่า 3.51
จานวน
250 คน
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
200 คน

เม.ย 65
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. ศิษย์ปัจจุบันและ
ศิษย์เก่าที่เข้าร่วม
โครงการ
3. โครงการส่งเสริม นักศึกษาที่เข้าร่วม
ประชาธิปไตยเลือกตั้ง โครงการ
ประธาน
สโมสรนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ
4. โครงการพัฒนา
1. มีความรู้ความเข้าใน
ศักยภาพผู้นา
ในบทบาทหน้าที่สโมสร
นักศึกษา
นักศึกษา การจัด
คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม และการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วางแผน การจัด
อุตรดิตถ์
กิจกรรม
2. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียน
โครงการและการสรุป
โครงการ
3. ผู้นานักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ จานวน
4. นักศึกษามีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
5. โครงการอบรม
1. ศิษย์เก่าและศิษย์
พัฒนาทักษะทาง
ปัจจุบัน
วิชาชีพสาหรับ
2. ระดับความพึงพอใจ
ศิษย์เก่าและศิษย์
ในการเข้าร่วมโครงการ
ปัจจุบัน
3. ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและ
ชีวิตประจาวัน

ตัวชี้วัด/
เกณฑ์

500 คน

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุ

ไม่
บรรลุ

งบ
ประมาณ

3,000

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

ผู้รับผิด
ชอบ

มี.ค. 65

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และสโมสร
นักศึกษา

6,500

ก.ค 65

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และสโมสร
นักศึกษา

14,000

ก.ค 65

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และสโมสร
นักศึกษา

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
15 คน
ไม่น้อยกว่า
3.51
จานวน 50 คน
มากกว่า 3.51
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6.โครงการวิศวกร
สังคมสร้างความยั่งยืน
แก่ชุมชน คนของ
พระราชา ข้าของ
แผ่นดิน คณะ
วิทยาการจัดการ

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

ตัวชี้วัด/
เกณฑ์

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุ

ไม่
บรรลุ

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75

มากกว่า 3.51

งบ
ประมาณ

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ

150,000

ม.ค. 65

ผู้รับผิด
ชอบ
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิศวกร
สังคม

1 นวัตกรรม

7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์การ
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์
ประเมิน
ข้อมูล
เพื่อประเมิน
1. นักศึกษา
1. แบบสอบถาม Content
ความสาเร็จของ 2. คณะกรรมการ 2. การสังเกต
Analysis
การดาเนินงาน
ฝ่ายกิจการ
3. การสัมภาษณ์
ตามแผน และ
นักศึกษา
4. การแลกเปลี่ยน
นาไปปรับปรุงการ 3. ผู้ที่มีส่วน
เรียนรู้
จัดทาแผนครั้ง
เกี่ยวข้อง
5. การประเมิน
ต่อไป
คุณภาพการศึกษา
ภายใน

เกณฑ์ในการประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ
เกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
งานฝ่ายวิชาการ
แผนการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบทงาน/หลักสูตร
1. บริบทของฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการบูรณาการการ
เรียนการสอนร่วมกับการทางาน หรือ WIL (Work Integrated Learning) เพื่อเตรียมความพร้อ มของ
นักศึกษาให้เป็นบั ณฑิตที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังของผู้ ใช้บัณฑิตและสั งคม
รวมถึงมีการต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยได้ขยายผลการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ในระดับ
ตาบล ไปสู่ระดับจังหวัด 3 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์แพร่ และน่าน อีกทั้งถอดบทเรียนความสาเร็จจากการ
จัดการเรียนการสอน การวิจั ย และบริการวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้มีกระบวนการจัดการความรู้ ออกมาเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการตลอดจนผลักดันให้คณาจารย์ของคณะ ได้
ผลิตผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบเอกสารประกอบการสอน ตารารายงานการวิจัย และบทความวิจัย เพื่อ
น า ไปสู่ การขอกาหนดตาแหน่ งทางวิช าการ เพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรสายวิช าการ ให้ เป็น
ศักยภาพที่สาคัญของหลักสูตร

โครงสร้างการทางานของฝ่ายวิชาการ
นอกจากนี้แล้ว ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มีเป้าประสงค์หลักในการผลิตบัณฑิตและการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ ในการพั ฒ นาระบบการจั ด การเรี ย นรู้ ให้ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยมี ทั ก ษะทางด้ า น
ภาษาอังกฤษและดิจิทัลพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัลเพื่อให้พร้อมต่อการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ในอนาคต
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จากกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 6 ด้าน ทั้งความมั่นคง การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเจริญเติ บโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
การปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของ รัฐบาล ภายใต้ ชื่อย่อว่าประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการสื่อสารที่ไร้
พรมแดนและไร้ขีดจากัด สามารถสื่อสารได้ ข้ามโลกและข้ามทวีปได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งการศึกษายุค
4.0 นี้ นอกจากเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว การสื่อสาร ภาษาอังกฤษก็เป็นอีกสิง่ หนึง่ ที่
สาคัญในห้องเรียนยุค 4.0 ที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างคล่องแคล่ว เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาคัญ ภาษาหนึ่งของโลก และยังเป็นภาษานานาชาติ
อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ค ากล่ า วของ นพ.ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีลักษณะการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาคัญที่จะทาให้ประเทศไทยสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ประสาน
ความร่วมมือ ในการค้าขายกับนานาประเทศได้ นอกจากนี้แล้ว ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้เพื่อ
ติดต่อทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทักษะภาษาอังกฤษจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะด้านการพูด ,การ
เขียน, การฟัง หรือการอ่าน ล้วนแต่เป็นทักษะที่จาเป็นต่อการสื่อสารทางธุรกิจทั้งสิ้น พนักงานที่มีทักษะ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างประโยชน์กับธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า และที่
สาคัญช่วยเติมเต็มความสาเร็จทางธุรกิจในอนาคตให้กับองค์กร
คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการ จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญเกี่ยวกับทักษะความสามารถด้าน
ภาษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตน อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น เพื่อ
เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัด
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสาหรับศตวรรษที่ 21 "การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานทางด้านบริหารธุรกิจ และ
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลตามมาตรฐานสากล CEFR" ประจาปี 2565 สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (เทียบโอน) ชั้นปีสุดท้าย ทุกหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ
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2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการงานฝ่ายวิชาการ แผนการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์
เป้าประสงค์หลัก 2.1 การผลิตบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ย่อย 3) พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัลพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการงานฝ่ายวิชาการ แผนการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
1. บทนา
การสื่ อสารทางธุร กิจ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททาให้ สามารถพูดคุย
สื่อสาร ประชุมออนไลน์ หรือ นาเสนอสินค้าให้ลูกค้าไดเ้แม้กระทั่งอยู่กัน คนละประเทศ ซึ่งภาษาที่ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง ต่อการดาเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน อาทิ การสนทนาธุรกิจ เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อการขาย การตลาด การนาเสนอผลงาน
การนัดหมาย การสัมภาษณ์งาน การนาเสนอสินค้าทางโทรศัพท์, การนาเสนอพรีเซนเทชั่นสินค้า, การตั้ง
คาถามเพื่อหาข้อมูลลูกค้า, การปิดการขาย, การติดตามลูกค้า, การโน้มน้าวลูกค้าและเจรจาต่อรอง เป็น
ต้น
นอกจากนี้แล้ว มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ทีไ่ ด้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดับทักษะทั้งหมดได้อย่างแม่นยา ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชานาญ คือ
CEFR Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยอ้างอิงตามกรอบ
CEFR แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ สามารถประเมินระดับความเชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษาที่ใช้ในการวัดทักษะของนักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
พัฒนาระดับภาษาอังกฤษไปยังขั้นที่สูงขึ้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการให้มี
ศักยภาพเพื่อการทางานในอนาคต จึ งได้จัดทาโครงการโครงการพัฒ นาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับคุณภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสาหรับศตวรรษที่ 21 "การส่งเสริม
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานทางด้านบริหารธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สอบวัดผลตามมาตรฐานสากล CEFR" ประจาปี 2565” ขึ้น
2. ระบบและกลไกการจัดทาแผนของงาน/หลักสูตร
1. วิเคราะห์และเตรียมเนื้อหาที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการ
ทางานและเพื่อเข้าสอบเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1)
2. วางแผนดาเนินการของโครงการ
3. ประสานงานและติดต่อวิทยากร
4. ดาเนินงานตามโครงการ
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5. สรุปและประเมินผล
6. ติดตามความสาเร็จของนักศึกษาที่เข้าสอบเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1)
3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
1) นักศึกษาระดับปริญญา
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการใช้
ตรีปีสุดท้ายสอบ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานทาง
ภาษาอังกฤษ
ด้านบริหารธุรกิจ และภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ (B1)
วัดผลตามมาตรฐานสากล CEFR
2) นักศึกษาระดับปริญญา
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
ตรีปีสุดท้ายสอบทักษะ
พอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 ดิจิทัล
ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

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

4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์
ของแผน

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

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

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
บรรลุ
ไม่
บรรลุ

50,000.- อาจารย์ ดร.
ศิริกานดา
แหยมคง
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วัตถุประสงค์
ของแผน
เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสอบ
วัดผลตาม
มาตรฐานสากล
CEFR

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจต่อการ
จัดโครงการ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

ตรีปีสุดท้าย
สอบทักษะ
ดิจิทัล
ผ่านเกณฑ์
IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือ
ตามที่
มหาวิทยาลัย
กาหนด
ความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
บรรลุ
ไม่
บรรลุ



5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ส่งผลทาให้ Online
ไม่สามารถดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในลักษณะ Onesite ได้
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
โครงการ/
กิจกรรม

โครงการพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับ
คุณภาพ
นักศึกษา
คณะวิทยาการ
จัดการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสาหรับ
ศตวรรษที่ 21
"การส่งเสริม
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ในงาน
ทางด้าน
บริหารธุรกิจ
และ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความ
พร้อมใน
การสอบวัดผล
ตาม
มาตรฐานสากล
CEFR"
1.1 กิจกรรม
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
"การส่งเสริม
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ในงาน
ทางด้าน
บริหารธุรกิจ
และ

วัตถุประสงค์

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

ตัวชี้วัด/
เกณฑ์

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

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่
บรรลุ



งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

50,000.-

12 เดือน

อาจารย์ ดร.
ศิริกานดา
แหยมคง
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โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

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

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสอบ
วัดผลตาม
มาตรฐานสากล
CEFR

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจต่อการ
จัดโครงการ

ตัวชี้วัด/
เกณฑ์

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจต่อการ
จัดโครงการ
ร้อยละ 80

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่
บรรลุ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ



7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมิน
เพื่อประเมิน
- วิทยาลัย
- การวัดผล
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะการใช้
นานาชาติ
- แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ - หน่วยงานสถาน - การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับทักษะการใช้
ในงานทาง
ฝึกประสบการณ์ - การแลกเปลี่ยน ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ด้านบริหารธุรกิจ ของนักศึกษา
เรียนรู้
งานทาง
และภาษาอังกฤษ - หน่วยงานของ
ด้านบริหารธุรกิจ
บัณฑิต, ศิษย์เก่า
และภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสอบ
วัดผลตาม
มาตรฐานสากล
CEFR

เกณฑ์ในการ
ประเมิน
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
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบทงานการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
1. ข้อมูลพื้นฐาน
แนวนโยบายการพั ฒ นาสมรรถนะและทั ก ษะนั ก ศึ ก ษาด้ า นดิ จิ ทัล ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ์ ได้กาหนดนโยบายในการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะและทักษะนักศึกษาด้านดิจิทัล ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2563–2567) โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้ าน
ดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2559
ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางด้านดิจิทัล 2 ส่วนได้แก่
1.1 การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร บนความร่ วมมือของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ (RU Baseline) โดยเป็นกรอบสมรรถนะดิจิทัล ของ
ประเทศไทยสาหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลการภาครัฐ แรงงาน และเอกชน
1.2 The Internet and Computing Core Certificate (IC3) คือ ประกาศนียบัตรที่รับรอง
ความรู้ แ ละทั ก ษะคอมพิ ว เตอร์ ขั้ น พื้ น ฐาน และเป็ น ประกาศนี ย บั ต รที่ ถู ก ก าหนดเป็ น มาตรฐานเป็น
Neutral Vendor Standard โดย Global Digital Literacy Council และรองรั บ โดยกระทรวงไอซี ที
กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules ประกอบด้วย
(1) Computing Fundamentals (2) Key Applications (3) Living Online
2) ให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้มีความสอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ทางด้านดิจิทัล ได้แก่ RU Baseline และ The Internet and Computing Core Certificate (IC3)
3) ให้คณะ/หลักสูตรที่รับผิดชอบในรายวิชาการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานความสามารถด้านดิจิทัล ได้แก่ RU Baseline หรือ The Internet and Computing
Core Certificate (IC3)
4) ส่งเสริมให้ มีหลักสูตรอบรมระยะสั้น และกาหนดให้การทดสอบวัดระดับทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัลสาหรับนักศึกษาทุกคนในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีสุดท้าย ด้วยแบบทดสอบที่มีการวัดระดับเทียบเคียงผล
กับ RU Baseline และ The Internet and Computing Core Certificate (IC3) โดยหน่วยงานกลางที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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5) ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะและหลักสูตร พัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเสริม เพื่อ
เป็ น การกระตุ้ น และพัฒ นาทักษะทางด้ าน ทักษะการใช้ คอมพิว เตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6) พัฒ นาจั ดหาและจั ดสรรสื่ อ เทคโนโลยี และส่ งเสริมสนับสนุนการเรีย นรู้ ที่ส่ งเสริ มให้เ กิ ด
ธรรมชาติของการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการขับเคลื่อนดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประทศไทย

คณะวิทยาการจัดการ เล็งเห็นถึงความสาคัญเกี่ยวกับทักษะความสามารถด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งที่
สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถใน
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ เพื่ อ รู้ เ ท่ า ทั น การใช้ ง านและการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี
(เทียบโอน) ชั้นปีสุดท้าย ทุกหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อมีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการให้มีความสามารถด้านดิจิทัล
2. เพื่อจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการให้มีความสามารถด้านดิจิทัล
3. เพื่อการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
4. เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลให้เพิ่มสูงขึ้น
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โครงสร้างการทางาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานฝ่ ายวิช าการ คณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒ นาคุณภาพนักศึกษาให้ มี ทัก ษะการเรีย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกับการทางาน หรือ WIL (Work Integrated Learning) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
มีการต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยได้ขยายผลการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ในระดับ
ตาบล ไปสู่ระดับจังหวัด 3 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์แพร่ และน่าน อีกทั้งถอดบทเรียนความสาเร็จจากการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
กระบวนการจั ดการความรู้ ออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริ ก าร
วิชาการตลอดจนผลักดันให้คณาจารย์ของคณะ ได้ผลิตผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบเอกสารประกอบการ
สอน ตารา รายงานการวิจัย และบทความวิจัย เพื่อนา ไปสู่การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ ให้เป็นศักยภาพที่สาคัญของหลักสูตร
2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการงานฝ่ายวิชาการ แผนการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์
เป้าประสงค์หลัก 2.1 การผลิตบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ย่อย 3) พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัลพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
บทนา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic จึง
ทาให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตและการทางาน ซึ่งประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติในเดือนมกราคม 2558 ส่งผลให้
พ.ศ. 2559 ก่อให้ เกิด กระทรวงดิจิ ทัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสั งคม (Ministry of Digital Economy and
Society) มี อ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การวางแผน ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็น
เครื่องมือในรูปแบบ ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ดังนั้นเศรษฐกิจดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว
จะส่งผลเกิดการปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการทางาน และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล รวมถึงพัฒนา
การศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนเน้นที่ นักศึกษาต้องมี
ความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้ เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรับมือการ
เปลี่ ย นของโลกและตอบสนองนโยบายของรัฐ บาล รวมถึง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทาง
บริ ห ารธุร กิจ โดยอาศัย เทคโนโลยี ดิจิ ทัล จึงจาเป็นต้องพัฒ นานักศึกษาด้านทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสาคัญ สาหรับ การเรียน การสื่อสาร การ
ทางานร่วมกันกับผู้อื่น และปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพในอนาคต โดยมุ่งเน้นการ “ทาน้อย ได้มาก”
และความคุ้มค่าในการดาเนินงาน (Economy of Scale) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้
เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูญเสียการเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น
ดังนั้น ทุกสถาบัน การศึกษาต้องร่วมกันผลักดัน และสร้างคนให้เป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง
และสร้างคนดีมีคุณธรรมอันจะนาไปสู่ ตลาดแรงงานที่มีจริยธรรม ซึ่งนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลส่วนมาก
จะเกี่ยวข้องกับการศึกษา เพราะการศึกษาจะเชื่อมโยงกับการสร้างคน สร้างหลักคิด สร้างชาติ รวมทั้ง
สร้ า งคนให้ อ ยู่ ร่ ว มกั บ สั ง คม มี ทั ก ษะในการท างาน ตลอดจนเคารพกฎหมาย จากที่ ก ล่ า วมานั้ น
สถาบันอุดมศึกษาต้องช่วยกันสร้างให้นักศึกษาสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม เพราะการอุดมศึกษาเป็น
กลไกสาคัญในการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานหรือผู้ประกอบการออกสู่ระบบเศรษฐกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานหลักด้านการผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้น
สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นาด้านการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เล็งเห็นความสาคัญ
ของการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0
สู่ศตวรรษที่ 21 จึงจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสร้างสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ให้ มีความพร้ อ มรองรับ การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ด ขึ้น และสามารถน า
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เทคโนโลยีดิจิทัลในการดารงชีวิตปัจจุบันและการทางานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการ
ผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พันธกิจสาคัญอีกประเด็นคือ การบูร
ณาการพันธกิจสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับภาคีและเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาสังคมชุมชน
และท้องถิ่น ดังนั้น การเสริมสร้าง พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นักศึกษานั้น
นักศึกษาจะต้องสามารถนาความรู้ความสามารถดังกล่าวไปสู่ ตลาดแรงงานยังสถานประกอบการต่างๆ ได้
รวมถึงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง

ระบบกลไกของการจัดทาแผนของคณะ
1. มีระบบและกลไกส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2. การจัดทาแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลประจาปีงบประมาณ
3. วางแผนและออกแบบกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
3. เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย
4. ดาเนินการตามแผน
5. สรุปผลการดาเนินงาน
3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

1. เพื่อมีระบบและกลไกในการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการให้มีความสามารถด้าน
ดิจิทัล
2. เพื่อจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการให้มีความสามารถด้าน
ดิจิทัล
3. เพื่อการจัดสรรงบประมาณ และสิ่ง
สนับสนุนให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในศตวรรษ
ที่ 21
4. เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
พัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจทิ ัลให้
เพิ่มสูงขึ้น

ระบบและกลไกในการส่งเสริ ม สนับสนุนพัฒนา
บัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21

ระบบ/กลไก

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

1 แผนงาน

แผนงบประมาณพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

1 แผนงาน

1. มีโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สาหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ

-โครงการ/กิจกรรม
จานวน 1 โครงการ
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วัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการทดสอบสมรรถนะหลักในทางานและ
ทักษะดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. จานวนผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์สมรรถนะไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
ของแผน

1.เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะ
ดิจิทัล ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
และชั้นปีที่ 4 คณะ
วิทยาการจัดการ

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

1. จานวนมีโครงการ/
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
2. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรูค้ วาม
เข้าใจ เกี่ยวกับทักษะดิจิทลั
(Digital Literacy) เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบสมรรถนะหลักใน
ทางานและทักษะดิจิทลั
จานวนผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์
สมรรถนะ

การบรรลุตาม งบประมาณ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่
บรรลุ

1 โครงการ/ 
กิจกรรม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ของผู้เข้ารับ
การอบรม

-นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ทุกหลักสูตรในชั้นปี
สุดท้าย



22,400

ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์ ดร.
กัลยรัตน์
คาพรม
และอาจารย์
ประจาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
ร่วมกับศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรณา
การกับการ
ทางาน
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหาอุปสรรค
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid - 19) ส่งผลทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่มี
การรวมกลุ่มคนมากกว่า 200 คน
2) การตารางนัดหมายวิทยากรภายนอก อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลต่อ ช่วงเวลาในการจัดโครงการไม่
เป็นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ดาเนินการปรับรูปแบบการโครงการเป็นแบบออนไลน์

6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
โครงการ/
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ การบรรลุ งบประมาณ
กิจกรรม
เกณฑ์ ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่
บรรลุ
โครงการยกระดับ 1.เพื่อผู้เข้าร่วม 1

50,000
โครงการมี
มาตรฐาน
โครงการ/
สมรรถนะ "การ ความรู้ความ กิจกรรม
เข้าใจ เกี่ยวกับ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะดิจิทัล
ทักษะด้านดิจิทัล (Digital
และการทดสอบ Literacy) เพื่อ
สมรรถนะหลักใน เตรียมความ ไม่น้อย
การทางานด้าน พร้อมในการ กว่า
ทดสอบ
ดิจิทัล สาหรับ
ร้อยละ
สมรรถนะหลั
ก
นักศึกษาคณะ
80
ในทางานและ
วิทยาการจัดการ
ทักษะดิจิทัล
ประจาปี
การศึกษา 2564"
2. เพื่อให้
ร้อยละ 80 
1.1 กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ นักศึกษาคณะ ของผู้เข้า
รับการ
ทักษะด้านดิจิทัล วิทยาการ
จัดการพัฒนา อบรมที่
(Digital Literacy
ทักษะ
ผ่านเกณฑ์
Skill) สาหรับ
ความสามารถ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

ไตรมาสที่ อาจารย์ ดร.
2 ปี 2565 กัลยรัตน์

คาพรม
และอาจารย์
ประจาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
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โครงการ/
กิจกรรม

นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายคณะ
วิทยาการจัดการ
1.2 กิจกรรมการ
ทดสอบสมรรถนะ
หลักในการทางาน
และทักษะดิจิทัล
(Digital Literacy
Test) ด้วยระบบ
DL Baseline

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/
เกณฑ์

การบรรลุ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ตามตัวชี้วัด
ดาเนินการ
บรรลุ ไม่
บรรลุ

ด้านดิจิทัลให้
เพิ่มสูงขึ้น
การทดสอบ
สมรรถนะหลัก
ในทางานและ
ทักษะดิจิทัล
3. ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80
ของผู้เข้า
รับการ
อบรมที่
ผ่านเกณฑ์
มีความพึง
พอใจต่อ
การจัด
โครงการ





7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือ
เพื่อประเมินความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผน และนาไป
ปรับปรุงการจัดทาแผนครั้งต่อไป

1. นักศึกษา
1. แบบสอบถาม
2. อาจารย์
2. การสังเกต
3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3. การสัมภาษณ์
4. การ
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้

เกณฑ์ในการ
ประเมิน

รายงานสรุปผลคะแนน ตามวัตถุประสงค์
/ใบเกียรติบัตร
ของกิจกรรม/
โครงการ
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
ส่วนที่ 1
บริบทหน่วยงานหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ และความสอดคล้องของ
แผนปฏิบัติการ
บริบทหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
ประวัติหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม
พ.ศ. 2546 จุดเริ่มต้นของการวิจัย ได้มีการทาชุดโครงการ 11 ชุดโครงการ (สรภ.) ร่วมกับรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ขณะนั้น โดยมี
งานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ จานวน 2 เรื่อง
พ.ศ. 2549 การทาโครงการวิจัยเชิงพื้นที่มากขึ้นในโครงการ Window และโครงการ ABC
(Area Base Collaborative)
พ.ศ. 2550 จัดตั้ง “หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัญณิตา ชัยสนิท ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย
พ.ศ. 2551 ดาเนินงานวิจัยชุดโครงการประเมินผล กทบ. (กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง) จานวน
40 โครงการของประเทศไทยทั้งหมด โดยคณะวิทยาการจัดการดาเนินงานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนา
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริ มสร้างการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือ ง
จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ.2551-2553 ได้รับจัดสรรทุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุน
พั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ ก ลุ่ ม วิ จั ย โครงการเครื อ ข่ า ยเชิ ง กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ การผลิ ต และพั ฒ นาอาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง “กลุ่มวิจัยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพ
เชิงพาณิชย์” (CHE-RES-IG)
พ.ศ.2551-2554 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อดาเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการสร้างเสริม
สุขภาวะจังหวัดอุตรดิตถ์ : ท่าเหนือเมืองน่าอยู่ จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ ขภาพ
(สสส.) ในการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคีอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการ
จัดการงานวิจัยของทุกคณะกับงานพัฒนาตาบลโดยหน่วยจัดการงานวิจัย (Research Management
Unit: RMU) และทีมงานที่เชื่อมกับตาบลของแต่ละคณะจะเชื่อมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาจากพื้นที่เพื่อ
การวิจัยและปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี องค์ประกอบหลักของ
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รูปแบบการบริหารจัดการ มี 4 ด้านหรือที่เรียกว่า RICN Model ได้แก่ 1) การสร้างองค์ความรู้และการ
จั ดการความรู้ควบคู่กับ การทางาน (Research : R) 2) การบูรณาการพันธกิจและศาสตร์ทุกสาขากับ
ปัญหาในพืน้ ที่ (Integration : I) 3) การไหลเวียนของข้อมูลเพื่อการสื่อสารที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ใช้ประโยชน์ (Communication : C) และ 4) เครือข่ายการเรียนรู้และการทางานทั้งภายในและภายนอก
สู่เป้าหมายร่วมพัฒนา (Network : N) ผลงานดังกล่าวจึงเป็นรูปแบบเฉพาะเป็นที่ กล่าวขานและศึกษาดู
งานของมหาวิทยาลัยอื่นมาอย่างต่อเนื่อง คือ การดาเนินงานแบบูรณาการพันธกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “อุตรดิตถ์โมเดล”
พ.ศ.2554 ได้มีการออกแบบให้มีการเชื่อมโยงกลไกสนับสนุนวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแต่ล ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งหน่วยจัดการ
ความรู้และวิจัยชุมชนระดับตาบล (TRMU) ของแต่ละตาบลขึ้นเพื่อให้เป็นทีมวิชาการที่เชื่อมการทางานกับ
มหาวิทยาลัยและภาคี
พ.ศ.2554-2556 มีการทางานเป็นแบบบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ามาทางานร่วมกัน มีการตั้ง
คณะทางานกลางที่มาจากคณะเพื่อขับเคลื่อนงาน โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร
ข้าวอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกร องค์ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี เป็น
การประสานการทางานร่วมกันของคณาจารย์ใน 6 คณะผ่านการจัดการโครงการวิจัยทั้งหมด 27 โครงการ
เป็ น โครงการวิ จั ย ที่ ด าเนิ น งานโดยบุ ค ลากรของคณะวิ ท ยาการจั ด การ จ านวน 4 โครงการ และ
โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นหนึ่งในผลงานวิจัยเด่นของ สกว. ประจาปี 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 และการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตาบลท้องถิ่นและเทศบาลตาบล จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และจังหวัด
สุโขทัยและได้ดาเนินงานมาจนถึงปี พ.ศ.2560
การรั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนอื่ น ๆ เช่ น กรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่ายภายนอกจากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยได้รับทุนสนับสนุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปี
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2557 อาจารย์ธิดารัตน์ เหมือนเดชา เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ

36
พ.ศ.2557-2559 โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียเปรียบของ
เกษตรกรกลไกการตลาดข้ า วอิ น ทรี ย์ แ ละทุ เ รี ย นหลงลั บ แลจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ จากส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยใช้กลไกระบบบริหารงานวิจัยแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริม
ธุรกิจเกษตรเชื่อมโยงประเด็นความเสียเปรียบในกลไกตลาดของเกษตรกรข้าวอินทรีย์และทุเรียนหลงลับ
แลควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการงานวิจัยให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น โดยใช้ประเด็นโจทย์
ความเสียเปรียบกลไกการตลาดของระบบการผลิตทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นโจทย์สาคัญ
พ.ศ.2558 อาจารย์ ดร.ศิริกานดา แหยมคง เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
พ.ศ.2559-2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์ เป็น หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและ
พันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
และแนวยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2563 ภายใต้การบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุขบารุง เป็นรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
พ.ศ.2558-2559 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์จัดทาชุดโครงการวิจัยชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะและค้นหาแนวทางการจัดการสุขภาวะชุมชน โดยมีนักวิจัยของคณะเข้าร่วมโครงการ จานวน
20 คน เป็นหัวหน้าโครงการจานวน 5 คน ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุข
ภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน
พ.ศ.2559 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวน
เกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและ
โครงการวิจัยตอบสนองเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
พื้ น ที่ โดยทางคณะวิ ท ยาการจั ด การเป็ น ผู้ อ านวยการแผน (นั ก บริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ )
จานวน 2 ชุดโครงการ จากทั้งหมด 4 ชุดโครงการ ชื่อชุดโครงการการจัดการมาตรฐานคุณภาพทุเรียนหลง
ลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการมาตรฐานคุณภาพทุเรียนหลงลับ
แล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และชุดโครงการประเมินและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
ทางสังคม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของรูปแบบการเกษตรในระบบวนเกษตรกับการผลิตการเกษตร
รูปแบบอื่น เพื่อการจัดทาข้อเสนอและมาตรการทางกฎหมายและทางนโยบาย ได้ดาเนินโครงการวิจัย
ภายใต้ชุดโครงการ จานวน 6 เรื่อง
พ.ศ. 2560 โครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์ของจังหวัด
อุตรดิตถ์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาลางสาดอุตรดิตถ์ ทางคณะวิทยาการจัดการได้มีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานวิจัย จานวน 2 เรื่อง จากงานวิจัยทั้งหมด 10 โครงการและเป็นคณะกรรมการดาเนิน
งานวิจัยทีมกลาง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณจากมรอ. จานวน 700,000 บาท ดาเนินงานวิจัยโดยมีพื้นที่ ต.บ้าน
ด่านนาขาม เป็นพื้นที่หลัก มีงานวิจัยรวม 4 เรื่อง ผู้ร่วมวิจัย จานวน 31 คน เพื่อวางระบบบริหารจัดการ
องค์กรภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดรับกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและแนวยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลั ยจึงกาหนดนโยบายให้ “ทุกหน่ว ยงานในสถาบัน คณะ
วิทยาลัย หน่วยสนับสนุนต้องปฏิบัติหน้าที่พันธกิจสัมพันธ์กับสังคม” และกาหนดมาตรการขับเคลื่ อน
พร้อมกับออกแบบการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการได้ดาเนินงานวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้ อาเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีงานวิจัยในพื้นที่อาเภอเมืองจานวน 17 ตาบล
พ.ศ. 2562 โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิ จัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตาม
ระเบี ย บวาระแห่ งชาติ ปี 2561 กลุ่ มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โครงการพัฒ นานวัตกรรม
รูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้าตะวันออกในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน เป็นงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ จานวน 6 เรื่อง
พ.ศ. 2563 ได้เริ่มโครงการวิจั ยโดยใช้งบประมาณโครงการพลั งประชารัฐ โดยสอดคล้ อ งกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและพันธกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์
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บทบาทของหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคม
1. หน่วยจัดการงานวิจัยควรเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัยทุก
ครั้งเพื่อการเชื่อมโยงงานของหน่วยจัดการงานวิจัย (RMU) ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
2. หน่วยจัดการงานวิจัย ควรมีการออกแบบระบบการบริหารจัดการให้มีกิจกรรมที่ยืดหยุ่นได้
เพือ่ ให้เอื้อต่อการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และงานบริการวิชาการที่ชัดเจนและสามารถตอบ
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยและการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมและมหาวิทยาลัยได้
3. หัวหน้าหน่วยจัดงานงานวิจัย ควรเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ทางานร่วมกับอธิการบดี
4. เชื่อมโยงนโยบายและวางระบบการดาเนินงานวิจัยของคณะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
วิจัยของมหาวิทยาลัย
5. รวบรวมและเชื่อมประสานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของคณะเพื่อใช้ประโยชน์
(ชุดโจทย์ แหล่งทุน ผลงานวิจัย แหล่งชุมชน พื้นที่วิจัย ฯลฯ)
6. แกนกลางในการเชื่อมประสานงานวิจัยให้สอดคล้องกับศักยภาพนักวิจัยทั้งในและนอกคณะ
การเชื่อมโยงชุดโจทย์วิจัย แหล่งทุน ชุมชน และการบูรณการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
7. สนับสนุนและเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยของคณะตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและ
ปลายทาง
8. ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่า งนั ก วิจั ยกั บ องค์ ก รภายในและภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน
ประชาชนและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง
9. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะและการนาไปใช้ประโยชน์
10. มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดงานวิจัยของ
คณะอย่างต่อเนื่อง
11. มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของนักวิจัยในคณะตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและ
ปลายทาง และมีการใช้ผลปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง
จากนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการได้ ออกแบบระบบการขับเคลื่อนงานพันธ
กิจสัมพันธ์กับสั งคม ซึ่งดาเนินงานโดยฝ่ายวิช าการ คณะกรรมการหน่ วยจัดการงานวิจัยและพั นธกิจ
สัมพันธ์กับสังคม ที่ประกอบด้วยตัวแทนของทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการเพื่อการประสาน เชื่อมโยงการ
ทางานในระดับหลักสูตรและภาพรวมการจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมของคณะ
ระบบการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ กับสังคม ประกอบด้วย ระบบการบริหาร ระบบ
สนั บ สนุ น ระบบงบประมาณ และระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนิน งาน โดยมีกลไกการ
ดาเนินงาน เพื่อสนับสนุนให้ระบบการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมดาเนินงานได้สาเร็จตาม
เป้าหมาย ประกอบด้วยคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินงานระดับคณะ ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงานของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการ
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จัดการ และดาเนินงานตามบทบาทของหน่วยจัดการงานวิจัยฯ ในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ใน
แผนงานวิจัย “การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ บนเศรษฐกิจฐานราก” การบริหารจัดการงานวิ จัย มีการ
ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ พร้ อ มกั บ พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย และนั ก วิ ช าการ มี ก ารเผยแพร่ ห รื อ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้จากกระบวนการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม และองค์ความรู้
จากงานวิจัย ดาเนินงานตามแผนงานวิจัยและประเมินผลแผนงานวิจัย
โครงสร้างการบริหารหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

โครงสร้างแบ่งตามหน้าที่ หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ประกอบด้วย
งาน 3 ด้าน ได้แก่ งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและพัฒนาผู้ประกอบการและงาน
ข้อมูลข่าวสาร โดยมีหน้าที่ในการดาเนินงาน ดังนี้
งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ทาหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทางและ
ปลายทาง สามารถเชื่อมโยงบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกได้ สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือเพื่อการ
จัดการงานวิจัยได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการความรู้พัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดองค์
ความรู้
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งานบริการวิชาการและพัฒนาผู้ประกอบการ ทาหน้าที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น พั ฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่จิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมตาม
พันธกิจและพื้นที่บริการวิชาการ สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
สั ง คมอย่ า งยั่ ง ยื น ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ประสานงานหลั ก สู ต ร คณะ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะเพื่อดาเนิ นงานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่น และ
จัดการฝึกอบรม สัมมนางานด้านบริการวิชาการ
งานข้อมูลข่าวสาร ทาที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและผลการดาเนินงาน วิจัย รวมถึงการพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลการวิจัย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
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ระบบการพัฒนาประเด็นโจทย์วิจัยพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ “หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะ
วิทยาการจัดการกับสังคม” กับแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ
มีความสอดคล้องดังนี้
พันธกิจที่ 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับภาคีและเครือข่ายทุกภาคส่วน
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่
3. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศ
แนวปฏิบัติ
1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชน และท้องถิน่
2. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม
3. เพื่อให้คณะมีผลงานวิจัย การบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน
และท้องถิ่น
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ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
หรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการที่ชัดเจน
แผนการเสริ มสร้ า งความสัมพัน ธ์ กับชุม ชน หมายถึง แผนบริ การวิช าการที่เน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้าง เพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
(คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562. หน้า 23-27)
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของ
มหาวิทยาลัย (Organization-Wide goal) การบูรณาการที่มีประสิ ทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผล
การดาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุก
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ ม
อาเซีย น 10 ประเทศ (อย่ างน้ อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้ว ย) และการให้ คะแนนตามแหล่ง
เผยแพร่ ไม่จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
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ประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นจากภายนอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วยและมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 หน่วยงาน
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นจากต่างประเทศอย่างน้อยร้ อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
นั้นและบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศและรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์ คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า หรือทดลอง
วิเคราะห์ และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานวิจัยวิจั ย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัยและ
รายงานการวิจั ย อย่ างถู กต้ อง สามารถนาไปสู่ การแก้ไ ขปั ญหาได้ อ ย่างเป็นรู ปธรรม มีความคิดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการนาไปใช้จนก่อให้ เกิด
ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ ต้องได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือการรับรอง/การตรวจรับงานจากหน่วยงานที่ว่าจ้างภายนอกมหาวิทยาลัย
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมและการใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ประเภทศิลปะ ได้แก่ 1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่น ๆ
2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฎยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ต่าง ๆ และ 3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ
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นวั ต กรรม หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ บริ ก าร กรรมวิ ธี ที่ เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต การจั ด
โครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาดหรือในการอื่นใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็น
สิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสาคัญ และนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในเชิงพาณิชย์
และสาธารณะ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1
และกลุ่มที่ 2 หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด
ผลงานที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ได้ แ ก่ ฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ได้ แ ก้ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of
Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse
หลักการทางานของ Engagement แนวคิดของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University
Engagement) เป็นจุดเปลี่ยน (transition) ของการทางานกับสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมดาเนินการ
อยู่ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ (service) และงานอาสาสมัคร (volunteering) เป็นหลัก ไปสู่การ
ทางานร่วม (engagement) กับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบัน ที่เป็นหุ้นส่วนระยะยาว (long-term
partnership) และหวังที่จ ะให้ มหาวิทยาลั ยเป็นผู้ มีส่ว นได้ส่ วนเสีย (stakeholders) อย่างแท้จริงของ
ชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ พันธกิจนี้จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่ างภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย
อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกันอย่างมี
ยุทธศาสตร์และเป็นระบบ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัยด้วย
กันเอง และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
จากความสาคัญของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสั งคมดังกล่าว หลายหน่วยงานจึงร่วมกันจัดตั้ง
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
ทางานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นจุ ดประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การทางานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของ
มหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่
 ร่วมคิดร่วมทาแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (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 และทางานที่เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
 มหาวิทยาลัยต้องกาหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไว้ในระบบกากับดูแล
นโยบายและแผนการดาเนินการ งบประมาณ หลักสูตร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
 ในการทาวิจัยร่วมกันนั้น ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการ
และประเด็นของสังคม
 ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 มหาวิทยาลัยและสังคมทางานร่วมกันในการติดตามความร่วมมือ วัดผลกระทบ ประเมิน
ผลลัพธ์ และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ทาร่วมกัน
 เป้าหมายสาคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น และสร้าง engaged citizens
ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจ
ร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ทางาน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ใน
ภาคส่วนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจากัดทั้งในเชิงพื้ นที่ ภูมิภาค
และประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนพื้นเมือง
เป็นต้น
ผลที่คาดหวังของ EnT
 เกิดประโยชน์ทั้งแก่มหาวิทยาลัยและสังคม ทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนากาลังคน การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 เกิดการทางานร่วมกันระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และการทางานร่วมกับชุมชน/สังคม เพื่อร่วมสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้เกิดแก่สังคม
อย่างเป็นระบบและมียุทธศาสตร์
 เกิดระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ในมหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการทรัพยากรทุกประเภท
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 เกิดความเข้มแข็งและก้าวหน้าทางอาชีพแก่บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย เช่น ใน
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการหรือชานาญการ (สมาคมพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม. ออน-ไลน์.
2563)
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการฝ่ายงานบริการวิชาการ
1. บทนา
แผนปฏิบั ติการหน่ ว ยจั ด การงานวิจั ย และพั นธกิจสั ม พั นธ์ คณะวิทยาการจัด การกั บ สั ง คม
ประจาปีงบประมาณ 2565 ภายใต้การดาเนินของฝ่ายวิชาการ โดยมีคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนคณะกรรมการดาเนินงานจาก
ทุกหลักสูตร จานวน 10 หลักสูตร ที่สามารถนาระบบและกลไกในการประสานงานร่วมกับคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรไปใช้สนับสนุนการดาเนินงานและการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและพันธกิจสั มพันธ์ ตาม
พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการในการบูรณการพันธกิจสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับภาคีและเครือข่าย
ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการ
จัดการ ได้แก่ การบูรณการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒ นาเศรษฐกิจสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพัฒ นาวิส าหกิจชุมชนและผู้ ประกอบการใหม่และบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับผลการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะตามตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามี ส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ตัวบ่งชี้ที่
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย และ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
การจัดทาแผนปฏิบัติการนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นทิศทางและกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานของ
หน่วยจัดการงานวิจัยหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม ประจาปี
งบประมาณ 2564 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน สังคมและสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้ผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริหารคณะและสามารถนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงผลการดาเนินงานกิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป
แผนปฏิบั ติการหน่ ว ยจั ด การงานวิจั ย และพั นธกิจสั ม พั นธ์ คณะวิทยาการจัด การกั บ สั ง คม
ประจาปีงบประมาณ 2565 ภายใต้การดาเนินของฝ่ายวิชาการ โดยมีคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนคณะกรรมการดาเนินงานจาก
ทุกหลักสูตร จานวน 10 หลักสูตร ที่สามารถนาระบบและกลไกในการประสานงานร่วมกับคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรไปใช้สนับสนุนการดาเนินงานและการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ตาม
พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการในการบูรณการพันธกิจสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับภาคีและเครือข่าย
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ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการ
จัดการ ได้แก่ การบูรณการพันธกิจสัมพัน ธ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพัฒ นาวิส าหกิจชุมชนและผู้ ประกอบการใหม่และบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับผลการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะตามตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ตัวบ่งชี้ที่
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย และ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
การจัดทาแผนปฏิบัติการนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นทิศทางและกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานของ
หน่วยจัดการงานวิจัยหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม ประจาปี
งบประมาณ 2565 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน สังคมและสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้ผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริหารคณะและสามารถนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงผลการดาเนินงานกิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป

ระบบและกลไกการจัดทาแผน ของหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
ระบบและกลไกการจัดทาแผนของหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม มีดังนี้
1. คณะกรรมการหน่ ว ยจั ด การงานวิจัย ฯ รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อ งได้แ ก่ ประเด็นนโยบาย
ภาครัฐ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์
อววน.เพื่อการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ปี
2564-2567 และผลการดาเนินงานหน่วยจัดการงานวิจัยฯ ในปี 2565 รวมถึงประเด็นการพัฒนาของภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน/สังคม
2. คณะกรรมการหน่ ว ยจั ด การงานวิ จั ย ฯ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร RMU
3. นาแผนปฏิบัติการ RMU เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ RMU
4. ทาการแก้ไข/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ RMU ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะ
หรือคณะกรรมการประจาคณะ และเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
5. คณะกรรมการหน่วยจั ดการงานวิจัยฯ ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ RMU มีการติดตาม
ทบทวนผลการดาเนิ น งานตามตัว ชี้วัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการหน่วยจัดการ
งานวิจัยฯ รับทราบ เพื่ อพัฒนาการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริห าร
คณะหรือคณะกรรมการประจาคณะรั บทราบและให้ ข้อเสนอแนะการทางาน รวมถึงการนาข้อมู ล ไป
ปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารงานวิจัย RMU
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ประเด็นนโยบาย ภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฯ
- ยุทธศาสตร์ อววน.เพื่อการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ มรอ.
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ
ผลงานวิจัยฯ ในปี 2563

ระบบบริหารงานวิจัย RMU

- แผนปฏิบัติการ RMU
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
- ผลการติดตามการ
ดาเนินงานตาม KPIs
- ผลการทบทวนการ
ดาเนินงานตามแผน

P

A

ระบบกลไกการ
คุ้มครองสิทธิ์ฯ

ระบบกลไกการ
นาไปใช้ประโยชน์

D

ระบบสารสนเทศ

C
ประเด็นการพัฒนาภาคีเครือข่าย
- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ภาคประชาชน/สังคม

คณะกรรมการบริหารคณะ/
คณะกรรมการประจาคณะ

กลไกหน่วยจัดการงานวิจัยฯ (RMU)

ข้อเสนอแนะ/Action plan Gap เพื่อการพัฒนา

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เกณฑ์/เป้าหมาย

1. เพื่อสนับสนุนพันธกิจและพัฒนา
ระบบพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการ
จัดการ ให้สามารถนาความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาชุมชน
สังคม

1.มีระบบและกลไก การดาเนินงาน
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของหน่วยจัดการ
งานวิจัยฯ

1.ห้องปฏิบัติการหน่วยจัดการงานวิจัย
จานวน 1 ห้อง
2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อย่าง
น้อย 1 ระบบ
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อย่าง
น้อย 1 ระบบ
4. ระบบและกลไกการนาผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด อย่าง
น้อย 1 ระบบ
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2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร
หน่วยจัดการงานวิจยั สาหรับการ
ถ่ายทอดความรู้และบูรณาการพันธ
กิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการและการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เกณฑ์/เป้าหมาย

5. ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด อย่างน้อย 1 ระบบ
1.มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเข้าร่วม
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ประชุมคณะวิทยาการจัดการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ไม่น้อย
กว่า 50,000 บาท
2. มีการเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการ
จัดการกับคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ไม่น้อย
กว่า 6 ครั้ง
2. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
1. มีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
และนักวิจัย และสร้างขวัญและ
ไม่น้อยกว่า 20 คน
กาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ 2. มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
proceeding หรือวารสารระดับชาติหรือ
สร้างสรรค์ดีเด่น
นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน
3. มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์หรือนักวิจยั ที่มีผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
4.มีการจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีพฒ
ั นาการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี มี
การอบรมนักจัดการงานวิจยั เชิงพืน้ ที่
5. มีการศึกษาดูงาน พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
3. มีการดาเนินโครงการพันธกิจ
1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์ที่บูรณาการ
สัมพันธ์ที่บูรณาการพันธกิจ
พันธกิจ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
2. มีรายวิชาทีบ่ ูรณการพันธกิจ อย่างน้อย
5 รายวิชา
3. มีนักศึกษาเข้าร่วมการบูรณาการพันธกิจ
อย่างน้อย 50 คน
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3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เกณฑ์/เป้าหมาย

1. มีการนาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์
2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ

1. จานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน
1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับ
เครือข่ายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
2. มีการดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไม่
น้อยกว่า 10 หน่วยงาน

การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน
วัตถุประสงค์การ
ประเมิน

แหล่งข้อมูล

วิธีการ/เครื่องมือ

วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล

1. เพื่อประเมินผล
การสนับสนุนพันธกิจ
และพัฒนาระบบ
พันธกิจสัมพันธ์คณะ
วิทยาการจัดการ ให้
สามารถนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์
ตลอดจนพัฒนา
ชุมชนสังคม
2. เพื่อประเมินผล
การส่งเสริม และ
พัฒนาบุคลากร
หน่วยจัดการ
งานวิจัย สาหรับการ
ถ่ายทอดความรู้และ
บูรณาการพันธกิจ
ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การ
บริการวิชาการและ
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

- เอกสารประกัน
คุณภาพ
- เว็บไซต์ RMU
- รูปภาพ

- การค้นหาในระบบ - วิเคราะห์
- การสังเกต
เนือ้ หา
- การสัมภาษณ์
- นับจานวน

มีระบบและกลไก
100 %
-ได้วารสารทางวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ
เล่มที่ 1 ปีที่ 1

- เว็บไซต์กอง
แผนงาน หรือ
เอกสารอนุมตั ิ
งบประมาณคณะ
วิทยาการจัดการ
- รูปภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม
- ใบลงทะเบียน
- ผลการดาเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7)
- เว็บไซต์ที่มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั

- การค้นหาในระบบ
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
- เอกสารการ
ลงทะเบียน
- แบบสอบถาม

1. มีการจัดสรรงบประมาณ
ไม่น้อยกว่า 80%
2. มีการเข้าร่วมประชุม
เครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80%
3. มีบุคลากรเข้าร่วมประชุม
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 90%
4. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 80%
5. มีการสร้างขวัญ กาลังใจ
และจัดประชุมวิชาการ คิด
เป็น 100%

- วิเคราะห์
เนื้อหา
- นับจานวน
- ค่าร้อยละ

เกณฑ์ในการประเมิน

52
วัตถุประสงค์การ
ประเมิน

แหล่งข้อมูล

วิธีการ/เครื่องมือ

วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล

- แบบเสนอโครงการ
หรือกิจกรรม
- คาสั่งไปราชการ
- มคอ.3
- มคอ.5
3. เพื่อประเมินผล
การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
วิจัยและงาน
สร้างสรรค์

- รูปภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม
- ใบลงทะเบียน
- แบบเสนอโครงการ
หรือกิจกรรม
- คาสั่งไปราชการ
- รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ
- แบบสรุปการนา
ผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์

- การค้นหาในระบบ
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
- เอกสารการ
ลงทะเบียน
- แบบสอบถาม

- วิเคราะห์
เนื้อหา
- นับจานวน
- ค่าร้อยละ

เกณฑ์ในการประเมิน
6. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์
คิดเป็น 100%
7. มีรายวิชาที่บูรณาการ
พันธกิจ ไม่น้อยกว่า 90%
8. มีนักศึกษาเข้าร่วมการบูร
ณาการ ไม่น้อยกว่า 90%
1. จานวนผลงานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90%
2. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์
ร่วมกับเครือข่ายด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80%
3. มีการดาเนินงานร่วมกับ
เครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
8%
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5. ผลการประเมินแผน
วัตถุประสงค์
ของแผน

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

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

1. มีระบบและ
กลไก การ
ดาเนินงาน
สนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ของหน่วยจัดการ
งานวิจัยฯ

2. เพื่อส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากรหน่วย
จัดการงานวิจัย
สาหรับการ
ถ่ายทอด
ความรู้และ
บูรณาการพันธ
กิจด้านการ

1.มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย

1.ห้องปฏิบัติการหน่วยจัดการ
งานวิจัย จานวน 1 ห้อง
2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ระบบ
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยทีส่ ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
อย่างน้อย 1 ระบบ
4. ระบบและกลไกการนา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
อย่างน้อย 1 ระบบ
5. ระบบและกลไกการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด อย่างน้อย 1 ระบบ
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เข้าร่วมประชุมคณะวิทยาการ
จัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ไม่น้อย
กว่า 50,000 บาท
2. มีการเข้าร่วมประชุมกับ
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะวิทยาการ
จัดการกับคณะวิทยาการจัดการ

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
บรรลุ ไม่บรรลุ
/

ผู้รับผิดชอบ
RMU

RMU
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วัตถุประสงค์
ของแผน
เรียนการสอน
การวิจัย การ
บริการวิชาการ
และการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง
2. มีการพัฒนา
1. มีบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
สมรรถนะ
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 20 คน
อาจารย์และ
2. มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
นักวิจัย และสร้าง ใน proceeding หรือวารสาร
ขวัญและกาลังใจ ระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อย
ตลอดจนยกย่อง กว่า 10 ผลงาน
อาจารย์และ
3. มีการสร้างขวัญและกาลังใจ
นักวิจัยที่มี
ตลอดจนยกย่องอาจารย์หรือ
ผลงานวิจัยและ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
งานสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ดีเด่น อย่างน้อย 1
ดีเด่น
ครั้ง/ปี
4.มีการจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย ที่ส่งเสริมงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี
3. มีการดาเนิน 1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์ที่
โครงการพันธกิจ บูรณาการพันธกิจ ไม่น้อยกว่า 5
สัมพันธ์ที่บูรณา โครงการ
การพันธกิจ
2. มีรายวิชาที่บูรณการพันธกิจ
อย่างน้อย 5 รายวิชา
3. มีนักศึกษาเข้าร่วมการบูรณา
การพันธกิจ อย่างน้อย 50 คน
3. เพื่อสร้าง
1. มีการนา
1. จานวนผลงานวิจัยหรือ
เครือข่ายความ ผลงานวิจัยหรือ นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ ไม่
ร่วมมือด้าน
นวัตกรรมไปใช้
น้อยกว่า 10 ผลงาน
การวิจัยและ ประโยชน์
งานสร้างสรรค์ 2. มีเครือข่าย
1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์
ความร่วมมือด้าน ร่วมกับเครือข่ายด้านการวิจัย
การวิจัยและงาน และงานสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า
สร้างสรรค์หรือ
5 โครงการ

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
บรรลุ ไม่บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ

RMU

RMU

RMU

RMU
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วัตถุประสงค์
ของแผน

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
บรรลุ ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

นวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา
องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน ทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ

2. มีการดาเนินงานร่วมกับ
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไม่น้อย
กว่า 10 หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

6. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนครั้งต่อไป
ปัญหาอุปสรรค
การประสานงานกับสถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน
ภาคีเครือข่าย มีความคาดเคลื่อน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ความชัดเจนในการจัดโครงการ สถานที่ และการ
ประสานงานที่กระชับ ถูกต้อง ฉับไว

7. กิจกรรมและโครงการตามแผน หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม คณะวิทยาการ
จัดการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมที่1
การอบรมนัก
จัดการงานวิจัย
เชิงพื้นที่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และนักวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ
สามารถได้รับ
โจทย์วิจัยเชิง
พื้นที่สาหรับการ
พัฒนาข้อเสนอ
ทุนวิจัยภายนอก
ต่อไป

ตัวชี้วัด/
เกณฑ์
คณะกรรมการ
หน่วยจัดการ
งานวิจัยทุกคน
ได้รับการ
อบรม

การบรรลุตาม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
8,000

พฤศจิกายน
2564

Rmu
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โครงการ/
กิจกรรม

การบรรลุตาม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/
เกณฑ์

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และนักวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ
สามารถเขียน
ข้อเสนอทุนวิจัย
ภายนอกได้

มีข้อเสนอ
โครงการที่
ได้รับการ
พัฒนา และยื่น
ขอสนับสนุน
ทุนภายนอก
10 โครงการ

13,000

ธันวาคม
2564

rmu

เพื่อเป็นการเชิด
ชูนักวิจัย
เพื่อยกย่อง
นักวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ
ที่มีผลงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น
กิจกรรมที่4
เพื่อเป็น
การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน
พัฒนา
พัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพ
นักวิจัย
นักวิจัย

ส่งรายชื่อ
นักวิจัย
งานวิจัยเข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 20
ผลงาน

5,775 บาท

มีนาคม 2565

rmu

คณะกรรมการ
หน่วยจัดการ
งานวิจัยทุกคน
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ
เพื่อประชุม
มีการประชุม
พิจารณาตาม
เพื่อพิจารณา
วาระสรุปผลการ ข้อเสนอ
ดาเนินงาน
โครงการ
และสรุปผล
การดาเนินงาน
ของ RMU
เดื่อนละ
1 ครั้ง

7,500 บาท

เมษายน
2565

rmu

6,950 บาท

ตลอด
ปีงบประมาณ

RMU

กิจกรรมที่2
พัฒนาการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เพื่อขอทุน
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน
ภายนอก
กิจกรรมที่3
การมอบรางวัล
นักวิจัย
ดีเด่นระดับ
คณะวิทยาการ
จัดการ

กิจกรรมที่ 5
การประชุม
คณะกรรมการ
การบริการ
งานวิจัยระดับ
คณะ
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โครงการ/
กิจกรรม

การบรรลุตาม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/
เกณฑ์

กิจกรรมที่ 6
การจัดซื้อ
ระบบ ThaiJO
สาหรับใช้ในปี
2564
กิจกรรมที่ 7
การจัดซื้อ
ระบบ ThaiJO
สาหรับใช้ในปี
2565-2566

เพื่อจัดซื้อระบบ
ThaiJo ในการ
ทาวารสารทาง
วิชาการ

ได้ระบบ
ThaiJO
สาหรับการใช้
ในปี 2564

5,350 บาท

ตุลาคม –
ธันวาคม
2564

RMU

เพื่อการ
ดาเนินงาน
เพื่อจัดซื้อระบบ
ThaiJo ในการ
ทาวารสารทาง
วิชาการ

ได้ระบบ
ThaiJO
สาหรับการใช้
ในปี 2565

10,700 บาท

ธันวาคม
2564มีนาคม 2565

RMU

กิจกรรมที่ 8
การกลั่นกรอง
บทความ
วิชาการโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมที่ 9
การประชุมกอง
บรรณาธิการ
เพื่อกลั่นกรอง
วารสาร

เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิกลัน
กรองบทความ
วิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลั่นกรองบ
ความวิชาการ
จานวน
7 เรื่อง
บรรณาธิการ
วารสาร
ประชุม
กลั่นกรอง
วารสาร

10,500 บาท

พฤศจิกายน
2564 มิถุนายน
2564

RMU

18,000 บาท มีนาคม 2565
- มิถุนายน
2564

RMU

ได้วารสารทาง
วิชาการ คณะ
วิทยาการ
จัดการ
เล่มที่ 1 ปีที่ 1

14,425 บาท

RMU

กิจกรรมที่ 10
จัดทาเล่ม
วารสาร

เพื่อให้
บรรณาธิการ
วารสารประชุม
กลั่นกรอง
วารสาร
วารสารทาง
วิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ
เล่มที่ 1 ปีที่
เพื่อเตรียมจัดทา
วารสาร
วารสารทาง
วิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ
เล่มที่ 1 ปีที่

เมษายน
2565 กรกฎาคม
2565
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ส่วนที่ 6
กิจกรรมและโครงการอื่น ๆ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เกณฑ์

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
บรรลุ

2. โครงการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่
สอดคล้องกับการวิจัย
และนวัตกรรมในมิติ
ใหม่ (สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ : วช.)

1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย

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

งบ
ระยะเวลา
ประมาณ ดาเนินงาน

ผู้รับผิด
ชอบ

ไม่
บรรลุ
สวพ.
มรอ.
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แผนบริการวิชาการ และแผนการนาไปใช้ประโยชน์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม

คณะวิทยาการจัดการ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนการนาไปใช้ประโยชน์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักการและแนวความคิด
บริ ก ารวิ ช าการเป็ น ภารกิ จ หลั ก ของสถาบั น การศึ ก ษา โดยสถาบั น การศึ ก ษาน าความถนั ด
หรื อ ความเชี่ย วชาญที่ส ถาบั น จั ด บริ ก ารวิช าการที่ส อดคล้ องกั บ ความต้ องการของชุ มชนและสั ง คม
การจั ดบริ การวิช าการ จั ดได้ห ลากหลายรูปแบบและอาจจัด ให้ เปล่ าโดยไม่คิด ค่า ใช้จ่ายหรื อ อาจคิ ด
ค่ า ใช้ จ่ า ย โดยให้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ยงาน ภาครั ฐ /เอกชน หน่ ว ยงานอิ ส ระ/สาธารณะ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น
และสังคมวงกว้าง การให้บริการทางวิชาการ นอกจากจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสั ง คม
สถาบันการศึกษายั งได้เพิ่มพูน ความรู้ และประสบการณ์ของ อาจารย์ นามาพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยของอาจารย์ สถาบันได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นการสร้างรายได้ข อง
สถาบันด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตระหนักถึงความสาคัญของพันธกิจ
และบทบาท ของคณะในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2565-2569) และยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้ างมูล ค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น
คณะวิทยาการจัดการซึ่งมุ่งส่งเสริมการนาองค์ความรู้ของอาจารย์ ไปทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ได้ดาเนินการจัดทาแผนบริการวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2565 โดยได้ประสานความร่วมมือและบูรณา
การจากคณบดี อาจารย์นักศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจ
ในชุมชนพื้นที่ 3 จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ได้ร่วมกันพิจารณาแผนบริการวิชาการประจาปีการศึกษา
2565 โดยนา รายงานผลการประเมิน ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิช าการประจ าปี
การศึกษา 2564 และ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 มา
เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาแผนบริการวิชาการประจาปีการศึกษา 2565 มุ่งเน้นในการนาความรู้
จากการบริการ วิชาการไปใช้ ประโยชน์ในระดับชุมชน ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ เกิดการเรียนรู้ อย่ าง ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข องหา
วิทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิตถ์ ตัว ชี้วัดความส าเร็จของแผน และค่าเป้าหมายด้านการพัฒ นาท้องถิ่ น ด้ า น
เศรษฐกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2565 – 2569
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1. กระบวนการจัดทาแผน
1.1 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมคณะวิ ท ยาการจั ดการ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
1.2 คณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม คณะวิ ท ยาการจั ด การ ก าหนดกรอบการ
ดาเนินงานบริการวิชาการ ตามนโยบายการบริการวิชาการ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและการกาหนดพื้นที่
เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชาหรือตามแนวพระราชดาริ
1.3 การส ารวจความต้ อ งการชุ ม ชน หรื อ ศึ ก ษาความต่ อ เนื่ อ งของโครงการเดิ ม (ถ้ า มี )
การบริการวิชาการแก่ สังคม คณะสารวจความต้องการของชุมชน เพื่อกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้และ
สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้ผลการสารวจความต้องการที่
สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และบริบทจัดทาเป็นแผนการบริการวิชาการระดับคณะ
1.5. การจั ดทาและเสนอแผนบริการวิช าการระดับคณะและแผนการนาไปใช้ประโยชน์
ประจาปีงบประมาณ 2565 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบันตาม
ศาสตราพระราชา หรื อตามแนวพระราชดาริและแผนการนาไปใช้ประโยชน์ ที่มีการกาหนดตัว บ่งชี้
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อ พิจารณา
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
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ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Plan,P

- คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกันกาหนดชุมชนและองค์การเป้าหมายในการ
ให้บริการวิชาการซึงได้กาหนดพื้นที่เป้าหมายในเขตพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน
- ร่วมกันจัดทาแผนบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีส่วนร่วมของชุมชนและ
องค์การ

Do,D

-สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์การเป้าหมาย
-ดาเนินการโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและองค์การ
เป้าหมาย เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยมีการนาไปบูรณา
การกับการเรียนการสอน การวิจัย

Check,C -ติดตามประเมินผล การดาเนินงานตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชน
Act,A

-ปรับปรุงการดาเนินงานตามแผนด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
-เผยแพร่ผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และ
การนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

1.) Plan โดยเขียนอธิบายแผนของโครงการได้รับงบประมาณจากที่ไหน จานวนเท่าไร
มี กิ จ กรรม อะไรบ้ า งในช่ ว งเวลาการด าเนิ น งานโครงการบริ ก ารวิ ช าการ มี เ ป้ า หมายเชิ ง คุ ณ ภาพ/
เชิงปริมาณอย่างไร (ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาให้นา Act ของปีที่ผ่านมาแสดงประกอบด้วย)
2) Do เขียนอธิบายว่ามีการดาเนินการตามแผนงานโครงการ ครบทุกกิจกรรมที่กาหนด
ไว้หรือไม่ ถ้า มีกิจกรรมที่ไม่ได้ทาหรือทาไม่เสร็จควรให้เหตุผลประกอบ
3) Check เขียนอธิบายเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว มีการประเมินผลกิจกรรมอย่างไร
สามารถตอบการ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร
4) Act เขียนอธิบายการประเมินผลแล้วพบปัญหา/อุปสรรค จะดาเนินการแก้ไขหรือ
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พัฒนาอย่างไร และหากจัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไปควรนาปัญหาอุปสรรคในปีปัจจุบัน ใช้ในการ
วางแผนปีต่อไป
การดาเนินโครงการตามแผนบริการวิชาการ
1. การจัดทาโครงการบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบระดับคณะดาเนินการจัดทาโครงการบริการวิชาการ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในแผนปฏิบัติการประจาปี การจัดทาโครงการนั้นจะต้องระบุให้เห็นถึงการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียน การสอน และการวิจัย ได้แก่ 1) นาประเด็นปัญหาที่พบจากการบริการวิชาการ ซึ่งอาจมา
จากการนาไปใช้ของผู้รับบริการ หรืออาจค้ นพบโดยผู้ดาเนินงานโครงการเอง ไปพัฒนาเป็นหัวข้อหรือ
โจทย์วิจัย และต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย 2) อาจารย์ผู้สอนจัดทา
มคอ.3 ระบุกิจกรรมการบริการวิชาการในแผนการบริหารการสอน โดย ออกแบบให้นักศึกษานาความรู้
จากโครงการบริการวิชาการไปจัดทาเป็นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน เป็นต้น
2. การดาเนินงานโครงการบริการวิชาการก่อนเริ่มดาเนินงานโครงการที่จัดทาขึ้น เพื่อให้เห็น
ถึงการมี ส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ ยวของ ผู้รับผิดชอบโครงการอาจดาเนินการได้ 2
ลักษณะ คือ การทา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับ
ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์
OTOP ในชุมชนพื้นที่ในเขตจังหวัด อุ ตรดิตถ์ แพร่ น่าน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสานักงาน
พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้การดาเนินงานโครงการ ต้องทาให้ครบถ้วนอย่างเป็นขั้นตอน
ตามหลัก PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ในที่นี้คือแผนงาน ในระดับโครงการ การดาเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทาง ปรับปรุง (Act)
3. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานโครงการหลั ง เสร็ จ สิ้ น การด าเนิ น งานโครงการ ให้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ จัดทารายงาน พร้อมทั้งสรุป/ถอดบทเรียนองค์ความรู้ ที่ได้จากการบริการวิชาการ
และจัดทาฐานข้อมูลโครงการ บริการวิชาการซึ่งผู้รับผิดชอบควรเขียนผลการดาเนินงานตามหลักการ
PDCA ดังนี้
5. เผยแพร่ ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานโครงการ น าบทเรี ย นหรื อ องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการ
ดาเนินงานโครงการ บริการวิชาการ เผยแพร่และถ่ายทอดสู่บุ คลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น นามาสอน
ในรายวิชา เผยแพร่ผ่านทาง website ของคณะ Facebook ของคณะ หรือสื่ออื่น ๆ
6. การน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง น าผลการประเมิ น โครงการทั้ ง ในส่ ว นที่ ไ ด้ จ าก
ผู้รับบริการ และในส่วนของผู้ให้บริการที่ได้ประเมินความสาเร็จการบูรณาการฯ ไปปรับปรุงโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร กิ จ กรรมงบประมาณ ตลอดจนพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แผนและ
กระบวนการบริการวิชาการ
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7. ติดตามผลความต่อเนื่องการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องของชุมชน และการเสริม สร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน โดยให้
ดาเนินการติดตามรวมทั้งเป็นที่ ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยง ในการนาความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
8. สรุปผลและประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ รวมถึง
การนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณา
9. สรุปข้อเสนอแนะและการนาผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการไปใช้ในการปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนบริการวิชาการ
2.1. เพื่อให้การบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการและความต้องการของชุมชนและสังคม
2.2. เพื่อให้การจัดการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3. เพื่อให้ชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรเป้าหมาย และสังคม ได้รับประโยชน์และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ
3.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด
(อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน) รวม 15 ผลิตภัณฑ์
3.2 ผลิตองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดาเนินการร่วมกับชุมชน
เป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 5 องค์ความรู้ต่อจังหวัด รวม 15 องค์ความรู้
3.3 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จานวน 1 อัตลักษณ์ต่อ
จังหวัด รวม 3 อัตลักษณ์
3.4 พัฒนานักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ละ 25 คน รวม 375 คน
3.5 จัดการศึกษารายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จานวน 2 รายวิชา ต่อผลิตภัณฑ์
3.6 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดละ 1 แห่ง
3.7 พัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีขีดความสามารถที่
เพิ่มขึ้นจานวน 5 กลุ่ม ต่อจังหวัด รวม 15 กลุ่ม/ราย
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3.8 พั ฒ นาระบบการตลาดแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ดาเนินการเปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสู่ตลาดออนไลน์ University as a Marketplace ตลาด
ภายในมหาวิทยาลัย ตลาดภายนอกมหาวิทยาลัยตลาดออนไลน์ เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38
แห่ง จานวน 1 ระบบ
3.9 สร้างองค์ความรู้วิชาการในการส่งเสริมทรัพยากรพื้นถิ่น (Local Resources) ให้ได้รับการ
ยกระดับห่วงโซ่คุณค่า (New Value Chain) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 1 เรื่อง
3.10 พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น (Local Enterprise) ที่ มี ขี ด ความสามารถในการ
ประกอบการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด จานวน 15 กลุ่ม/ราย
3.11 พัฒนาจุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการแลกเปลี่ยน จาหน่าย
และการสร้างการเรียนรู้ จานวน 1 ชุด
3.12 ผลิ ต งานวิ จั ย เชิ ง พาณิ ช ย์ เ พื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน ภาคธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม จานวน 10 ผลงาน
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แผนการบริการวิชาการ และแผนการนาไปใช้ประโยชน์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจาปีงบประมาณ 2565
จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการ
1 การพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจและพัฒนาช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์เซรั่ม
สารสกัดจากเปลือก
ลางสาด

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
1.แผนธุรกิจ จานวน 1
แผนธุรกิจ
2.ชุมชนมีรูปแบบการทา
ธุรกิจ จานวน 1 รูปแบบ
3.ผลิตภัณฑ์เซรั่ม พร้อม
บรรจุภัณฑ์ จานวน 1
ผลิตภัณฑ์
4.การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก
5.เครือข่ายความร่วมมือ

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1.ศูนย์การเรียนรู้
ทุเรียนกวนเสริมพรีไบโอ จานวน 1 แห่ง
ติก ไม่ใส่น้าตาล และ
2.สื่อประชาสัมพันธ์
จานวน 1 ชิ้น

หน่วย
แผนธุรกิจ

ค่าเป้าหมาย
1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ยกระดับ 1 ผลิตภัณฑ์
รูปแบบ
2.จานวนองค์ความรู้ 5 องค์ความรู้
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
ผลิตภัณฑ์ 1 อัตลักษณ์
4.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า
25 คน
คน
5.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณาการ
2 รายวิชา
เครือข่าย 6.จานวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้รับ
การการพัฒนาศักยภาพ 1 ราย
แห่ง 1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ยกระดับ 1 ผลิตภัณฑ์
ชิ้น 2.ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง

งบประมาณ
110,000

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์และคณะ

120,000

อ.ดร.กุลยา อุปพงษ์ และคณะ

67
โครงการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
และสื่อประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
3.ผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวน
1 ผลิตภัณฑ์

หน่วย
ผลิตภัณฑ์

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

ค่าเป้าหมาย
3.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า
32 คน
5.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณาการ
7 รายวิชา
6.จานวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้รับ
การการพัฒนาศักยภาพ 1 ราย
1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ยกระดับ 1 ผลิตภัณฑ์
2.เกิดองค์ความรู้ จานวน 5 องค์ความรู้
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
1 อัตลักษณ์
4.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า
25 คน
5.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณาการ
2 รายวิชา
6.จานวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 1 ราย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

85,000

อ.ดร.กัลยรัตน์ คาพรม และ
คณะ

68
โครงการ
4.การจัดทาแผนธุรกิจ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
กัมมี่มะม่วงเพื่อการ
จาหน่ายเชิงพาณิชย์

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
1.สูตรกัมมี่มะม่วง 1
ผลิตภัณฑ์
2.นักศึกษามีการบูรณา
การการเรียนการสอน 2
รายวิชา
3.ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
4.กลุ่มเป้าหมายทดสอบ
ตลาด 10 คน
5.ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1
ผลิตภัณฑ์
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1.ของที่ระลึกจากเหล็ก
ของที่ระลึกจากมวลสาร น้าพี้ 3 รูปแบบ
แร่เหล็กน้าพี้ เพื่อการ
2.แม่พิมพ์ของที่ระลึก 3
จาหน่ายเชิงพาณิชย์
รูปแบบ
และพัฒนานวัตกรรม
3.บูรณาการการเรียน
การสื่อสารการตลาด
การสอน 3 รายวิชา
4.องค์ความรู้

หน่วย

ค่าเป้าหมาย
1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ยกระดับ 1 ผลิตภัณฑ์
2.จานวนองค์ความรู้ 5 องค์ความรู้
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
1 อัตลักษณ์
4.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า
25 คน
5.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณาการ
2 รายวิชา
6.จานวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้รับ
การการพัฒนาศักยภาพ 1 ราย

รูปแบบ

1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ยกระดับ 1 ผลิตภัณฑ์
2.จานวนองค์ความรู้ 1 องค์ความรู้
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
1 อัตลักษณ์
4.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า
25 คน

รูปแบบ
รายวิชา
องค์ความรู้

งบประมาณ
155,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.วิไลวรรณ ศรีหาตา และคณะ

อ.อุษณีย์ มากประยูร และ
คณะ
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โครงการ

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
1 องค์ความรู้

หน่วย

ค่าเป้าหมาย
5.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณาการ
2 รายวิชา
6.จานวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้รับ
การการพัฒนาศักยภาพ 1 ราย
รวมโครงการบริการวิชาการ จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 5 โครงการ

งบประมาณ

570,000

ผู้รับผิดชอบ

70
จังหวัดแพร่
โครงการ
1.การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด
แพร่

2.ศูนย์การเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
กะเหรี่ยงครบวงจร
(ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
กะเหรี่ยงครบวงจร

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
จานวน 25 คน
3.ผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
จานวน 1 ราย
4.จานวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ
2 รายวิชา
1.ศูนย์การเรียนรู้
จานวน 1 แห่ง
2.เกิดองค์ความรู้ 1
องค์ความรู้
3.ชุมชนมีอัตลักษณ์ 1
อัตลักษณ์

หน่วย
ร้อยละ

คน

ราย

รายวิชา

แห่ง
องค์ความรู้
อัตลักษณ์

ค่าเป้าหมาย
1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การยกระดับ 1 ผลิตภัณฑ์
2.จานวนองค์ความรู้
1 องค์ความรู้
3.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน
4.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณา
การ 2 รายวิชา
5.จานวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ 1 ราย

งบประมาณ
63,400

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์
และคณะ

1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การยกระดับ 1 ผลิตภัณฑ์
2.จานวนองค์ความรู้
1 องค์ความรู้
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ 1 อัตลักษณ์

116,600

ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์
และคณะ
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โครงการ

ตัวชี้วัดระดับโครงการ

หน่วย

3.กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ตาบลแม่พุง
อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
(ผลิตภัณฑ์น้าหม่อน)

1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
จานวน 25 คน
3.ผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
จานวน 1 ราย
4.จานวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ
2 รายวิชา

ร้อยละ

คน

ราย

รายวิชา

ค่าเป้าหมาย
4.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน
5.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณา
การ 2 รายวิชา
6.จานวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ 1 ราย
1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การยกระดับ 1 ผลิตภัณฑ์
2.จานวนองค์ความรู้
1 องค์ความรู้
3.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน
4.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณา
การ 2 รายวิชา
5.จานวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ 1 ราย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

105,000

ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์
และคณะ
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โครงการ
4.วิสาหกิจชุมชนบ้าน
วังกวาง ตาบลแม่พุง
อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
(ผลิตภัณฑ์กล้วยหอม
ทองผงชงดื่มรสโกโก้

5.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านเหล่าเหนือ อาเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่
(ผลิตภัณฑ์น้าพริกลาบ)

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
จานวน 25 คน
3.ผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
จานวน 1 ราย
4.จานวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ 2
รายวิชา
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
จานวน 25 คน

หน่วย
ร้อยละ

คน

ราย

รายวิชา

ร้อยละ

คน

ราย

ค่าเป้าหมาย
1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การยกระดับ 1 ผลิตภัณฑ์
2.จานวนองค์ความรู้
1 องค์ความรู้
3.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน
4.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณา
การ 2 รายวิชา
5.จานวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 1 ราย

งบประมาณ
105,000

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์
และคณะ

1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การยกระดับ 1 ผลิตภัณฑ์
2.จานวนองค์ความรู้
1 องค์ความรู้
3.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน

105,000

ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์
และคณะ
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โครงการ

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
3.ผู้ประกอบการได้รับ
4.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณา
การพัฒนาศักยภาพ
การ 2 รายวิชา
จานวน 1 ราย
รายวิชา
5.จานวนผู้ผลิตและ
4.จานวนรายวิชาของ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
หลักสูตรบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพ 1 ราย
2 รายวิชา
6.วิสาหกิจชุมชนน้าพริก 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
ร้อยละ
1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
ลาบตราแม่ศรีนวล
โครงการไม่น้อยกว่า
การยกระดับ 1 ผลิตภัณฑ์
อาเภอเด่นชัย จังหวัด
ร้อยละ 80
2.จานวนองค์ความรู้
แพร่ (ผลิตภัณฑ์น้าพริก 2.จานวนนักศึกษาเข้า
คน
1 องค์ความรู้
หนุ่มคืนรูปตราแม่ศรี
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
นวล)
จานวน 25 คน
น้อยกว่า 25 คน
3.ผู้ประกอบการได้รับ
ราย
4.รายวิชาหลักสูตรมีการบูรณา
การพัฒนาศักยภาพ
การ 2 รายวิชา
จานวน 1 ราย
5.จานวนผู้ผลิตและ
4.จานวนรายวิชาของ
รายวิชา
ผู้ประกอบการได้รับการการ
หลักสูตรบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพ 1 ราย
2 รายวิชา
รวมโครงการบริการวิชาการ จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 6 โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

105,000

ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์
และคณะ

600,000

74
จังหวัดน่าน
โครงการ
1.ไทลื้อ

2.สมบัติฟาร์ม

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
1.ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอ
1 แห่ง
2.จานวนนักศึกษาเข้าร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จานวน
25 คน
3.ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
จานวน 1 ราย
4.จานวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ
2 รายวิชา

1.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
น้าผึ้ง 1 ผลิตภัณฑ์
2.พัฒนาบรรจุภัณฑ์
3.สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม
อย่างน้อย 10 คน

หน่วย
แห่ง
คน

ราย

รายวิชา

ผลิตภัณฑ์
รูปแบบ
คน

ค่าเป้าหมาย
1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการยกระดับ
1 ผลิตภัณฑ์
2.ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง
3.จานวนองค์ความรู้
1 องค์ความรู้
4.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน
5.รายวิชาหลักสูตรมีการ
บูรณาการ 2 รายวิชา
6.จานวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ 1 ราย
1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการยกระดับ
1 ผลิตภัณฑ์
2.จานวนองค์ความรู้
1 องค์ความรู้

งบประมาณ
170,000

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
และคณะ

115,000

ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
และคณะ
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โครงการ

3.น้ามวบ

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
4.จานวนนักศึกษาเข้าร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์
จานวน 25 คน
5.ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
จานวน 1 ราย
6.จานวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ 2
รายวิชา
1.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษ
วัสดุเหลือใช้จากการผลิต
กาแฟ 1 ผลิตภัณฑ์
2.พัฒนาบรรจุภัณฑ์
3.สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม
อย่างน้อย 10 คน
4.จานวนนักศึกษาเข้าร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จานวน
25 คน

หน่วย
คน

ราย

รายวิชา

ผลิตภัณฑ์

รูปแบบ
คน
คน

ราย

ค่าเป้าหมาย
3.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน
4.รายวิชาหลักสูตรมีการ
บูรณาการ 2 รายวิชา
5.จานวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ 1 ราย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการยกระดับ
1 ผลิตภัณฑ์
2.จานวนองค์ความรู้
1 องค์ความรู้
3.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน
4.รายวิชาหลักสูตรมีการบูร
ณาการ 2 รายวิชา

115,000

ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
และคณะ
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โครงการ

4.สาหร่าย

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
5.ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ จานวน 1
ราย
6.จานวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ
2 รายวิชา
1.ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 1
ผลิตภัณฑ์
2.พัฒนาบรรจุภัณฑ์
3.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ
60
4.ระบบฐานข้อมูล 1
รูปแบบ
5.จานวนนักศึกษาเข้าร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จานวน
25 คน

หน่วย

รายวิชา

ผลิตภัณฑ์
รูปแบบ
ร้อยละ
รูปแบบ
คน

ราย

ค่าเป้าหมาย
5.จานวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ 1 ราย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการยกระดับ
1 ผลิตภัณฑ์
2.จานวนองค์ความรู้
1 องค์ความรู้
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ 1 อัตลักษณ์
4.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน
5.รายวิชาหลักสูตรมีการ
บูรณาการ 5 รายวิชา

115,000

ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
และคณะ
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โครงการ

5.สมุนไพร

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
6.ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ จานวน 1
ราย
7.จานวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ
2 รายวิชา
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
2.ระบบตลาด University
as a Maketplace
1 ระบบ
3.ระบบฐานข้อมูล 1 ระบบ
4.จานวนนักศึกษาเข้าร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จานวน
25 คน
5.ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ จานวน 1
ราย

หน่วย
รายวิชา

ร้อยละ

ระบบ

ระบบ
คน

ราย

ค่าเป้าหมาย
6.จานวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ 1 ราย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการยกระดับ
1 ผลิตภัณฑ์
2.จานวนองค์ความรู้
1 องค์ความรู้
3.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 25 คน
4.รายวิชาหลักสูตรมีการ
บูรณาการ 2 รายวิชา
5.จานวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการการ
พัฒนาศักยภาพ 1 ราย

115,000

ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
และคณะ
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โครงการ

6.กิจกรรมบริหาร
โครงการ

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
6.จานวนรายวิชาของ
หลักสูตรบูรณาการ
2 รายวิชา
บริหารโครงการจานวน 5
โครงการ

หน่วย
รายวิชา

โครงการ

ค่าเป้าหมาย

1.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการยกระดับ 5
ผลิตภัณฑ์
2.จานวนองค์ความรู้
5 องค์ความรู้
3.อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ 1 อัตลักษณ์
4.จานวนนักศึกษาเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 125 คน
5.รายวิชาหลักสูตรมีการ
บูรณาการ 10 รายวิชา
6.จานวนผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 5 ราย
รวมโครงการบริการวิชาการ จังหวัดน่าน จานวน 6 โครงการ

งบประมาณ

120,000

750,000

ผู้รับผิดชอบ

ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
และคณะ
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โครงการพัฒนาระบบตลาดออฟไลน์และระบบแบบออนไลน์: URU as a Marketplace เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการ
ตัวชี้วัดระดับโครงการ
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดประชุม
1.ข้อมูลความต้องการ
ระบบ
1 ระบบ
1,000
อ.ดร.จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
วิเคราะห์ความต้องการ ของระบบและการ
และคณะ
ของระบบและออกแบบ ออกแบบร่วมกับ
ระบบ
ผู้ประกอบการ 3 จังหวัด
2. การบูรณาการ
รายวิชา
1 รายวิชา
รายวิชาโดยนักศึกษามี
ส่วนร่วม
2. พัฒนาระบบออนไลน์ 1.ระบบตลาดออนไลน์
ระบบ
1 ระบบ
49,000
อ.ดร.จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
2. โดเมนเนม
ชื่อ
1 โดเมนเนม
และคณะ
3. พื้นที่ประชาสัมพันธ์
จุด
1 จุด
และจาหน่ายสินค้า
ออนไลน์
3. การติดตั้งและทดสอบ 1. ข้อมูลการทดสอบ
ชุดข้อมูล
1 ชุดข้อมูล
18,000
อ.ดร.จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
ระบบ
ระบบเพื่อนาไปปรับปรุง
และคณะ
ให้มีความเสถียร
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โครงการ

ตัวชี้วัดระดับโครงการ
หน่วย
ค่าเป้าหมาย
2. เครื่องมือในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์
รูปแบบ
ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ
ออนไลน์
4. จัดอบรมผู้ใช้และ
1. จานวนผู้ประกอบการ
คน
ไม่น้อยกว่า 60 คน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ท้องถิ่น Local
Enterprise ที่มีทักษะใน
การใช้งานระบบตลาด
ออนไลน์
2. ผู้ประกอบการท้องถิ่น
คะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51
มีความพึงพอใจในการใช้
งานระบบ
รวมพัฒนาระบบตลาดออฟไลน์และระบบแบบออนไลน์: URU as a Marketplace
รวมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน จานวน 17 โครงการ
รวมเป็นงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ทั้งสิ้น

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

12,000

อ.ดร.จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
และคณะ

80,000
1,920,000
2,000,000
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ภาคผนวก
คาสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 025/2564 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบท
1. บริบทของการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
คณะวิทยาการจัดการยึ ดหลั กการ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มาตรา 7 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของปวงชน โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี อ านาจหน้ า ที่
ควบคุมดูแลกิจ การทั่ว ไปของมหาวิ ทยาลั ย ให้ ดาเนินการภายใต้ พันธกิจ หลั ก 4 ประการ ได้ แ ก่
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงสร้างงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยั และพันธกิจสัมพันธ์

หัวหน้างานบริการวิชาการ

หน้าที่และความความรับผิดชอบของการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
1. เพื่อกาหนดระบบและกลไกการดาเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดความร่ วมมือในการดาเนิน
โครงการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ และชุมชนเป้าหมาย
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
ในชุมชนตาบล เป้าหมาย ภายใต้หลักการบรูณาการพันธกิจสัมพันธ์
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ตาบล
เป้าหมาย
4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนและสังคม
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2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ
พันธกิจที่ : 3. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรม สู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิน่
เป้าประสงค์ที่ : 5. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม สู่การบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 3. การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์
เป้าประสงค์หลักที่ : 2.4 การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
เป้าประสงค์ย่อยที่ : 1. ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ทางวิชาการที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
กับชีวิต
3. วัฒนธรรมท้องถิ่น (อุตรดิตถ์-แพร่-น่าน) อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ภูมิภาคและชาติ ได้รับการยกระดับเพื่อการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
จากยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จึงกาหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนดังนี้
คานิยาม
1. ชุ ม ชน หมายความว่ า ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงาน รวมถึ ง องค์ ก รภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่เป็นเป้าหมายหลักในการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ โดยอยู่ในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน
2. แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ หมายความว่า แผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการ
ดาเนินกิจกรรมและโครงการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
3. พัฒนาองค์ความรู้ ความรู้ในเชิงวิชาการที่มีผลเชิงประจักษ์ชุมชนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
1. บทนา
แผนปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน คณะวิ ท ยาการจั ด การ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จั ดทาขึ้น โดยคานึง ถึ งความสอดคล้ องกั บแผนกลยุ ทธ์ และบริบทของคณะฯ
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชน
ทุกมิติ และสนับสนุนการดาเนินงานพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ และแนวคิดในการดาเนินกับโครงการ
อันเป็นการนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

2. ระบบและกลไกการจัดทาแผน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมชุมชนให้ครอบคลุ มในทุกมิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านการศึกษา
2. เริ่ มต้น จากเข้ า ถึงผู้ นาชุ มชน โดยเข้ าพบปะหรื อ หารื อกั บผู้ นาชุ มชนอย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ทราบ
3. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลรวมทั้งแผนงานเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องอาจจะใช้เวทีการประชุมหลายระดับ เช่น การประชุม
ชี้แจงในที่ประชุมผู้นาชุมชน ประชาคมตาบล หรือการประชุมในวาระเฉพาะที่จัดให้มีขึ้น
4. ก าหนดบุ ค คลที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในชุ ม ชนเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานพร้ อ มทั้ ง
ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดในการเข้าร่ วมดาเนินงานกับทางโครงการ กระบวนการประชุม ใช้การ
ประชุมกลุ่มเป้าหมายหลักหรือที่เรียกว่า Focus Group
5. ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้
ทาหน้าที่ในการประสานงานชุมชนโดยคัดเลือกบุคคลที่คุ้นเคยและรู้จักสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็น
อย่างดี
6. รับฟังข้อมูลและสภาพปัญหา รวมทั้งความต้องการของชุมชนในกระบวนการนี้เป็น
การจัดให้มีเวทีสนทนาพูดคุยระหว่างสมาชิกในชุมชนกับผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ศึกษาและวิเ
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3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย
1. จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจานวนโครงการฯ สะสม
(แยกประเภทตามเป้าหมาย)
2. จานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
3. จานวนวิสาหกิจชุมชน หรือ ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความสาเร็จจากการสนับสนุน
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
ระยะเวลา
ดาเนินการต่อเนื่อง
ชุมชนเป้าหมาย/พื้นที่
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนิน
2560 2561 2562 2563
ดาเนินการ
โครงการ
1.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ งปม.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนท้องถิน่ จังหวัด
อุตรดิตถ์

1. บ้านบนดอยลับแล
เลขที่ 77 หมู่ 2 ตาบลแม่
ผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวนเสริมพ
พูล อาเภอลับแล
รีไบโอติกไม่ใส่น้าตาล
จังหวัดอุตรดิตถ์

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาดีวน
เลขที่ 38 หมู่ 8 ต าบล
เกษตรอินทรีย์ตาบลบ้านด่าน
บ้านด่านนาขาม
นาขาม
อ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด
ผลิตภัณฑ์เซรั่มสารสกัดจาก
อุตรดิตถ์
เปลือกลางสาด

3. วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกล้ ว ยพร
เลขที่ 149 ตาบลวังกะพี้
จากแม่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ล้ ว ยอบ
อ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด
สอดไส้
อุตรดิตถ์

4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วง
เ ล ขที่ 28 ห มู่ 9 บ้ า น
คุณภาพพิชัย ผลิตภัณฑ์กัมมี่
คลองกล้วยเหนือ ตาบล
มะม่วง
ไร่อ้อย
อ า เ ภ อ พิ ชั ย จั ง ห วั ด
อุตรดิตถ์

2564
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โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิน
โครงการ

ชุมชนเป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ

5 . ส ม คิ ด เ ห ล็ ก น้ า พี้
เลขที่ 23 หมู่ 7 ตาบลน้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากมวลสารแร่
พี้ อาเภอทองแสนขัน
เหล็กน้าพี้
จังหวัดอุตรดิตถ์
2 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า งปม.2565 จังหวัดแพร่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
จังหวัดแพร่
1. วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นวั ง
เ ล ข ที่ 124/1 ห มู่ 16
กลาง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จา
ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิ้น
กล้วย
จังหวัดแพร่
2. วิสาหกิจชุมชนน้าพริกตรา
102 หมู่ 6 หมู่ บ้ า นแพะ
แม่ศรีนวล ผลิตภัณฑ์น้าพริก
โรงสู บ ต าบลเด่ น ชั น
หนุ่ม
อ าเภอเด่ น ชั ย จั ง หวั ด
แพร่
3. กลุ่ ม แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิ้น
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์น้าหม่อน
จังหวัดแพร่
4 . ก ลุ่ ม ศู น ย์ ก า ร เ รี ย นรู้
ต าบลแม่ เ กิ๋ ง อ าเภอวั ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ทอกระเหรี่ ย ง
ชิ้น จังหวัดแพร่
ครบวงจร ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
บ้ า นเหล่ า เหนื อ ต าบล
เหล่าเหนือ ผลิตภัณฑ์น้าพริก
บ้านกวาง อาเภอสูงเม่น
ลาบ
จังหวัดแพร่
3 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า งปม.2565 จังหวัดน่าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
จังหวัดน่าน
1 . ก ลุ่ ม ผ้ า ท อ ไ ท ลื้ อ สี
เลขที่ 62 หมู่ 2 ตาบลศรี
ธ ร ร ม ช า ติ บ้ า น ด อ น มู ล
ภู มิ อ า เ ภ อ ท่ า วั ง ผ า
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติ
จังหวัดน่าน
2. กลุ่ ม กาแฟคั่ ว มื อ น้ ามวบ
เลขที่ 166 หมู่ 8 ตาบล
ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟ
น้ ามวบ อ าเภอเวี ย งสา
จังหวัดน่าน
3. กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปร
เลขที่ 106 หมู่ 5 ตาบล
รู ป สาหร่ ายไกบ้า นหนองบัว
ป่ า คม อ าเภอท่ า วั ง ผา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสาหร่ายไก
จังหวัดน่าน

ดาเนินการต่อเนื่อง
2560 2561 2562 2563
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โครงการ/กิจกรรม
4. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป น้ าผึ้ ง
เขียวสมบัติฟาร์ม
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใจ
อยู่ รั ก ษ์ น่ า น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช า
สมุนไพร

ระยะเวลา
ดาเนิน
โครงการ

ชุมชนเป้าหมาย/พื้นที่
ดาเนินการ
เลขที่ 75 หมู่ 3 ตาบลชัย
ส ถ า น อ า เ ภ อ เ มื อ ง
จังหวัดน่าน
เลขที่ 13 หมู่ 5 ตาบลไชย
ส ถ า น อ า เ ภ อ เ มื อ ง
จังหวัดน่าน

ดาเนินการต่อเนื่อง
2560 2561 2562 2563


2564
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบทแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
1. บริบทของงาน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจาปีงบประมาณ 2565 อยู่
ภายใต้การดาเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยดาเนินการด้านการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์มีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ฝ่ายกิจการนักศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์
พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยทาหน้าที่ประสานงานเชิงนโยบาย
กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ช่วยเหลื อสร้าง
ความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน โดยการจัดให้บริการสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยลด
ปัญหา อุปสรรค ระหว่างการศึกษา เพื่อที่จะได้ใช้เวลาในการศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ความสามารถ ได้แก่ การจัดสวัสดิการทุนการศึกษา บริการ หอพัก บริการรักษาพยาบาล บริการให้
คาปรึกษา บริการจัดหางาน ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการฝึกฝน พัฒนาความรู้และการนาความรู้ไปช่วยแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภาวะการเป็น
ผู้นาที่ดี การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกากับดูแลความมี
ระเบียบวินัยของนักศึกษา เพื่อการอยู่ร่วมกัน มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน และทากิจกรรมร่วมกัน
อย่างมีความสุข ตลอดจนการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และคณะ เพื่อให้ความ
ร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะและสาธารณะ
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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้า
งานกิจกรรมนักศึกษา

หัวหน้า
งานชมรมนักศึกษา

ประธานหลักสูตร
/กรรมการ

หัวหน้า
งานพัฒนานักศึกษา
และจิตอาสา

หัวหน้า
งานศิษย์เก่า

กรรมการและ
เลขานุการ

สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และแผนกลยุทธ์
ของคณะวิทยาการจัดการ
มีความสอดคล้อง ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บท
เป้าประสงค์หลัก 1.1 การพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
เป้าประสงค์ย่อย 2) ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม กีฬา การศึกษา สุขภาพทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยองค์กรท้องถิ่นและชุมชน
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กลวิธี/มาตรการ
2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และ
การบริการวิชาการสู่สังคม
2) ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์
เป้าประสงค์หลัก 2.4 การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
เป้าประสงค์ย่อยที่ 3) วัฒนธรรมท้องถิ่น (อุตรดิตถ์-แพร่-น่าน) อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ภูมิภาคและชาติได้รับการยกระดับเพื่อการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลวิธี/มาตรการ
1) การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ผ่านอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างการเรียนรู้และ
การ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัด
อุตรดิตถ์
แพร่ น่าน
เป้าประสงค์ย่อยที่ 4) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วยยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลวิธี/มาตรการ
1) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
1. บทนา
แผนปฏิบั ติการส่ งเสริ มศิล ปวัฒ นธรรมและความเป็ นไทย ประจาปีงบประมาณ 2565
ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานของฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาการจั ด การ โดยมี ค ณะกรรมการ
ประกอบด้วย ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร ตัวแทนหลักสูตร และมีบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 1
คน โดยมีโครงสร้างงาน 4 ส่วน ได้แก่ หัวหน้ างานกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและจิต
อาสา งานชมรมนั ก ศึ ก ษา และงานศิ ษ ย์ เ ก่ า สอดคล้ อ งกั บ ผลการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัว
บ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั วบ่งชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้ างนวัตกรรม องค์ป ระกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัว บ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทย ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
การจัดทาแผนปฏิบัติการนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นทิศทางและกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน
ของแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป็ น ไทย คณะวิ ท ยาการจั ด การ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ที่สามารถใช้ผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริหารคณะและสามารถนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงผลการดาเนินงานกิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป
2. ระบบและกลไกการจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ระบบและกลไกการจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการ
จัดการ
ปี 2565-2569 และผลการดาเนินงานแผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ตลอดจนข้อเสนอแนะในปี 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงประเด็นการพัฒนาของชุ มชน/
ท้องถิ่น
2. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประชุม
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
3. นาแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะหรือคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ
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4. ทาการแก้ไข/ปรั บ ปรุ งแผนปฏิบัติการส่ งเสริมศิล ปวัฒ นธรรมและความเป็นไทย ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการประจาคณะ และเข้าที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
5. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย มีการติดตามทบทวนผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ ค ณะกรรมการฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษารั บ ทราบ เพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง าน และรายงานผลการ
ดาเนินงานให้คณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการประจาคณะรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
การทางาน รวมถึงการนาข้อมูลไปปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารงานต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และสร้างการเรียนรู้

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

ค่าเป้าหมาย
1 โครงการ/กิจกรรม

อย่างน้อย 2 รายวิชา
1 เครือข่าย
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม
และ
โครงการ
ตามแผน
โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการ
กีฬาหาง
นกยูงเกมส์
ประจาปี
การศึกษา
2563

2. โครงการ
สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี
ไทย และ
โครงการ
ตามแนว
พระราชดาริ
3. โครงการ
“นักศึกษา
ใหม่
สักการะ
พระยาพิชัย
ดาบหัก ไหว้
สาพระแท่น

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/
เกณฑ์

ผลการ
ดาเนินงาน

บรรลุ

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

ดาเนินการตาม 
นักศึกษา
แผน
เข้าร่วม
กิจกรรม
400 คน

1. เพื่อสืบทอด
ประเพณีสักการะ
พระยาพิชัย ไหว้
สาพระแท่นศิลา
อาสน์ที่ดีงาม
2. เพือ่ ให้
นักศึกษาตระหนัก

คณะไม่ได้
นักศึกษา ดาเนินการ
เข้าร่วม เพราะเป็น
400 คน โครงการที่คณะ
ต้องดาเนินการ
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย

อาจารย์
บุคลากร
และ
นักศึกษา
เข้าร่วม
100 คน

ไม่ได้
ดาเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส
COVID-2019

ไม่
บรรลุ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน

33,000 บาท 22 ก.พ.12 มี.ค.64

อ.อุษณีย์

9,000 บาท

เม.ย.64

อ.นันท์มนัส

 30,000 บาท

ส.ค.64

อ.จักภพ



100
กิจกรรม
และ
โครงการ
ตามแผน
โครงการ/
กิจกรรม
ศิลาอาสน์”
ประจาปี
การศึกษา
2563

4. โครงการ
วันสถาปนา
มรอ.
ประจาปี
การศึกษา
2563

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/
เกณฑ์

ผลการ
ดาเนินงาน

ถึงความจงรักภักดี
แต่เนื่องจาก
ในสถาบันชาติ
สถานการณ์
ศาสนา
การแพร่ระบาด
พระมหากษัตริย์
ของเชื้อไวรัส
และระลึกถึงคุณ
COVID-2019
งามความดีของ
มหาวิทยาลัยจึง
วีรบุรุษพระยา
ไม่ได้ดาเนินการ
พิชัย ดาบหัก
3. เพื่อปลูกฝัง
ความมีคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
นักศึกษา
4. เพื่อสร้างความ
สามัคคีและ
ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดี
และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
นักศึกษา
5. เพื่อสร้างเสริม
สภาวะความ
เข้มแข็งทาง
ร่างกายและจิตใจ
ให้กับนักศึกษา
1. เพื่อสืบสาน
คณะไม่ได้
ประเพณีและร่วม นักศึกษา ดาเนินการ
เฉลิมฉลองวัน
เข้าร่วม เพราะเป็น
คล้ายวันสถาปนา กิจกรรม โครงการที่คณะ
มหาวิทยาลัยราช 300 คน ต้องดาเนินการ
ภัฏอุตรดิตถ์
ร่วมกับ
2. เพื่อส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาเกิดความ
แต่เนือ่ งจาก
ภาคภูมิใจใน
สถานการณ์
สถาบัน
การแพร่ระบาด

บรรลุ

ไม่
บรรลุ



งบประมาณ

5,000 บาท

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน

ส.ค.63

อ.อุษณีย์
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กิจกรรม
และ
โครงการ
ตามแผน
โครงการ/
กิจกรรม

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์

3. เพื่อสร้างเสริม
ให้อาจารย์
บุคลากร และ
นักศึกษามีสุขภาพ
ที่ดีโดยการออก
กาลังกายด้วยการ
เดิน-วิ่ง
4. เพื่อสร้างความ
สามัคคี
ความสัมพันธ์อันดี
และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
นักศึกษา

ตัวชี้วัด/
เกณฑ์

ผลการ
ดาเนินงาน

บรรลุ

ไม่
บรรลุ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน

ของเชื้อไวรัส
COVID-2019
มหาวิทยาลัยจึง
ไม่ได้ดาเนินการ

5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า จากมติที่ประชุมของฝ่ายกิจการนักศึกษา
2019
- ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019
- ปรับลดกิจกรรมที่คาดว่าไม่สามารถ
ดาเนินการได้จากผลการประเมินของแผนในปี
ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เกณฑ์

1. โครงการส่งเสริม
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย และ
โครงการตาม
แนวทาง
พระราชดาริ

1.นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจการการจัดทาวีดโี อ/
สื่อนาเสนอที่เพิม่ ขึ้น
2.จานวนวีดีโอ/สื่อการ
นาเสนอวัฒนธรรมประเพณี
ไทย และโครงการตาม
แนวทางพระพระราชดาริ
3. การบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน หรืองานวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ
4. ภาคีเครือข่ายทีม่ ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็น
ไทย และโครงการตาม
แนวทางพระราชดาริ

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ70

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด

งบ
บรรลุ ไม่บรรลุ ประมาณ
16,500

ระยะ
เวลา
ดาเนิน
การ
ก.พ 65

2 ชิ้นงาน

2 วิชา

1 เครือข่าย

7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์การ แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์
ประเมิน
ข้อมูล
เพื่อประเมิน
1. นักศึกษา
1. แบบสอบถาม Content
ความสาเร็จของ 2. คณะกรรมการ 2. การสังเกต
Analysis
การดาเนินงาน ฝ่ายกิจการ
3. การสัมภาษณ์
ตามแผน และ
นักศึกษา
4. การ
นาไปปรับปรุง
3. ผู้ที่มีส่วน
แลกเปลี่ยน
การจัดทาแผน
เกี่ยวข้อง
เรียนรู้
ครั้งต่อไป
5. การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน

เกณฑ์ในการ
ประเมิน
ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม/
โครงการ
เกณฑ์มาตรฐาน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน

ผู้รับผิด
ชอบ
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
สโมสร
นักศึกษา
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แผนจัดการเรียนรูแ้ ละบูรณาการกับการทางาน
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
1. บริบทของแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับการทางาน
ประเทศไทยได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
กาหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ โดยมี
เป้าหมายสาคัญเพื่อพัฒนาคนให้ทุกมิติและให้ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อม
ทั้ ง ก า ย
ใ จ
ส ติ ปั ญ ญ า
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
2
1
มี ก ารพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต สู่ ก ารเป็ น คนไทยที่ มี ทั ก ษะสู ง เป็ น นวั ต กร นั ก คิ ด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสมรรถนะตามความถนัดของตนเอง การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจึงจาเป็นต้องการมีการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ (Knowledge)
แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว เป็ น การสร้ า งนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ (Knowledge) และทั ก ษะ (Skills) ให้ มี
สมรรถนะที่พร้อมในการทางานในโลกยุคใหม่ การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีแนวคิดใน
การบูรณาการจัดการศึกษากับการทางานให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองผู้เรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับทุกมิติของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลักษณะที่เป็นพลวัต (Dynamics) เพื่อสร้างบัณฑิต
ให้พร้อมสู่โลกแห่งการทางานต่อไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีปรัชญา คือ “เป็นผู้นาด้านการจัดการ
มีมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” อัตลักษณ์ของบัณฑิต “ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้
เป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่” จากปรัชญาและอัตลักษณ์ ทาให้คณะมีนโยบายให้ความสาคัญต่อการ
จั ด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการกั บ การท างานในรู ป แบบหลายรู ป แบบทั้ ง สหกิ จ ศึ ก ษ า
(Cooperation Education) การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning
:WIL) และรูปแบบการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative and
Work Integrated Education : CWIE) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่ส ามารถ
ทางานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 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 หลักสูตรบริ หารธุรกิจ
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)
หลักการสาคัญ
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1. เป็นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีความพร้อมสู่โลกแห่ง
การทางานจริง โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ทาให้มีประสบการณ์ทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
2. การทางานในลักษณะภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
3. เป็นการดาเนินการที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย (Win-Win-Win Benefit) ได้แก่
นักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ และวิชา
ชีวิตจากการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทาให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และการก้าวสู่ระบบ
การทางาน
2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability) และมีทักษะ (Skills)
ที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

โครงสร้างฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์
ผู้ช่วยคณบดี

นางสุรีย์ลักษณ์ มั่นแย้ม
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) จานวนนักศึกษาที่ผ่านการจัดการศึกษารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการกับการทางาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
กลวิธี/มาตรการ 1) ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน
แบบ CWIE
เป้าหมายหลัก 2.2 การพัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ด้านการ
พัฒนากาลังคนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ
เป้าหมายย่อย 1) มีหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองกับการพัฒนา
กาลังคน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ตัวชี้วัด 2) ร้อยละหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการทางาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
กลวิธี/มาตรการ 1) สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถ
ดาเนินการตามเกณฑ์ ประกันคุณภาพการศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์หลัก 3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
กายภาพ
และด้านบุคลากร
เป้าหมายย่อย 2) เป้าโครงสร้างและภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัด 6) จานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการทางาน (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
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
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3. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการแผนจัดการเรียนรูแ้ ละบูรณาการกับการทางาน
สหกิจ ศึกษา (Cooperation Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้ มีการผสมผสาน
ระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน เข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมี
หลักการและเป็นระบบเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยกาหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริง
ของการทางานและการเรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง
เป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา
ณ สถานประกอบการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทางาน (Work Integrated Learning :
WIL) เป็นการผสมกลมกลืนกันระหว่างประสบการณ์ทางานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนใน
ห้องเรียน อาจอยู่ในรูปของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจศึกษา การทางานเพื่อสังคม การทางาน
ในสถานประกอบการ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น
สหกิ จ ศึ ก ษาและการศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การท างาน (Cooperative and Work
Integrated Education : CWIE) เป็นหนึ่งในกลไกการจัดการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษา
และสถานประกอบการด าเนิ น การร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น ระบบ โดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการนาความรู้ไปทดลองปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ (Work-based
Learning) ในทุกรูปแบบ ที่ทาให้นักศึกษามีสมรรถนะ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะ (Attributes) ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพร้อมสู่โลกแห่งการทางานจริง
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับการทางาน
1. บทนา
แผนปฏิบัติการแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับการทางาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีงบประมาณ 2565 จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาเกิดการเรี ยนรู้ และเสริ มสร้างประสบการณ์วิช าการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตจากการไป
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทาให้นักศึ กษาสามารถพัฒนา
ตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และการก้าวสู่ระบบการทางาน และสร้างบัณฑิตให้มี
ทักษะที่พร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability) และมีทักษะ (Skills) ที่ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
2. ระบบและกลไกการจัดทาแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับการทางาน
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีระบบ
และกลไกให้ทุกหลักสูตรจัดทาจัดแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับการทางาน ดังนี้
1. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริห ารงานวิชาการ โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ดูแลงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อจัดทาแผนจัดการเรียนรู้
และบูรณาการกับการทางานระดับคณะร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการทาแผนระดับ
หลักสูตรต่อไป
2. ระดับหลักสูตรมีการจัดทาแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับการทางานเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติในระดับหลักสูตร
3. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดตามการจัดทาแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับ
การทางานของแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อทบทวนผลการดาเนินงานตาม
แผน ของแต่หลักสูตร
5. นาผลการทบทวนไปปรับปรุงเพื่อจัดทาแผนจัดการเรียนรู้และบูรณาการกับ การ
ท
า
ง
า
น
ในปีต่อไป
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3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เพื่อจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 1. จานวนนักศึกษาที่ผ่านการจัดการศึกษา
กับการทางาน
รูปแบบการจัดการสอนแบบบูรณาการกับการ
2. เพื่อดาเนินโครงการและกิจกรรม
ทางาน (Cooperative and Work
ให้ นั กศึกษาเกิดการเรี ย นรู้ และ
Integrated Education : CWIE)
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาการ 2. ร้อยละหลักสูตรที่มีรูปแบบการจัดการสอน
วิชาชีพ และวิชาชีวิต
แบบบูรณาการกับการทางาน (Cooperative
and Work Integrated Education : CWIE)
3. จานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม จัดการสอน
แบบบูรณาการกับการทางาน (Cooperative
and Work Integrated Education : CWIE)

ค่าเป้าหมาย
20 คน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 50

4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

ไม่น้อยกว่า
1. เพื่อจัดการศึกษาแบบบูรณา 1. กิจกรรม/โครงการ ที่
การกับการทางาน
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร้อยละ 80
2. เพื่อดาเนินโครงการและ
เป็นที่ยอมรับตาม
กิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการ
มาตรฐานวิชาการและ
เรียนรู้และเสริมสร้าง
วิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21
ประสบการณ์วิชาการ
อย่างน้อย 2 โครงการ
วิชาชีพ และวิชาชีวิต
2. แนวปฏิบตั ิที่ดีการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทางาน

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิด
งบประมาณ
ชอบ
บรรลุ ไม่
บรรลุ
98,000 บาท





ฝ่าย
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
คณะวิทยาการจัดการ ยังไม่สามารถสร้างแนวปฏิบัติที่ 1. การจัดทาคู่มือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
ดีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
การทางาน (Cooperative and Work
(Cooperative and Work Integrated Education :
Integrated Education : CWIE)
CWIE) ได้
2. ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้และความเข้าใจ
รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบรูณาการกับการ
ทางาน
3. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทางาน (Cooperative and Work
Integrated Education : CWIE)
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
การทางาน (Cooperative and
สมรรถนะตรงตามความ
Work Integrated Education :
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต
CWIE)
2. เพื่อผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์
"บัณฑิต นักคิด นักจัดการ
สร้างงานด้วยความรู้คู่
คุณธรรม"

ตัวชี้วัด/เกณฑ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาผ่านการจัด
การศึกษารูปแบบบูรณาการกับการ
ทางาน จานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต
2. หลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิง เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
บูรณาการกับการทางาน
การศึกษา ที่ตอบสนองกับการ เชิงปริมาณ
(Cooperative and Work
พัฒนากาลังคนเพื่อรองรับ
หลักสูตรที่มีรูปแบบการจัด
Integrated Education : CWIE)
ความเปลี่ยนแปลงของ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ประเทศ
ทางาน (Cooperative and Work

การบรรลุ
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่
บรรลุ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ขอ งปม.จัดสรรจาก ปีงบประมาณ
ส่วนกลางของ
2565
มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
2564
การศึกษาบูรณาการ
กับการทางาน)

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

ขอ งปม.จัดสรรจาก ปีงบประมาณ
ส่วนกลางของ
2565
มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
2564

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เกณฑ์
Integrated Education : CWIE)
ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ
หลักสูตรที่จัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทางาน (Cooperative
and Work Integrated Education
: CWIE)
3. พัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาเชิง เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
บูรณาการกับการทางาน
สามารถจัดการเรียนการสอน เชิงปริมาณ
(Cooperative and Work
รูปแบบการศึกษาเชิงบูรณา
จานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม
Integrated Education : CWIE)
การกับการทางาน
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
(Cooperative and Work
การกับการทางาน (Cooperative
Integrated Education :
and Work Integrated Education
CWIE)
: CWIE) ร้อยละ 50
เชิงคุณภาพ

การบรรลุ
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่
บรรลุ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

การศึกษาบูรณาการ
กับการทางาน)

ขอ งปม.จัดสรรจาก ปีงบประมาณ
ส่วนกลางของ
2565
มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
2564
การศึกษาบูรณาการ
กับการทางาน)

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เกณฑ์

อาจารย์มีความรู้และสามารถ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณา
การกับการทางาน (Cooperative
and Work Integrated Education
: CWIE) ได้
4. โครงการปฐมนิเทศและเตรียม
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เข้าใจและมีความพร้อมต่อการ เชิงปริมาณ
ความพร้อมด้านสหกิจศึกษาและ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1. นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานใน
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
2. เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางการ
สถานประกอบการต้องเข้าร่วม
กับการทางาน
ปฏิบัติตนที่ดีในการปฏิบัติงาน
โครงการร้อยละ 100
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการ 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิด
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อม
ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ในการทางานสอดคล้องกับ
ร้อยละ 80
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน เชิงคุณภาพ
สาขาอาชีพต่างๆ
นักศึกษาทุกคนมีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน

การบรรลุ
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่
บรรลุ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขอ งปม.จัดสรรจาก ปีงบประมาณ
ส่วนกลางของ
2565
มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
2564
การศึกษาบูรณาการ
กับการทางาน)

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการปัจฉิมนิเทศ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เกณฑ์

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภาคสนาม
2. เพื่อให้แนวทางการประกอบ
อาชีพในอนาคตแก่นักศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาผ่านการประเมินการ
ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
ร้อยละ 100
2. นักศึกษาได้แนวทางการประกอบ
อาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. ได้ข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการ เพื่อนาไปปรับปรุง
กระบวนการเตรียมนักศึกษาก่อน
ออกปฏิบัติงานภาคสนาม

การบรรลุ
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่
บรรลุ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขอ งปม.จัดสรรจาก ปีงบประมาณ
ส่วนกลางของ
2565
มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
2564
การศึกษาบูรณาการ
กับการทางาน)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เกณฑ์

2. หลักสูตรได้แนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ประสบการณ์สหกิจศึกษาและการ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานใน เชิงปริมาณ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
สถานประกอบการ
1. ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทางาน
2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้ 2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการจัด
แนวทางในการเตรียมความ
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
พร้อมก่อนออกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
3. เพื่อให้คณะและหลักสูตรได้ทราบ เชิงคุณภาพ
ถึงผลสัมฤทธิ์และข้อเสนอแนะใน 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้แนว
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ ทางการเตรียมตัวก่อนออก
การทางาน
ปฏิบัติงาน

การบรรลุ
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่
บรรลุ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขอ งปม.จัดสรรจาก ปีงบประมาณ
ส่วนกลางของ
2565
มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
2564
การศึกษาบูรณาการ
กับการทางาน)

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

7. การนิเทศนักศึกษาปฏิบัตงิ าน
ภาคสนาม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เกณฑ์

2. คณะและหลักสูตรได้ข้อเสนอแนะ
เพื่อนาไปปรับปรุงกระบวนการ
1. เพื่อดูแลและติดตามการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
เชิงปริมาณ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
นักศึกษาได้รับการนิเทศร้อยละ 100
เครือข่ายกับสถานประกอบการ เชิงคุณภาพ
เกิดเครือข่ายกับสถานประกอบการ

การบรรลุ
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่
บรรลุ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขอ งปม.จัดสรรจาก ปีงบประมาณ
ส่วนกลางของ
2565
มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
2564
การศึกษาบูรณาการ
กับการทางาน)

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
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7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์การประเมิน
วิธีวิเคราะห์
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
ข้อมูล
เพื่อประเมินผลการจัดการ 1. นักศึกษา
1. แบบประเมิน
Content
การศึกษาแบบบูรณาการ 2. สถานประกอบการ 2. การสังเกต
Analysis
กับการทางาน
3. หลักสูตร
3. การสัมภาษณ์
(Cooperative and Work 4. อาจารย์
4. การแลกเปลี่ยน
Integrated Education :
เรียนรู้
CWIE)
5. การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ

เกณฑ์ในการ
ประเมิน
ตามเกณฑ์
มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะ
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
งานการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ. 2565 – 2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบทงานการจัดการความรู้
1. บริบทของงานการจัดการความรู้
ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 เป็นการดาเนินงานประกันคุณภาพระดับ
คณะ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคาว่า “Knowledge Management” คือการ
รวบรวม องค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้
เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ รู้นาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่าย
โอน ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลาและทัน
เหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงาน ของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
จะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization)
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของงานการจั ด การความรู้ ข องคณะมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบคื อ การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึง
บุคลากร
สายสนับสนุนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

120
โครงสร้างของงานการจัดการความรู้
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการการจัดการความรู้
การบริหารจัดการของงานการจัดการความรู้
งานการจัดการความรู้ เป็นงานที่สนับสนุนการดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้
การกากับดูแลตามองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ : งานการจัดการความรู้

กระบวนการ 7 ขั้นตอนการจัดการความรู้

121
กระบวนการ 7 ขั้นตอนการจัดการความรู้
1. การบ่งชี้ความรู้เป็นการกาหนดขอบเขตการจัดการความรู้ เช่น เราจะต้องมีความรู้เรื่อง
อะไรบ้าง เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง เป้าหมายของการจัดการความรู้ในครั้งนี้มีอะไรบ้าง
2. การสร้างและการแสวงหาความรู้เป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและกาหนดรายละเอียด
การจัดเก็บความรู้ เช่น ความรู้นั้นอยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร จะใช้วิธีการอย่างไรในการเอาความรู้
นั้นมาเก็บรวมกัน
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการจัดข้อมูล แบ่งประเภทและกาหนดหมวดหมู่ความรู้ให้
เหมาะสม เช่น จะจัดโครงสร้างอย่างไรให้ ง่ายต่อการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทาอย่างไรให้ ค้น หา
สะดวก
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้เป็นการทวนสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์และความ
ชัดเจนของความรู้ที่ได้รวบรวมมา เช่น ข้อมูลความรู้ที่รวบรวมมานั้นถูกต้องหรือไม่ ใช้ภาษาเดียวกัน
หรือไม่
5. การเข้ า ถึ ง ความรู้ เ ป็ น การก าหนดช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใช้ข้อมูลความรู้ได้สะดวกหรือไม่
6. การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ เป็นการกาหนดรูปแบบการแบ่งปันข้อมูลความรู้เช่น การ
สร้างและกระตุ้นบรรยากาศการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ร่วมกัน
7. การเรียนรู้ เป็นกาหนดวิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน เช่น ความรู้นั้นก่อให้เกิด
ประโยชน์ กั บ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รอย่ า งไรบ้ า ง กลุ่ ม เป้ า หมายเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละ
ประสบการณ์ใหม่อย่างไรบ้าง
2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการงานการจัดการความรู้ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการ
จัดการ
ความสอดคล้ อ งของแผนปฏิ บั ติ ก าร : งานการจั ด การความรู้กั บ แผนกลยุ ท ธ์ ค ณะ
วิทยาการจัดการมีความสอดคล้อง ดังนี้
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์
เป้าประสงค์หลักที่ 2.2 การพัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนา
กาลังคนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ
เป้าประสงค์ย่อย
1) มีหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองกับการพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ
กลวิธี/มาตรการ สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถดาเนินการตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE

ส่วนที่ 2
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แผนปฏิบัติการงานการจัดการความรู้
1. บทนา
แผนปฏิบัติการงานจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2565 ภายใต้
การดาเนินงานของฝ่ายวิชาการ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายงานการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้ว ย
คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร/ตัวแทนคณาจารย์แต่ละหลักสูตร หัวหน้า
สานักงานคณบดี ร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน ในการกาหนด นาระบบ กลไกไปใช้ดาเนินการ
ด้วยการประสานงานร่วมกับประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อใช้สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานในการขับเคลื่อนงาน การจัดการความรู้ให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ในแผนกลยุ ทธ์คณะวิทยาการจัดการที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ระดับคณะที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารนี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ทิ ศ ทางในการก ากั บ ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานของงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสามารถ
ใช้ผ ลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริห ารคณะ และสามารถนาผลการประเมินไปปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป
2. ระบบและกลไกการจัดทาแผนของงานการจัดการความรู้
1. งานการจัดการความรู้ดาเนินการสารวจประเด็นความรู้ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ในด้านการ
ผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน และด้านอื่น ๆ เพื่อ
ดาเนินการ วางแผนการจัดการความรู้
2. งานการจั ดการความรู้ การติ ดต่ อประสานงานกับหลั กสู ตร และอาจารย์ผู้ ส อน ในการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนการจัดการความรู้ในการแสวงหา และรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
3. งานการจัดการความรู้ดาเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอน เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้
4. งานการจัดการความรู้ ดาเนินการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความความรู้ ตาม
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ
5. งานการจัดการความรู้สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้เสนอคณะ
3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
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วัตถุประสงค์ของแผน
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดาเนินงานในการขับเคลื่อน
งานการจัดการความรู้ให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ในโครงการที่ดาเนินการลุล่วง ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ตามค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ละ 80
80

4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
การบรรลุตาม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของแผน
ตัวชี้วัด
(บาท)
บรรลุ
ไม่
บรรลุ
เพื่อสนับสนุน ร้อยละของ ร้อยละ 80
10,000
งานการ

(จัดเมื่อ
และส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ความ ของ
จัดการ
การดาเนินงาน สาเร็จใน
ผู้เข้าร่วม วันที่ 23
ความรู้
ในการ
โครงการที่ โครงการ มิถุนายน
2564 )
ขับเคลื่อนงาน ดาเนินการ
การจัดการ
ลุล่วงตาม
ความรู้ให้
ค่าเป้าหมาย
เป็นไปตาม
ไม่น้อยกว่า
เป้าประสงค์ใน 80
แผนกลยุทธ์
คณะวิทยาการ
จัดการ
5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ต้อง
คณะต้องวางแผนบริหารความเสี่ยงสาหรับ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก On-site เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผนการจัด
เป็น On-line ทาให้บางกิจกรรมไม่สามารถ
กิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้การ
ดาเนินการได้
รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ที่หลากหลายขึ้น
การเชื่อมโยงการจัดโครงการของหลักสูตรกับการ กาหนดประเด็นในการจัดการความรู้ให้
จัดการความรู้ของคณะ
หลากหลายมากขึ้น
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
โครงการ วัตถุประสง ตัวชี้วัด/ การบรรลุ งบประมา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอ
/กิจกรรม
ค์
เกณฑ์ ตามตัวชี้วัด
ณ
ดาเนินกา
บ
(บาท)
ร
บรร ไม่
ลุ บรร
ลุ
โครงการ เพื่อสนับสนุน ร้อยละของ
15,000 มีนาคม
งานการ
การจัดการ และส่งเสริม
ตัวบ่งชี้
2565
จัดการ
ความรู้
การดาเนินงาน ความ
ความรู้
ในการ
ขับเคลื่อนงาน
การจัดการ
ความรู้ให้
เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ใน
แผนกลยุทธ์
คณะวิทยาการ
จัดการ

สาเร็จใน
โครงการที่
ดาเนินการ
ลุล่วงตาม
ค่า
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
80

7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์การ แหล่งข้อมูล
วิธีการ/
วิธีวิเคราะห์
ประเมิน
เครื่องมือ
ข้อมูล
เพื่อประเมินผล - คณาจารย์
- การสังเกต
-ผลงานเชิง
การสนับสนุนและ - นักศึกษา
- การสัมภาษณ์ ประจักษ์
ส่งเสริมการ
- บุคลากรสาย
- การถอด
ดาเนินงานในการ สนับสนุน
บทเรียน
ขับเคลื่อนงาน
- การแลกเปลี่ยน
การจัดการความรู้
เรียนรู้
ให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ใน
แผนกลยุทธ์คณะ
วิทยาการจัดการ

เกณฑ์ในการ
ประเมิน
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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แผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร
ส่วนที่ 1
1. บริบทหน่วยงานฝ่ายบุคลากรและความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ
บริบทหน่วยงานฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายงานบุคลากร ขึ้นตรงกับการบริหารจัดการของรองคณบดีฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ คือ การสนับสนุนอาจารย์และสายสนับสนุนในในการพัฒนาศักยภาพของตนเองใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถแบ่งได้ดังนี้
- การสนับสนุนในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ และตาแหน่ง
ชานาญการของสายสนับสนุน
- การส่งเสริมให้สายวิชาการมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ในการพัฒนาทักษะและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่านการฝึกอบรม หรือสัมมนาที่มีประโยชน์ต่อสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
ข้อมูลหน่วยงานที่สาคัญ
อาจารย์ที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ ดร.
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (พ)
พนักงานจ้างเหมารายเดือน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

15 คน
57 คน
26 คน
1 คน
10 คน
3 คน
2 คน
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โครงสร้างองค์กร/ฝ่าย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หัวหน้างานฝ่ายบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

การบริหารจัดการของฝ่าย
การบริ ห ารจั ดการของฝ่ ายบุ คลากรประจาคณะวิ ทยาการจัด การจะเกี่ ยวข้ อ งกั บ
รองคณบดี 2 ฝ่าย คือ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร กากับติดตามผลการดาเนินงานของหัวหน้างานฝ่ายบุคลากรที่
จะต้องดาเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในนามคณะ ทั้งในส่วนของสายวิชาการ และส่วนของ
สายสนับสนุน โดยจะเน้นการพัฒนาทักษะที่จะเป็นต่อการต่อยอดความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น งานสอน หรือ ชานาญการ ที่จะเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
รองคณบดี ฝ่า ยวิ ชาการ กากาติดตามผลการด าเนิน งานของหั ว หน้า งานก าหนด
ตาแหน่งทางวิชาการที่จะต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของสาย
วิชาการ ตั้งแต่ การเขียนตารา เอกสารประกอบการสอน การจัดทาวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ความถูกต้องการเข้าสู่กระบวนการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ “ฝ่ายงานบุคลากร” กับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการ
จัดการ
มีความสอดคล้องดังนี้
พันธกิจที่ :
6. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้านสมรรถนะทาง
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ที่ 7. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ :
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความเป็น
เลิศและมืออาชีพ
แนวปฏิบัติ
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ
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3. ความรู้เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการฝ่ายงานบุคลากร
แผนพั ฒ นาตนเอง IDP (Individual Development Plan) หมายถึ ง แผนการ
พัฒนาตนเองของสายวิชาการ เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ รวมถึงการเข้าสู่
การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ อีกทั้ง การกาหนดแผนการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดศักยภาพในการทางานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผลงานวิชาการ ประกอบด้วย หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคา
สอน รวมทั้ง งานวิจัย บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ ก่อนที่จะเข้าสู่
กระบวนการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยต้องเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การ
เตรียมสอบสอนภายในภาคเรียนที่ดาเนินการสอนในรายวิชานั้น ๆ การจัดทาเอกสารประกอบการ
สอน การจัดทาหนังสือ ตาราหรือเอกสารประกอบคาสอน นอกจากนี้ สนับสนุนด้านงบประมาณ
สาหรับการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น
เกณฑ์ประกันคุณภาพที่ใช้ประเมินผลการดาเนินงานของคณะเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในประเด็น ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการฝ่ายงานบุคลากร

1. บทนา
แผนปฏิบัติการฝ่ายงานบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ภายใต้
การดาเนินของฝ่ายบริหารและวิชาการ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้า
งานฝ่ายบุคลากร และหัวหน้างานฝ่ายกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นตัวแทนคณะกรรมการ
ดาเนิ น งาน ในการกาหนดและน าระบบและกลไกไปใช้ด าเนิน การด้ว ยการประสานงานร่ ว มกั บ
ประธานหลักสูตร คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และสายสนับสนุน เพื่อใช้สนับสนุนการดาเนินงาน
และการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาตนเอง
ด้วยการฝึกอบรมหรือสัมมนา และสายสนับสนุนในการเข้าสู่ตาแหน่งชานาญการซึ่งดาเนินการตาม
เป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ที่สอดคล้องกับผลการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การจัดทาแผนปฏิบัติการนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นทิศทางและกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน
ของฝ่ายบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสามารถใช้ผลการปฏิบัติงาน
รายงานต่อผู้บริหารคณะและสามารถนาผลการประเมินไปปรับปรุงผลการดาเนินงานกิจกรรมหรือ
โครงการในปีต่อไป

2. ระบบและกลไกการจัดทาแผนของฝ่ายงานบุคลากร
ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
1. ฝ่ายงานบุคลากรดาเนินการสารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองและนาเข้าสู่แผนพัฒนา
บุคลากรของคณะฯ โดยให้ประธานหลักสูตรดาเนินการรวบรวมแผนพัฒนาตนเอง (IDP) ส่งฝ่ายงาน
บุคลากร
2. ฝ่ายงานบุคลากร ดาเนินการรวบรวมความต้องการของอาจารย์ จากการเขียนแผนพัฒนา
ตนเอง (IDP) ตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อทาการสรุปแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์แต่ละท่าน
3. การดาเนิ นการอัพเดตข้อมูลอาจารย์เป็นประจาทุกปี เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการ
พัฒนาตนเองตามแผนที่ได้วางไว้
4. ฝ่ายงานบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เข้ารับการจัดสรรทุนและ
งบประมาณการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
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5. ฝ่ายงานบุคลากรดาเนินการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ผ่านการดาเนินการตามโครงการต่างๆ
ได้แก่ การเข้าฝึกอบรม/สัมมนาที่ตรงกับความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาที่สอน หรือ การจัดทาผลงาน
ทางวิชาการ
6. ฝ่ายงานบุคลากร ดาเนินการรายงานผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ทุกท่านต่อคณะ
7. คณะกรรมการบริ ห ารคณะหรื อวิ ช าการคณะ ประชุ มทบทวนผลการด าเนิ นงานตาม
กระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
8. นาผลการทบทวนการดาเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์
3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีทั้งหมดที่
ดาเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
80
2.ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ของโครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการประจาปีที่
ดาเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 80

เกณฑ์/เป้าหมาย
ร้อยละของโครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ร้อยละของตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
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4. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน
วัตถุประสงค์การ
แหล่งข้อมูล
ประเมิน
เพื่อประเมินผล
-อาจารย์
ส่งเสริมและ
-สายสนับสนุน
สนับสนุนศักยภาพ
บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ผลการประเมินแผน
วัตถุประสงค์
ของแผน

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละของ
เพื่อส่งเสริม โครงการตาม
และ
แผนปฏิบัติการ
สนับสนุน
ประจาปี
ศักยภาพ
ทั้งหมดที่
บุคลากร
ดาเนินการแล้ว
อย่างต่อเนื่อง เสร็จไม่น้อย
กว่า 80
2.ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของ
โครงการ
ทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่
ดาเนินการ
ลุล่วงตามค่า
เป้าหมาย ไม่
น้อยกว่า 80

เกณฑ์ในการ
ประเมิน
-แบบสังเกต
Content analysis ร้อยละ 80 ที่
-การสัมภาษณ์
ร้อยละของอาจารย์ อาจารย์ผู้เข้าร่วม
-การถอดบทเรียน ที่สามารถ
โครงการสามารถ
-การแลกเปลี่ยน ดาเนินการตาม
ส่งผลงานตาม
เรียนรู้
กาหนดเวลา
กาหนดเวลา

เกณฑ์

ร้อยละ 80
ของ
อาจารย์ที่
เข้าร่วม
โครงการ

วิธีการ/เครื่องมือ

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
บรรลุ ไม่บรรลุ

/

40,000

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้างานกาหนด
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
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6. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนครั้งต่อไป
ปัญหาอุปสรรค
อาจารย์บางท่านไม่สามารถส่งผลงาน ได้แก่ ตารา
หรือเอกสารประกอบการสอน ไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ฝ่ายงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ควรให้มีการ
กาหนดระยะเวลาในการส่งผลงานที่ชัดเจน การ
กาหนดระยะเวลารายงานความก้าวหน้า และการ
ส่งผลงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนที่เขียนไว้

7. กิจกรรมและโครงการตามแผน
การบรรลุตาม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด งบประมาณ
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
โครงการ
เพื่อส่งเสริม 1.ร้อยละ
/
40,000
12 เดือน หัวหน้างาน
พัฒนา
และสนับสนุน ของโครงการ
กาหนด
ตาม
อาจารย์เข้าสู่ ศักยภาพ
ตาแหน่งทาง
แผนปฏิบัติ
ตาแหน่งทาง บุคลากรอย่าง
วิชาการ
การประจาปี
วิชาการ
ต่อเนื่อง
ทั้งหมดที่
โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เกณฑ์

ดาเนินการ
แล้วเสร็จไม่
น้อยกว่า 80
2.ร้อยละ
ของตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
ของโครงการ
ทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติ
การประจาปี
ที่ดาเนินการ
ลุล่วงตามค่า
เป้าหมาย ไม่
น้อยกว่า 80
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แผนงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 – 2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบทหน่วยงาน และความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ
1. บริบทหน่วยงาน
ฝ่ายงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ขึ้นตรงกับการบริหารจัดการของรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ของสายวิชาการ อาทิ การเขียนตารา เอกสารประกอบการสอน การจัดทาวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อม
และความถูกต้องการเข้ าสู่กระบวนการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และการให้
ความรู้เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน สามารถแบ่งได้ดังนี้
- การสนับสนุนในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ในการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ และความรู้ที่สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ผ่านการฝึกอบรม
หรือสัมมนา
ข้อมูลหน่วยงานที่สาคัญ
อาจารย์ที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน
16
คน
อาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ
จานวน
57
คน
อาจารย์ ดร.
จานวน
26
คน
โครงสร้างฝ่ายกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุขบารุง)

หัวหน้างานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ เหมือนเดชา)

คณะกรรมการงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
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การบริหารจัดการของฝ่าย
งานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ สายการบังคับบัญชาขึ้นกับ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี ฝ่า ยวิชาการ กากับติดตามผลการดาเนินงานของหั ว หน้างานก าหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ ที่จะต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของสาย
วิชาการ ตั้งแต่ การเขียนตารา เอกสารประกอบการสอน การจัดทาวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ความถูกต้อง ในการเข้าสู่กระบวนการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ: ฝ่ายงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการกับแผน
กลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ
2.1 ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ : ฝ่ายงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการกับแผน
กลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ มีความสอดคล้อง ดังนี้
พันธกิจที่ 6 การส่งเสริมและพั ฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้านสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ที่ 7 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศและ
มืออาชีพ
แนวปฏิบัติ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ
2.2 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ : ฝ่ายงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานวิช าการ ประกอบด้ว ย หนังสื อ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน
รวมทั้ง งานวิจัย บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยต้องเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การเตรียมสอบสอน
ภายในภาคเรียนที่ดาเนินการสอนในรายวิชานั้น ๆ การจัดทาเอกสารประกอบการสอน การจัดทา
หนังสือ ตาราหรือเอกสารประกอบคาสอน นอกจากนี้ สนับสนุนด้านงบประมาณสาหรับการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นเกณฑ์
ประกัน คุณภาพที่ใช้ป ระเมิน ผลการดาเนินงานของคณะเกี่ยวกับการบริห ารและพัฒ นาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในประเด็น ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการฝ่ายงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
1. บทนา
แผนปฏิ บั ติ ก ารงานก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ คณะวิ ท ยาการจั ด การ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ภายใต้การดาเนินของฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และหัวหน้างานฝ่ายกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการดาเนินงานใน
การกาหนดและนาระบบและกลไกไปใช้ดาเนินการ ด้วยการประสานงานร่วมกับประธานหลั กสูตร
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อใช้สนับสนุนการดาเนินงานและการขับเคลื่อนด้ านการพัฒนา
บุคลากรในด้านการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมหรือสัมมนา ซึ่ง
ดาเนินการตามเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ที่สอดคล้องกับผลการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ่ งชี้ระดับหลั กสู ตร 4.1 การบริหารและพัฒ นาอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตร
การจัดทาแผนปฏิบัติการนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นทิศทางและกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน
ของฝ่ายบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสามารถใช้ผลการปฏิบัติงาน
รายงานต่อผู้บริหารคณะและสามารถนาผลการประเมินไปปรับปรุงผลการดาเนินงานกิจกรรมหรือ
โครงการในปีต่อไป

2. ระบบและกลไกการจัดทาแผนปฏิบัติการ
1. ฝ่ายงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ดาเนินการสารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง
และความต้องการให้การสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และนาเข้าสู่แผนพัฒนาบุคลากรของ
คณะ
2. ฝ่ายงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ดาเนินการรวบรวมความต้องการของอาจารย์ จากการ
เขียนแผนพัฒนาตนเอง เพื่อทาการสรุปแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์
3. การดาเนินการปรับข้อมูลอาจารย์เป็นประจาทุกปี เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตนเองตามแผนที่ได้วางไว้
4. ฝ่ ายงานก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการ ด าเนิ นการพั ฒนาผลงานทางวิ ช าการ ผ่ านการ
ดาเนินการตามโครงการต่างๆ ได้แก่ การเข้าฝึ กอบรม/สั มมนาที่ตรงกับความเชี่ยวชาญในศาสตร์
สาขาวิชาที่สอน หรือ การจัดทาผลงานทางวิชาการ

137
6. ฝ่ายงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ดาเนินการรายงานผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ต่อ
คณะ
7. คณะกรรมการบริ ห ารคณะหรื อวิ ช าการคณะ ประชุ มทบทวนผลการด าเนิ นงานตาม
กระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
8. นาผลการทบทวนการดาเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการในการพัฒนา
คุณภาพ ตารา เอกสารคาสอน
เอกสารประกอบการสอน และ
ผลงานวิจัย ในการส่งขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีทั้งหมดที่
ดาเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
80
2. ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ของโครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการประจาปีที่
ดาเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 80

เกณฑ์/เป้าหมาย
ร้อยละของโครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ร้อยละของตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์ของ
แผน

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ
ในการพัฒนา
คุณภาพ ตารา
เอกสารคาสอน
เอกสารประกอบการ
สอน และผลงานวิจัย
ในการส่งขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ

1. ร้อยละของ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
ทั้งหมดที่
ดาเนินการแล้ว
เสร็จไม่น้อย
กว่า 80
2. ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของ
โครงการ
ทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่
ดาเนินการ
ลุล่วงตามค่า
เป้าหมาย ไม่
น้อยกว่า 80

ร้อยละ 80
ของอาจารย์
ที่เข้าร่วม
โครงการ

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
บรรลุ
ไม่
บรรลุ
/
40,000 หัวหน้างาน
กาหนด
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
อาจารย์บางท่านไม่สามารถส่งผลงาน ได้แก่ ตารา หรือ ฝ่ายงานกาหนดตาแหน่งทางวิช าการ ควรให้ มี
เอกสารประกอบการสอน ได้ตรงตามเวลาที่กาหนดใน การกาหนดระยะเวลาในการส่งผลงานที่ชัดเจน
แผน
การก าหนดระยะเวลารายงานความก้ า วหน้ า
และการส่งผลงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผน
ที่เขียนไว้
6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565
โครงการ/ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/
การบรรลุตาม งบประมาณ ระยะเวลา
กิจกรรม
เกณฑ์
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่
บรรลุ
1. โครงการ 1. เพื่อ
1.ร้อยละของ
70,000 12 เดือน
สนับสนุน สนับสนุน และ โครงการตาม
การจัดทา พัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติ
ผลงานทาง ตารา เอกสาร การประจาปี
วิชาการ
คาสอน เอกสาร ทั้งหมดที่
เพื่อเข้าสู่ ประกอบการ
ดาเนินการ
ตาแหน่ง
สอน และ
แล้วเสร็จไม่
ทาง
ผลงานวิจัย ใน น้อยกว่า 80
วิชาการ
การส่งขอ
2. ร้อยละของ
ประจาปี
กาหนด
ตัวบ่งชี้
งบประมาณ ตาแหน่งทาง
ความสาเร็จ
พ.ศ.2565 วิชาการของ
ของโครงการ
คณาจารย์ คณะ ทั้งหมดใน
วิทยาการ
แผนปฏิบัติ
จัดการ
การประจาปีที่
มหาวิทยาลัย ดาเนินการ
ราชภัฎอุตรดิตถ์ ลุล่วงตามค่า
2. เพื่อ
เป้าหมาย ไม่
แลกเปลี่ยน
น้อยกว่า 80

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้างาน
กาหนด
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
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โครงการ/ วัตถุประสงค์
กิจกรรม

ความคิดเห็น
และ
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรค
ต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการ
เข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
2. โครงการ 1. เพื่อให้
สัมมนาเชิง ผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติการ : โครงการ มี
พัฒนา
ความรู้ ความ
สมรรถนะ เข้าใจ ในการ
บุคลากร
สร้างผลงานทาง
สาย
วิชาการ
วิชาการ
ประเภท ตารา
เพื่อเข้าสู่ หนังสือ และ
ตาแหน่ง
ผลงานวิจัยใน
ทาง
รูปแบบที่เป็น
วิชาการ
มาตรฐานและมี
คุณภาพ
2.เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรสาย
วิชาการเข้าสู่
ตาแหน่งทาง
วิชาการ เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด/
เกณฑ์

การบรรลุตาม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่
บรรลุ

50,000

2วัน
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7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน
วัตถุประสงค์การ
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
ประเมิน
เพื่อประเมินผลการ -อาจารย์
-แบบสังเกต
สนับสนุนการขอ
-การสัมภาษณ์
กาหนดตาแหน่งทาง
-การถอดบทเรียน
วิชาการของ
-การแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ อย่าง
เรียนรู้
ต่อเนื่อง

เกณฑ์ในการ
ประเมิน
Content analysis ร้อยละ 80 ที่
ร้อยละของอาจารย์ อาจารย์ผู้เข้าร่วม
ที่สามารถ
โครงการสามารถ
ดาเนินการตาม
ส่งผลงานตาม
กาหนดระยะเวลา กาหนดระยะเวลา
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบท
1. บริบทของงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดให้ สถานศึกาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ติดตาม
ผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพ และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้อก่หน่วยงานที่
กากับดูแล
เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะ
วิทยาการจัดการ จึงจัดโครงสร้างองค์กรให้มีฝ่ายงานประกันคุณภาพ มีหน้าที่ในการสนับสนุนให้
คาปรึกษา แนะนา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง ทั้งในระดับ
คณะ และระดับหลักสูตร และการจัดทารายงานผลการดาเนินงานคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เพื่อ
รายงานสภาพและการพัฒนาในด้านคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยแบ่งตามองค์ประกอบดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จานวน 8 ตัวบ่งชี้
2. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

จานวน 4 ตัวบ่งชี้

3. องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จานวน 2 ตัวบ่งชี้
4. องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จานวน 1 ตัวบ่งชี้
5. องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จานวน 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

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานหลักสูตร

นักวิชาการการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุ นการดาเนินงานของหลักสูตร และคณะที่
ต้องมีการดาเนินงานคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. สนับสนุนให้คาปรึกษา แนะนา อานวยความสะดวก และประสานงานเพื่อให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นไปได้ด้วยดี
2. จัดทาข้อมูล สถิติ ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร
3. จัดทารายงานการประเมินตนเองในระดับคณะ
4. กากับ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร
5. อานวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และหลักสูตร
6. ดาเนินงานประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคณะและมหาวิทยาลัยฯ
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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. มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

3. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการงานการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ความรู้ต่างๆ ที่จัดให้ผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่ง
มีลักษณะเป็น กิจ กรรม โครงการหรือแผน ซึ่งประกอบด้วย ความมุ่งหมายของการสอน เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุ่งหมายที่ ได้
กาหนดไว้ หลักสูตรเป็นสิ่งสาคัญในการจัดการศึกษา ที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ หรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าหลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน ที่กาหนดแนวทาง
ว่าจะสอนใคร เรื่องใด เพื่ออะไร
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทากิจกรรม หรือ การปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมี
ระบบตามแบบแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) การตรวจสอบ
คุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมิน คุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนทาให้
เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพ
ภายนอก
องค์ประกอบคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยหลักในการดาเนินงานของสถาบันที่มีผลต่อ คุณภาพ
การศึกษา
ตัวบ่งชี้คุณภาพ หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ และมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. บทนา
แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ
2565 จั ด ทาขึ้น โดยคานึ งถึงความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ และบริบทของคณะฯ เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา และกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานของทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และ
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

2. ระบบและกลไกการจัดทาแผน
ระบบและกลไกการจัดทาแผนปฏิบัติการคุณภาพการศึกษา มีดังนี้
1. คณะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย คณบดี รอง
คณบดีผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา
2. คณะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ทบทวนผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่าน
มา
3. งานประกันคุณภาพจัดทาแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปี
4. งานประกันคุณภาพดาเนินการตามแผน
5. งานประกันคุณภาพกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานของทุกส่วนงาน
6. งานประกันคุณภาพจัดทารายงานประเมินตนเองระดับคณะ เพื่อรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ
7. งานประกันคุณภาพนาผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ และจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของปีถัดไป
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3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อกากับติดตามการดาเนินงานให้
เป็นไปตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตร
3. เพื่อให้ผลการดาเนินงานระดับคณะและ
หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
เกณฑ์/เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
-ทุกหลักสูตรผ่านการประเมิน
เชิงปริมาณ
คุณภาพในระดับดี
หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
-คณะผ่านการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป จานวน 9 ลักสูตร

ในระดับดี
-มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 2562

เชิงคุณภาพ
คณะมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี

4. แผนปฏิบัตกิ ารงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัด

1. เพื่อกากับติดตามการดาเนินงาน หลักสูตรผ่านการประเมิน
ให้เป็นไปตามระบบ
คุณภาพการ ศึกษาภายใน
ระดับดีขึ้นไป
2. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
คณะมีผลการประเมิน
ประกันคุณภาพของหลักสูตร
คุณภาพการศึกษาภายใน
3. เพื่อให้ผลการดาเนินงานระดับ
คณะและหลักสูตรผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ไม่
บรรลุ
บรรลุ
ร้อยละ 
30,000 รองคณบดี
100
ฝ่ายวิชาการ
ระดับดี



5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหาอุปสรรค
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากออนไลน์ เป็นออนไซต์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
คณะต้องมีการวางแผนบริหารคามเสี่ยง
สาหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผน
การดาเนินการกิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบ
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6. กิจกรรมและโครงการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เกณฑ์

บริหารจัดการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Show Check Share (พ.ย./
ก.พ./พ.ค./ส.ค.)
2. จัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร (มิ.ย.)
3. รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร (มิ.ย.)
4. สรุปผล และจัดทาแผน
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร (ก.ย.)
5. จัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับคณะ (ก.ค.)
6. รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ
(ส.ค.)
7. สรุปผล และจัดทาแผน
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ (ต.ค.-พ.ย.)

1. เพื่อกากับ
ติดตามการ
ดาเนินงานให้
เป็นไปตามระบบ
2. เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร
3. เพื่อให้ผลการ
ดาเนินงานระดับ
คณะและหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

เชิงปริมาณ
หลักสูตรผ่านการ
ประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร จานวน 9
หลักสูตร ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
คณะมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน
ระดับดี

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ไม่
บรรลุ
บรรลุ
30,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
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7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์การประเมิน
เพื่อประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ

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

วิธีการ/เครื่องมือ
- เกณฑ์การประเมิน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิธีวิเคราะห์
เกณฑ์ในการประเมิน
ข้อมูล
ผลการประเมิน มาตรฐานการประกัน
คุณภาพ
คุณภาพการศึกษาภายใน
การศึกษาภายใน 2562
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบทหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
1. บริบทของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล จัดการเรียนการสอนสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญาตรี (เทียบโอน) โดยมีข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ดังนี้
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะด้านการตลาดดิจิทัล สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการตลาด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะด้านการตลาดดิจิทัล
2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการเป็นนักการตลาดยุคใหม่
3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อสร้างบัณฑิตให้ประกอบวิชาชีพด้านการตลาดอย่างมีจริยธรรม

ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน

2
3
4
5

อ.ดร.กุลยา อุปพงษ์
อ.สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร
อ.กมลวรรณ มั่งคั่ง
อ.ชนิกานต์ อัชวนันท์

แผนการ
ทาตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

แผนการ
ศึกษาต่อ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ลาดับ

ตาแหน่ง ทาง
วิชาการ

อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ป.เอก

-

-

ป.เอก
ป.โท
ป.โท
ป.โท

-

2565
2565
2565
2565
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โครงสร้างการทางาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการทางานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในการทางาน ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
อ.ดร.กุลยา อุปพงษ์
ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน
อ.ชนิกานต์ อัชวนันท์
อ.กมลวรรณ มั่งคั่ง
อ.สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร

หน้าที่รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร
วิจัย/พันธกิจสัมพันธ์
ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา
สื่อสารหลักสูตร/กิจกรรมนักศึกษา
วิจัย/พันธกิจสัมพันธ์

นักศึกษาในหลักสูตร
ชั้นปี
(4 ปี)
จานวน
ชั้นปี
(เทียบโอน)
จานวน
รวม

ปี 1
รหัส 64
14
ปี 1
รหัส 64
13
27

ปี 2
รหัส 63
5
ปี 2
รหัส 63
22
27

ปี 3
รหัส 62
17

17

ปี 4
รหัส 64
18

18

รวม
54

35
89

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ (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. สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในการพั ฒ นาสมรรถนะของนั ก ศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
3. ส่ งเสริ มให้ อาจารย์ และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรมและการปรับ
กระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่
4. สร้ างระบบการส่ งเสริ มให้ ทุกหลั กสู ตรสามารถดาเนินการตามเกณฑ์ ประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
มาตรการ
1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจทิ ัล
1. บทนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ และ
มีทักษะทางด้านการจัดการด้านการตลาดดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ที่การ
ดาเนินงานของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี ในกระบวนการเรียน
การสอน และกิจ กรรมเสริ มหลั กสู ตรในการพัฒ นานั กศึ ก ษาให้ มี คุณลั กษณะตามวัตถุ ประสงค์ ที่
หลักสูตรกาหนด เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของภาครัฐต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ด้านการตลาดดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าว
ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีจิตสานึกในคุณธรรมและจริยธรรม สาหรับการพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา
ได้แก่ การพัฒนาทักษะความรู้ การทาผลงานทางวิชาการ และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

2. ระบบกลไกของการจัดทาแผนของหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการดาเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษาและศักยภาพของ
อาจารย์จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบิตการของปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนและออกแบบกิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาโดยวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการเรียนและการทางาน ส่วนของ
อาจารย์อาจารย์จะต้องวางแผนการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้ งในด้านการสอนและการทาผลงาน
ทางวิชาการ โดยทาแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)
3. เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย
4. ดาเนินการตามแผน
5. สรุปผลการดาเนินงาน
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3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี แ ละ
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่ว ม
พัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

2. เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ สื บ สาน พั ฒ นา
เ ผ ย แ พ ร่ ถ่ า ย ท อ ด
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป็ น
ไทย โครงการตามแนว
พระราชดาริ

3. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการ
รั บ รองตามมาตรฐานวิ ช าการ
และวิชาชีพ
4.พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
และเป็นที่ยอมรับของสังคม
5.บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็น
ผู้ ป ร ะ กอบ กา ร รุ่ นให ม่ แ ละ
สามารถปรับตัวในยุคปกติใหม่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 . เ ค รื อ ข่ า ย ที่ มี ส่ วน ร่ ว ม ในกา ร
ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์
3. รายวิ ช าที่ มี ก ารบู ร ณาการพั น ธกิ จ
สัมพันธ์
1. โครงการ/กิ จ กรรมที่ มี ก ารส่ง เสริม
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 หรื อ การวิ จั ย หรื อ การบริ ก าร
วิชาการ
หลั ก สู ต รได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา

เกณฑ์/เป้าหมาย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 เครือข่าย
อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม
3 รายวิชา
1 โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ/กิจกรรม

3.50

มี โ ครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะ
นักศึกษาให้มีคุณลักษะตามที่หลักสูตร
กาหนด

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะ
ทุกชั้นปี

มี โ ครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะ
นักศึกษา

1 โครงการ/กิจกรรม
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์ สร้างความ
ร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม
ชุมชน และท้องถิ่น
2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
พัฒนาเผยแพร่
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
โครงการตามแนว
พระราชดาริ
3. บริหารหลักสูตรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ
4.พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม
5.บ่มเพาะบัณฑิตให้มี
ทักษะเป็นผู้ประกอบ
การรุ่นใหม่

1. ร้อยละของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีทั้งหมดที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
2. ร้อยละของตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของ
โครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

เกณฑ์/
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
80

ไม่น้อยกว่า
80

การบรรลุตามตัวชี้วัด
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
บรรลุ ไม่บรรลุ
34,200.อาจารย์

ประจา
หลักสูตร
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก Onsite เป็น On-line ซึ่งบางกิจกรรมสามารถ
ดาเนินการได้แต่บางกิจกรรมไม่สามารถ
ดาเนินการได้

หลักสูตรต้องวางแผนบริหารความเสี่ยงสาหรับเหตุการณ์
ที่คาดไม่ถึง และวางแผนการทากิจกรรมให้หลากหลาย
รูปแบบทั้งกิจกรรมของหลักสูตรและกิจกรรมในรายวิชา

6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1. เพื่อบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ สร้างความ
ร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม
ชุมชน และท้องถิ่น
2. พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม
3. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
พัฒนาเผยแพร่
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
โครงการตามแนว
พระราชดาริ
4. บริหารหลักสูตรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ
5. บ่มเพาะบัณฑิตให้มี
ทักษะเป็นผู้ประกอบ
การรุ่นใหม่

1. กิจกรรม/โครงการที่มีการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์
2. กิจกรรม/โครงการในระดับ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
3. รายวิชาในระดับหลักสูตรที่มีการ
ออกแบบและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
4. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
5. กิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ สืบ
สาน พัฒนาเผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็น
ไทย โครงการตามแนว
พระราชดาริ
6. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมการ
ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
7. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่
8. จานวนนักศึกษาที่ผ่านการจัด
การศึกษารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการกับ
การทางาน
9. หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา

1 โครงการ

กิจกรรม “Digital Marketing
for Community” กิจกรรม
บูรณาการการเรียนการสอน
รายวิชาโครงงานการตลาด
ดิจิทัล วิชาการจัดการ
ผลิตภัณฑ์และราคา วิชาการ
จัดการการตลาด

7,400

1 โครงการ
3 รายวิชา

1 โครงการ
1 โครงการ

สถานประกอบการ
โครงงานสหกิจศึกษา
26,900

3 เครือข่าย

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

3 ผลงาน

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น
นักการตลาดมืออาชีพ
การบริหารหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สารวจผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง

ร้อยละ 50

ระดับดี
3.50
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
10. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
11.ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
และการประกอบอาชีพอิสระ
12.งานวิจัยของบุคลากรและ
นักศึกษาที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น
รวมเป็นเงิน

เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ 80

สารวจภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต
และการประกอบอาชีพอิสระ
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

3 งาน

งบประมาณ

34,300.-

7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์
การประเมิน

เพื่อประเมิน
ความสาเร็จของ
การดาเนินงานตาม
แผน และนาไป
ปรับปรุงการจัดทา
แผนครั้งต่อไป

แหล่งข้อมูล

1. นักศึกษา
2. อาจารย์
3. ผู้ที่มีส่วน
เกีย่ วข้อง

วิธีการ/เครื่องมือ

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

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

Content Analysis ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ
เกณฑ์มาตารฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
ประจาปีงบประมาณ 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) จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ
ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี (เทียบโอน) โดยมีข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ดังนี้
1. ปรัชญา บัณฑิตมีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ มีความเป็นผู้นา คุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่กับความรู้ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริห าร
จั ดการธุร กิจ สามารถบู ร ณาการแนวคิดเชิงธุรกิจ สู่ การพัฒ นาการจัดการท้องถิ่นและสั งคม อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของชาติ
2. ความสาคัญหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีทักษะทางด้านการจัดการธุรกิจ ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อีกทั้งเพื่อเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึ ง
สนองนโยบายของรั ฐ บาล ที่ต้องการยกระดั บ คุณภาพการศึ กษา และเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
จัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ รวมถึงหลักสูตรฯได้มีการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (WiL)
ร่วมกับสถานประกอบการเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นและชุมชน โดยหลักสูตรจะเปิด
สอนได้ภายในปีการศึกษา 2563
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะทางด้านการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจที่ทันสมัยให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21
3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สามารถนา
แนวคิดสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ
3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภาวะความเป็นผู้นา สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ตลอดจนทักษะด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการบริหารองค์กร
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3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1.

2.

3.

4.

5.

นางสาวศิริกานดา
แหยมคง

นางสุกัญญา สุจาคา

นางสินีนาถ
วิกรมประสิทธิ

นายชัชวาล
ภานุศุภนิรันดร์

นายวิสุทธิ์ สุขบารุง

ตาแหน่ง
คุณวุฒ-ิ สาขา
ทางวิชาการ
(ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก)
อาจารย์ กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วย
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ช่วย
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ รามคาแหง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏลาปาง
อาจารย์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วย
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ศาสตราจารย์ ชุมชน)
(ทางสาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ) ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏพระนคร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2546
2544
2545
2537
2545
2538
2544
2538
2554
2545
2540
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การบริหารจัดการงาน/หลักสูตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน
การติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กากับการจัดทา
รายวิชา วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรม และการประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลั กสูตร
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการงาน/หลักสูตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และแผนกลยุทธ์
ของคณะวิทยาการจัดการ
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทฯ (แผนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579)
มาตรการ
1. การสร้างความร่วมมือกับกับชุมชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการส่งเสริม
และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
2. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยบูรณาการกับชุมชน
และภาคธุรกิจ
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย
และการบริการวิชาการสู่สังคม
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจ
สัมพันธ์
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
3. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรม
และการปรับกระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่
4. สร้ างระบบการส่ งเสริมให้ ทุกหลั กสู ตรสามารถดาเนินการตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
มาตรการ
1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการงาน/หลักสูตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
1. บทนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่ อมุ่งให้
ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีทักษะทางด้านการจัดการธุรกิจ ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อีกทั้งเพื่อเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสนอง
นโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ รวมถึงหลักสูตรฯได้มีการพัฒ นาผู้ เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุ ณภาพ
นักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (WiL) ร่วมกับสถาน
ประกอบการเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นและชุมชน
2. ระบบและกลไกการจัดทาแผนของงาน/หลักสูตร
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ รวมถึงผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร กับโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนกับ
รายวิชาต่าง ๆ พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบ
2. หลักสูตรจัดประชุม เพื่อวางแผนการพัฒนานักศึกษาและวางแผนการบูรณาการการสอน
เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษ ที่ 21 และการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตร
3. อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4. อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกาหนดโครงการ/กิจกรรมเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อขอ
งบประมาณ
จากคณะ/มหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ผู้สอน/ผู้รบั ผิดชอบโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเสริมหลักสูตรจัดกิจกรรมที่
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6. อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรดาเนินการสรุป ประเมินผล
และจัดทารายงานเพื่อเสนอต่อหลักสูตร
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7. หลักสูตรประชุมทบทวน เพื่อประเมินผลการพัฒนานักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
7. นาผลการประเมินมาดาเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามความต้องการของตลาดแรงงาน
3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์
เชิงปริมาณ
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรม
จัดการธุรกิจ การเป็น
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการ
ผู้ประกอบการ
จัดการธุรกิจและการเป็น
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึก ผู้ประกอบการด้วยสื่อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการทา
เทคโนโลยีสมัยใหม่
ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยสื่อ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โครงการมีทักษะความรู้ความ
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียม
เข้าใจเพิ่มขึ้น
ความพร้อมเพื่อเรียนรู้ทักษะการ 2. นักศึกษาที่เข้าร่วม
ใช้ชีวิตและทักษะการทางานใน โครงการมีความพึงพอใจต่อ
ศตวรรษที่ 21
การจัดโครงการ
กิจกรรมที่ 2 โครงการเตรียม
ความพร้อมและปฐมนิเทศ
นักศึกษามุ่งสู่การเป็นนัก
ธุรกิจในศตวรรษที่ 21
1. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีทักษะความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการ
จัดการธุรกิจและการเป็น

ค่าเป้าหมาย
- ร้อยละ 80
- อย่างน้อย 2 รายวิชา
- ตามเกณฑ์สมรรถนะหลัก
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจสมัยใหม่
เกณฑ์ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
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วัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้ประกอบการด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
1. นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการ
จัดการสมัยใหม่ การ
บริหารธุรกิจ การ
ประกอบการธุรกิจด้วยการใช้
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการปฏิบัติได้และมี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 ได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมที่ 2 โครงการเตรียม
ความพร้อมและปฐมนิเทศ
นักศึกษามุ่งสู่การเป็นนัก
ธุรกิจในศตวรรษที่ 21
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการฝึกปฏิบัติ
ความสามารถในการค้นคว้า
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
ทักษะในการสื่อสารความคิด
สร้างสรรค์ การปรับตัวในยุค
การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
แผน

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

เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ
พึงพอใจต่อโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่ วกับการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่
การเรียน
2. นักศึกษาได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่ วกับทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ
3. นักศึกษาได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่ วกับทักษะการ
ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และ
นาไปปรับประยุกต์ใช้ได้
โครงการศึกษาดูงาน
เชิงปริมาณ
เพื่อให้นักศึกษามี
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
ความรู้ประสบการณ์
กว่าร้อยละ 80
จากการศึกษาดูงาน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอก พึงพอใจต่อโครงการไม่น้อย
ห้องเรียนยังสถาน
กว่าร้อยละ 80
ประกอบการจริงที่
เชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับสาขาการ
1. นักศึกษาได้รับความรู้และ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ความเข้าใจเกีย่ วกับองค์ความรู้
1. เพื่อพัฒนาความรู้
ทางด้านการบริหารทรัพยากร
เสริมสร้างประสบการณ์ มนุษย์
การทางานในด้านการ 2. นักศึกษาได้รับความรู้
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างประสบการณ์การ
ในสถานประกอบการ
ทางานในด้านการบริหาร
2. พัฒนาองค์ความรู้
ทรัพยากรมนุษย์ในสถาน
ทางด้านการบริหาร
ประกอบการ
ทรัพยากรมนุษย์

การบรรลุตาม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่
บรรลุ

ร้อยละ 80
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

บรรลุ

4,200

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขา
การจัดการ
ธุรกิจสมัยใหม่

ร้อยละ 80
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

บรรลุ

3,700

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขา
การจัดการ
ธุรกิจสมัยใหม่
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วัตถุประสงค์ของ
แผน

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิด
ชอบ

โครงการบูรณาการการ
เชิงปริมาณ
บริการวิชาการกับชุมชนตาม 1. นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการบริหาร
พันธกิจ การเรียนการสอน
ทรัพยากรมนุษย์ และสาขาการ
การวิจยั การบริการวิชาการ
จัดการธุรกิจสมัยใหม่ เข้าร่วม
และการทานุบารุง
โครงการ
ไม่
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
น้อยกว่า 20 คน
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ ไม่น้อย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กว่าร้อยละ 80
และเพื่อเป็นการยกระดับ
3. เครือข่าย จานวน 2
คุณภาพการศึกษาพัฒนา
หน่วยงาน
คุณภาพบัณฑิต
ตัวชี้วดั
1. เพื่อตอบสนองต่อ
1. จานวนรายวิชาที่ใช้ในการบูร
ยุทธศาสตร์ของหาวิทยาลัย ณาการพันธกิจสัมพันธ์สัมพันธ์
ราชภัฏ
เป็นฐาน ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา
2. จานวนโครงการบริการ
2. เพื่อเป็นการยกระดับ
คุณภาพ การศึกษา พัฒนา วิชาการไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
3. จานวนนักศึกษาที่นาองค์
คุณภาพบัณฑิต
ความรู้ไปถ่ายทอดความรู้ใน
โครงการบริการวิชาการไม่น้อย
3. สร้างเครือข่ายความ
กว่าร้อยละ 80
ร่วมมือกับภาคประชาชน
4. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
ชุมชน ท้องถิ่นและ
โครงการไม่น้อยกว่า 2 เครือข่าย
ผู้ประกอบการ

ร้อยละ 80 บรรลุ
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

10,200

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
บริหารธุร
กิจบัณฑิต
สาขาการ
จัดการ
ธุรกิจ
สมัยใหม่

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน

ร้อยละ 80 บรรลุ
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

2,000

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
บริหารธุร
กิจบัณฑิต
สาขาการ
จัดการ
ธุรกิจ
สมัยใหม่

ประสบการณ์บริหารธุรกิจ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1.
เพื่อเป็นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
2. เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ
3. เพื่อเป็นการแลกเปลีย่ น
และถ่ายทอดประสบการณ์
ประสบการณ์บริหารธุรกิจ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ตัวชี้วดั
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
ประกวดโครงการสหกิจศึกษา
จานวน 3 โครงการ
2. จานวนนักศึกษาที่นาองค์
ความรู้ไปใช้ในการออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การประสานงานกับสถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน ความชัดเจนในการจัดโครงการ สถานที่ และ
ภาคีเครือข่าย มีความคาดเคลื่อน
การประสานงานที่กระชับ ถูกต้อง
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 1 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่

เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางการจัดการสมัยใหม่ การ
บริหารธุรกิจ การประกอบการธุรกิจ
ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ในการปฏิบัติได้และมีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมที่ 2 โครงการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
เตรียมความพร้อมและ องค์ความรู้ในการฝึกปฏิบัติ
ปฐมนิเทศนักศึกษามุ่งสู่ ความสามารถในการค้นคว้า คิด
การเป็นนักธุรกิจใน
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
การสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ การ
ปรับตัวในยุคการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด/เกณฑ์
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีทักษะความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
2.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ ร้อยละ 80
กิจกรรมที่ 2 โครงการเตรียม
ความพร้อมและปฐมนิเทศ
นักศึกษามุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจ
ในศตวรรษที่ 21
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการร้อยละ 80

การบรรลุตามตัวชี้วัด งบประมาณ
บรรลุ ไม่บรรลุ

24,600.-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขา
การจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่
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7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์การ
แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์
ประเมิน
ข้อมูล
เพื่อจัดโครงการ สถาบันการศึกษา -แบบสอบถาม ผู้เข้าร่วม
พัฒนาศักยภาพ หน่วยงาน
-การสัมภาษณ์ โครงการมี
นักศึกษาให้มี
ชุมชน
-การแลกเปลี่ยน ความรู้ความ
ความพร้อม
ภาคีเครือข่าย
เรียนรู้
เข้าใจเกี่ยวกับ
สาหรับการ
การอบรม
ทางานใน
ตลาดแรงงาน มี
ความรู้ความ
เข้าใจในธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องและ
สามารถนาไป
ประยุตก์ใช้ต่อไป

เกณฑ์ในการ
ประเมิน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบทหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
1. บริบทของหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ เหมือนเดชา

2
3
4
5

อาจารย์วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์
อาจารย์อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์
อาจารย์ ดร.สุภัญชลี อ้นไชยะ
อาจารย์ ดร.วันทะนา สานุสิทธิ์

แผนการ
ทาตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

แผนการ
ศึกษาต่อ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ลาดับ

ตาแหน่ง ทาง
วิชาการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จัดการเรียนการสอนสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญาตรี (เทียบโอน) โดยมีข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ดังนี้
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะด้านการจัดการธุรกิจบริการ มีจิตบริการ
(Service Mind) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะด้านการจัดการธุรกิจบริการ
2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีจิตบริการ (Service Mind) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการ
บริการ
3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อสร้างบัณฑิตให้ประกอบวิชาชีพด้านการบริการอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ป.โท

-

-

ป.โท
ป.โท
ป.เอก
ป.เอก

-

2564
2565
2565
2565
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โครงสร้างการทางาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการทางานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในการทางาน ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
อาจารย์วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ เหมือนเดชา
อาจารย์อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์
อาจารย์ ดร.สุภัญชลี อ้นไชยะ
อาจารย์ ดร.วันทะนา สานุสิทธิ์

หน้าที่รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร
พันธกิจสัมพันธ์
ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา/ผู้ช่วยคณบดี
สื่อสารหลักสูตร
วิจัย/กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาในหลักสูตร
ชั้นปี
(4 ปี)
จานวน
ชั้นปี
(เทียบโอน)
จานวน
รวม

ปี 1
รหัส 64
22
ปี 1
รหัส 64
19
41

ปี 2
รหัส 63
16
ปี 2
รหัส 63
13
29

ปี 3
รหัส 62
12

12

ปี 4
รหัส 64
15

15

รวม
65

32
97

*หมายเหตุ นักศึกษาตกค้างอยู่ระหว่างทาเรื่องจบการศึกษา รหัส 58 จานวน 1 คน รหัส 60 จานวน
2 คน และ รหัส 62 (เทียบโอน) จานวน 1 คน
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2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ (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. สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในการพั ฒ นาสมรรถนะของนั ก ศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
3. ส่ งเสริ มให้ อาจารย์ และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรมและการปรับ
กระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่
4. สร้ างระบบการส่ งเสริ มให้ ทุกหลั กสู ตรสามารถดาเนินการตามเกณฑ์ ประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
มาตรการ
1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
บริการ
1. บทนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการธุรกิจบริการ มุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มี
ทั ก ษะทางด้ า นการจั ด การด้ า นบริ ก าร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงในภาคธุ ร กิ จ และภาค
เศรษฐกิจในปัจจุ บัน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลั กสูตรในการพัฒ นา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกาหนด เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของภาครัฐต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มี
จิตสานึกในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อ สังคม เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจบริการที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการที่จะพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา
ได้แก่ การพัฒนาทักษะความรู้ การทาผลงานทางวิชาการ และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

2. ระบบกลไกของการจัดทาแผนของหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการดาเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษาและศักยภาพของ
อาจารย์จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบิตการของปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนและออกแบบกิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาโดยวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการเรียนและการทางาน ส่วนของ
อาจารย์อาจารย์จะต้องวางแผนการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในด้านการสอนและการทาผลงาน
ทางวิชาการ โดยทาแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)
3. เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย
4. ดาเนินการตามแผน
5. สรุปผลการดาเนินงาน
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3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี แ ละ
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่ว ม
พัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

2. เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ สื บ สาน พั ฒ นา
เ ผ ย แ พ ร่ ถ่ า ย ท อ ด
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป็ น
ไทย โครงการตามแนว
พระราชดาริ

3. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการ
รั บ รองตามมาตรฐานวิ ช าการ
และวิชาชีพ
4.พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
และเป็นที่ยอมรับของสังคม
5.บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็น
ผู้ ป ร ะ กอบ กา ร รุ่ นให ม่ แ ละ
สามารถปรับตัวในยุคปกติใหม่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 . เ ค รื อ ข่ า ย ที่ มี ส่ วน ร่ ว ม ในกา ร
ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์
3. รายวิ ช าที่ มี ก ารบู ร ณาการพั น ธกิ จ
สัมพันธ์
1. โครงการ/กิ จ กรรมที่ มี ก ารส่งเสริม
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 หรื อ การวิ จั ย หรื อ การบริ ก าร
วิชาการ
หลั ก สู ต รได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาในระดับดี

เกณฑ์/เป้าหมาย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เครือข่าย
อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม
2 รายวิชา
1 โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ/กิจกรรม

4.00

มี โ ครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะ
นักศึกษาให้มีคุณลักษะตามที่หลักสูตร
กาหนด

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะ
ทุกชั้นปี

มี โ ครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะ
นักศึกษา

1 โครงการ/กิจกรรม
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์ สร้างความ
ร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม
ชุมชน และท้องถิ่น
2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
พัฒนาเผยแพร่
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
โครงการตามแนว
พระราชดาริ
3. บริหารหลักสูตรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ
4.พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม
5.บ่มเพาะบัณฑิตให้มี
ทักษะเป็นผู้ประกอบ
การรุ่นใหม่

1. ร้อยละของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีทั้งหมดที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
2. ร้อยละของตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของ
โครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

เกณฑ์/
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
80

ไม่น้อยกว่า
80

การบรรลุตามตัวชี้วัด
งบประมาณ
บรรลุ ไม่บรรลุ
45,000.



5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหา/อุปสรรค

การระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก Onsite เป็น On-line ซึ่งบางกิจกรรมสามารถ
ดาเนินการได้แต่บางกิจกรรมไม่สามารถ
ดาเนินการได้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

หลักสูตรต้องวางแผนบริหารความเสี่ยงสาหรับ
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผนการทา
กิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมของ
หลักสูตรและกิจกรรมในรายวิชา

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. เพื่อบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ สร้างความ
ร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม
ชุมชน และท้องถิ่น
2. พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม
3. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
พัฒนาเผยแพร่
ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย โครงการ
ตามแนวพระราชดาริ
4. บริหารหลักสูตรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ
5. บ่มเพาะบัณฑิตให้มี
ทักษะเป็นผู้ประกอบ
การรุ่นใหม่

1. กิจกรรม/โครงการที่มีการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์
2. กิจกรรม/โครงการในระดับ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษ
ที่ 21
3. รายวิชาในระดับหลักสูตรที่มีการ
ออกแบบและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
4. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
5. กิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ สืบ
สาน พัฒนาเผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็น
ไทย โครงการตามแนวพระราชดาริ
6. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมการ
ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
7. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่
8. จานวนนักศึกษาที่ผ่านการจัด
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการกับการ
ทางาน
9. หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
10. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
11.ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตและ
การประกอบอาชีพอิสระ
12.งานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น

รวมเป็นเงิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ โครงการ“SBM Sharing” กิจกรรม
บูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา
1 โครงการ การจัดประชุม นิทรรศการและการ
แสดงสินค้า/การจัดการธุรกิจบริการ
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน/การส่งเสริมการ
3 รายวิชา
ท่องเที่ยว
โครงการ Service Excellence
Service Trends/Service
1 โครงการ Innovation
1 โครงการ

2 เครือข่าย

โครงการ Service Excellence
Service Growth Mindset/
Service Sustainability

งบประมาณ
-

22,400.-

13,700.-

สถานประกอบการ
4 ผลงาน
โครงงานสหกิจศึกษา
ร้อยละ 50

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ระดับดี
4.50
การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ร้อยละ 80 บัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
2 งาน
สารวจผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
และการประกอบอาชีพอิสระ
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
36,100.-
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7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์
การประเมิน

เพื่อประเมิน
ความสาเร็จของ
การดาเนินงานตาม
แผน และนาไป
ปรับปรุงการจัดทา
แผนครั้งต่อไป

แหล่งข้อมูล

1. นักศึกษา
2. อาจารย์
3. ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง

วิธีการ/เครื่องมือ

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

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

Content Analysis ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ
เกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบทหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. บริบทของงาน/หลักสูตร
หลั กสู ตรบริ ห ารธุรกิจ บั ณฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิจ จัดการเรียนการสอนสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน) โดยมีข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ดังนี้
1.1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นาไปวิเคราะห์
ออกแบบประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒ นางาน
และพัฒนาสังคม
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง และ
วิชาชีพ
1.2.2 มีความรู้ พื้น ฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้ อ งทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อยู่ ในเกณฑ์ ดี
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง
1.2.3 มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนา
สังคม
1.2.4 คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
1.2.5 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทางานเป็นหมู่คณะ
1.2.6 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.2.7 มีความสามารถการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ดี
1.2.8 มีความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาขององค์ ก รหรื อ บุ ค คลตามข้ อ กาหนด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทางาน
1.2.9 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
รวมทั้งเป็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรม
1.2.10 มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร
1.2.11 มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร
1.2.12 มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้

182
1.3 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์

2
3
4
5

อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ คาพรม
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ดอนทองแดง
อาจารย์ เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง

ป.โท

-

แผนการทา
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
-

ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.โท

-

2565
2565
2566
2565

ตาแหน่ง ทาง
วุฒิ
แผนการ
วิชาการ
การศึกษา ศึกษาต่อ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

1.4 โครงสร้างการทางาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการทางานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการทางาน ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีไพร สกุลพันธ์
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ดอนทองแดง
อาจารย์ เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง

หน้าที่รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร
พันธกิจสัมพันธ์
ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา
วิจัย/กิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ คาพรม

สื่อสารหลักสูตร

1.5 นักศึกษาในหลักสูตร
ชั้นปี
ปี 1 รหัส 64 ปี 2 รหัส 63
(4 ปี)
จานวน
10
7
ชั้นปี
ปี 1 รหัส 64 ปี 2 รหัส 63
(เทียบโอน)
จานวน
36
26

ปี 3 รหัส 62

ปี 4 รหัส 61

รวม

8

19

44

62

รวม
46
33
8
19
106
*หมายเหตุ นักศึกษาตกค้างอยู่ระหว่างทาเรื่องจบการศึกษา รหัส 58 จานวน 1 คน รหัส 60 จานวน
10 คน และ รหัส 61 (เทียบโอน) จานวน 1 คน
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2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการงานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของคณะ
วิทยาการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ (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. สร้ างระบบการส่ งเสริ มให้ ทุกหลั กสู ตรสามารถดาเนินการตามเกณฑ์ ประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา และจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
3. สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในการพั ฒ นาสมรรถนะของนั ก ศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
4. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรมและการปรับ
กระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
มาตรการ
1. มีการเชื่อมโยงเป้าหมาย ค่าชี้วัด เข้ากับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
2. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ
3. มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะและรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. บทนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีแนวทางในการพัฒนาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตนักปฏิบัติตามปรัชญากา ร
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรได้เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะมีส่วนช่วยและสนับสนุนตลาดแรงงานเข้าสู่สังคมดิจิทัลของประเทศไทย
เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีความสอดคล้องเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาคอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2552 สอดรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตทั้งใน
ด้านทักษะสังคมความรู้ ทักษะปฏิบัติการ เน้นการสร้างสมรรถนะที่เหมาะสมกับอาชีพ ตามมาตรฐาน
อาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งนอกจากการที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าว ใน
ด้านพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ได้แก่ การพัฒนา
ทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ รวมถึงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่กระบวนการทาผลงานทาง
วิชาการ และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการในลาดับต่อไป
2. ระบบกลไกของการจัดทาแผนของหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการดาเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษาและศักยภาพของ
อาจารย์จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบิตการของปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และให้อาจารย์ในหลักสูตรจั ดทา
แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)
3. เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย
4. ดาเนินการตามแผน
5. สรุปผลการดาเนินงาน
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3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่ อบู ร ณาการพั น ธกิ จ
สั มพัน ธ์ สร้ างความร่ ว มมื อ
กั บ ภาคี แ ละเครื อ ข่ า ยทุ ก
ภาคส่ ว น เพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นา
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมสู่ การพั ฒ นา
ชุมชนท้องถิ่น
3. เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ์ สื บ ส า น
พั ฒ นาเผยแพร่ ถ่ า ยทอด
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความ
เป็ น ไทย โครงการตามแนว
พระราชดาริ

4. บริ ห ารหลั กสู ตรให้ ได้รับ
การรั บ รองตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ

5.พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะ
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เกณฑ์/เป้าหมาย
1. เครื อ ข่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เครือข่าย
ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณา อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม
การพันธกิจสัมพันธ์
3. รายวิชาที่มีการบูรณาการพันธ
2 รายวิชา
กิจสัมพันธ์
1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการ อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม
เผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการใน
ระดับชาติ
2. รายวิ ช าที่มี ก ารบู ร ณาการ
2 รายวิชา
งานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1. โครงการ/กิ จ กรรมที่ มี ก าร
1 โครงการ/กิจกรรม
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท านุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณา
1 โครงการ/กิจกรรม
การงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ
1.หลักสูตรได้รับการรับรอง
3.94 คะแนน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใน
ระดับดี
2. โครงการ/กิจกรรมในการ
1 โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
1. มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
1 โครงการ/กิจกรรม
ทักษะนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรกาหนด
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วัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
บั ณ ฑิ ต และเป็ น ที่ ย อมรั บ 2. นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการ
ของสังคม
พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน
6.บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะ มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักศึกษา

เกณฑ์/เป้าหมาย

1 โครงการ/กิจกรรม

4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์ของ
แผน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เกณฑ์/
เป้าหมาย

1. เพื่อบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์
สร้างความร่วมมือ
กับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาค
ส่วน เพื่อร่วม
พัฒนาสังคม
ชุมชน และท้องถิ่น
2. ส่งเสริม และ
สนับสนุนการวิจัย
เพื่อสร้างองค์
ความรู้และ
นวัตกรรมสู่การ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
3. เพื่ออนุรักษ์ สืบ
สาน พัฒนา
เผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
โครงการตามแนว
พระราชดาริ

1. ร้อยละของ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีทั้งหมดที่
ดาเนินการแล้ว
เสร็จ
2. ร้อยละของตัว
บ่งชี้ความสาเร็จ
ของโครงการ
ทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

ไม่น้อยกว่า
80

ไม่น้อยกว่า
80

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
ไม่
บรรลุ
บรรลุ




งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1,048,100

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
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วัตถุประสงค์ของ
แผน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เกณฑ์/
เป้าหมาย

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
ไม่
บรรลุ
บรรลุ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

4. บริหารหลักสูตร
ให้ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน
วิชาการและ
วิชาชีพ
5. พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่
21 สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต และ
เป็นที่ยอมรับของ
สังคม
6. บ่มเพาะบัณฑิตให้
มีทักษะเป็นผู้
ประกอบ
การรุ่นใหม่

5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ต้อง
หลักสูตรต้องวางแผนบริหารความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก On-site สาหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผน
เป็น On-line ซึ่งบางกิจกรรมสามารถดาเนินการ การทากิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบทั้ง
ได้แต่บางกิจกรรมไม่สามารถดาเนินการได้
กิจกรรมของหลักสูตรและกิจกรรมในรายวิชา
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
เป้าประสงค์
1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
สร้างความร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วม
พัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

2. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นที่
ยอมรับของสังคม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1. กิจกรรม/โครงการที่มีการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
2. รายวิชาในระดับหลักสูตรที่มีการออกแบบ
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
3. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมการดาเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์

2 โครงการ

1. โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
2. รายวิชาหลักการตลาดออนไลน์ และรายวิชา โครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.สถานประกอบการ /เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น

50,000.-

1. โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่การพัฒนาอาชีพในศตวรรษที่ 21 ปี
การศึกษา 2565
2 .โครงการrพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาด้านการเขียน
บทความวิจัย
3. โครงการออกแบบสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

16,400.-

1.กิจกรรม/โครงการในระดับหลักสูตรทีม่ ุ่งเน้น
ทักษะในศตวรรษที่ 21
2.โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

2 รายวิชา
2 เครือข่าย

3 โครงการ

13,600.6,200.-
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เป้าประสงค์

เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์
สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย โครงการ
ตามแนวพระราชดาริ

1 กิจกรรม

1. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสาหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา
2565

-

4. ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย
1. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับหรือ
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เผยแพร่
สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
2. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
3. งานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

4 ผลงาน

3. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย โครงการตาม
แนวพระราชดาริ

5. บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้
ประกอบ
การรุ่นใหม่

ตัวชี้วัด

1. โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต
สู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย
กระบวนการอาสาประชารัฐ

1. โครงงานสหกิจศึกษา ภาคเรียน 2/2564
1 โครงการ และ 5 2. โครงการจัดนิทรรศการ และนาเสนอผลงานทางวิชาการใน
ผลงานวิชาการ รายวิชาโครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจาปี 2564
2 งาน
3. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
1 โครงการ

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยาย
ตลาดภูมิปญ
ั ญา

13,600.-

80,000.-
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7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์
การประเมิน

เพื่อประเมิน
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผน
และนาไปปรับปรุงการ
จัดทาแผนครั้งต่อไป

แหล่งข้อมูล

1. นักศึกษา
2. อาจารย์
3. ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง

วิธีการ/เครื่องมือ

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

วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล

เกณฑ์ในการ
ประเมิน

Content
Analysis

ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม/
โครงการ

191

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบทหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีแผนการเรียน
ทั้งแผนการเรียน 4 ปี และแผนการเรียน 2 ปี (เทียบโอน) โดยมีข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ดังนี้
1. ปรัชญาหลักสูตร
ผลิตบัญชีบัณฑิตให้เป็นนักบัญชีมืออาชีพที่มีองค์ความรู้ทางการบัญชีอย่างลึกซึ้งและมี
คุณธรรมจริยธรรมอย่างโดดเด่น พร้อมส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม ยืดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพบัญชีสามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบในงานที่ทาร่วมกับ
ผู้อื่น รวมถึงสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพ
การบัญชี
2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริศรา ดวงตาน้อย

2
3
4
5

อาจารย์ ดร.วรพรรณ รัตนทรงธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์มนัส หอมเพียร
อาจารย์ตลุ าพร จันทร์กวี
อาจารย์กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ป.โท

-

-

ป.เอก
ป.โท
ป.โท
ป.โท

-

2565
2566
2566

แผนการ
ทาตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

แผนการ
ศึกษาต่อ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ลาดับ

ตาแหน่ง ทาง
วิชาการ

3. อาจารย์ประจาหลักสูตร

193
4. โครงสร้างการทางาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการทางานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
ทางาน ดังนี้
ลาดับ

1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล

หน้าที่รับผิดชอบ

อาจารย์ตุลาพร จันทร์กวี
ประธานหลักสูตร บริหารหลักสูตร ประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริศรา ดวงตาน้อย วิจัย บริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.วรพรรณ รัตนทรงธรรม
พันธกิจสัมพันธ์ วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์มนัส หอมเพียร กิจกรรมนักศึกษา/ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา
อาจารย์กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร
สื่อสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร/การจัดการความรู้
2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการ
จัดการ
กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ (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. สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในการพั ฒ นาสมรรถนะของนั ก ศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
3. ส่ งเสริ มให้ อาจารย์ และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรมและการปรั บ
กระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่
4. สร้ างระบบการส่ งเสริ มให้ ทุกหลั กสู ตรสามารถดาเนินการตามเกณฑ์ ประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
มาตรการ
1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. บทนา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ด้านบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร ซึง่ เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ การสร้างบุคลากร
ทางการบัญชีของประเทศที่มีความรู้และความสามารถ สอดคล้องกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกาลังสาคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
วิชาชีพบัญชีมีบทบาทในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและสร้างความ เชื่อมั่น
ให้กับสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งในหลักธรรมาภิบาล มีผลกระทบโดยตรงต่อการ จัดหา
และใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างจากัดทั้งในระดับจุลภาค และมหภาค
ดังนั้นจึงนับเป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่ งยืน มั่นคงอย่าง
ต่อเนื่ อง หลั กสู ตรบั ญชีบั ณฑิต จึ งเป็นหลั กสู ตรที่ช่ว ยผลิ ตก าลั งคนทางด้านการบั ญชี ที่ยัง เป็ น ที่
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การเปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงเป็นกลไก
การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาประเทศ ในการยกระดับคุณภาพกาลังคนทางด้านการบัญชี โดยการ
พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศกาหนด
ด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป การทีจ่ ะพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ได้แก่ การพัฒนาทักษะความรู้ การทาผลงานทาง
วิชาการ และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการอีกด้วย
2. ระบบและกลไกการจัดทาแผนของงาน/หลักสูตร
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการดาเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษา และศักยภาพของ
อาจารย์จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของปีที่ผ่านมา ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒ นาศักยภาพนักศึกษาโดยวิเคราะห์ ส ถานการณ์ใน
ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตเพื่อให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการเรียนและมีสมรรถนะตรงกับความ
ต้องการในการทางาน และให้อาจารย์ทุกคนทาแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)
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เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในการจัดการเรียนการสอนและการทาผลงานทางวิชาการ รวมถึง
วิชาชีพ
3. เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย
4. ดาเนินการตามแผน
5. สรุปผลการดาเนินงาน
3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
สร้างความร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วม
พัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย โครงการตามแนว
พระราชดาริ

3. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ
4.พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และเป็นที่ยอมรับของสังคม
5.บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์
3. รายวิชาที่มีการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์
1. โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริม
และสนับสนุนการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
งานด้นศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน หรือการวิจยั หรือการบริการ
วิชาการ
หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาในระดับดี
มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้มีคุณลักษะตามที่กาหนด

มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักศึกษา

เกณฑ์/เป้าหมาย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เครือข่าย
อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม
2 รายวิชา
1 โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ/กิจกรรม

3.80

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะ
ทุกชั้นปี

1 โครงการ/กิจกรรม
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัด
เกณฑ์

1. เพื่อบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับ
ภาคีและเครือข่ายทุกภาคส่วน
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน
และท้องถิ่น
2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย โครงการตามแนว
พระราชดาริ
3. บริหารหลักสูตรให้ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ
4.พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และเป็นที่ยอมรับของสังคม
5.บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

การบรรลุตาม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่
บรรลุ

1. ร้อยละของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีทั้งหมดที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ไม่น้อย
กว่า
80



2. ร้อยละของตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของ
โครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการประจาปี

ไม่น้อย
กว่า
80



5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหาอุปสรรค
การระบาดของ Covid-19 ส่ ง ผลให้ ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
รูปแบบการจัดกิจกรรมจาก On-site เป็น On-line ซึ่ง
บางกิ จ กรรมสามารถดาเนิ น การได้ แ ต่ บางกิ จ กรรมไม่
สามารถดาเนินการได้

90,000.-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

หลั ก สู ต รต้ อ งวางแผนบริ ห ารความเสี่ ย งส าหรั บ
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผนการทากิจกรรม
ให้หลากหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมของหลักสูตรและ
กิจกรรมที่สอดแทรกในรายวิชา

อาจารย์
ประจา
หลักสูตรบัญชี
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์ สร้างความ
ร่วมมือกับภาคีและ
เครือข่ายทุกภาคส่วน
เพื่อร่วมพัฒนาสังคม
ชุมชน และท้องถิ่น
2. พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่
21 สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และเป็นที่
ยอมรับของสังคม
3. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
พัฒนาเผยแพร่
ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
โครงการตามแนว
พระราชดาริ
4. บริหารหลักสูตรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ
5. บ่มเพาะบัณฑิตให้มี
ทักษะเป็นผู้ประกอบ
การรุ่นใหม่

1. กิจกรรม/โครงการที่มี
การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์
2. กิจกรรม/โครงการในระดับ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
3. รายวิชาในระดับหลักสูตรที่
มีการออกแบบและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
4. กิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ
5. กิจกรรม/โครงการที่
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย โครงการ
ตามแนวพระราชดาริ
6. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมการ
ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
7. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่
8. หลักสูตรได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
9. ผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
10. ภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิตและการประกอบ
อาชีพอิสระ
11.งานวิจัยของบุคลากรและ
นักศึกษาที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น

เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ โครงการเพิม่ ศักยภาพและยกระดับ
ความรู้ภาษีอากร ยุค 4.0 ฯลฯ
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
1 โครงการ
คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

งบประมาณ
43,340.4,700.-

3 รายวิชา
-โครงการบ่มเพาะต้นกล้านักบัญชี
2 โครงการ -โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับ
ความรู้ภาษีอากร ยุค 4.0 ฯลฯ
1 โครงการ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ
บัญชีในยุคดิจิทัล

1 เครือข่าย สถานประกอบการ
2 ผลงาน

โครงการ Start up/ R2M

ระดับดี

การบริหารหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต

4.50

สารวจผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ร้อยละ 80 สารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
และการประกอบอาชีพอิสระ
1 งาน

รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

16,660.30,000.-
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7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์การ
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
ประเมิน
เพื่อประเมิน
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผน
และนาไปปรับปรุง
การจัดทาแผนครั้ง
ต่อไป

1. นักศึกษา
1. แบบสอบถาม
2. อาจารย์
2. การสังเกต
3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3. การสัมภาษณ์
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร

วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล

เกณฑ์ในการ
ประเมิน

Content Analysis

ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ
เกณฑ์มาตารฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565 –2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบทงาน/หลักสูตร
1. บริบทของงาน/หลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ดังนี้
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 โดยการประสานงานกับ
ภาคเอกชนอุตสหกรรมดิจิทัลเข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทางาน (CWIE) ร่วมกับสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) มีความพร้อมด้านสติปัญญา มีคุณธรรม มีจริยธรรม นาความรู้โดยมุ่งเน้นให้
เข้าใจพื้นฐานและกลไกการทางานของระบบเศรษฐกิจ
(2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และนาไป
ปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับสื่อดิจิทัลได้
(3) มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัย มีความสามารถในการนาความรู้ใน
ทางด้านสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผสมผสานกับความรู้ทางการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น
และระดับมหภาคได้
(4) มีความสามารถในพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(5) มีความรู้และความสามารถนาไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไปทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
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อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นางสาวพนินท์ นนทโคตร

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นางสาวชิชญาสุ์ ช่างเรียน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นายธวัชชัย พิมพ์โพธิ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นายอลงกรณ์ สุขจีรเดช

อาจารย์

5

นายเจนนภนต์ ภาคภูมิ

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา
-ปีที่สาเร็จการศึกษา
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี)
Ph.D.(Economics)
University of New England,
Australia 2553
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540
Ph.D.(Development
Administration)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 2552
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540
ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536
พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 2532
ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2526
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535

202
โครงสร้างการทางาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการทางานเป็นทีม มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการทางาน
ดังนี้
ลาดับที่
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 การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 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. สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถดาเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
มาตรการ
1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
1. บทนา
จากผลกระทบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทาให้เกิดการพัฒนาและปรับ
หลักสูตรรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนโดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์ทางานในแหล่ง
เรียนรู้ในสภาพจริงในองค์กรดิจิทัลที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรีย น
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กาหนด นอกจานี้การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
เป็นการทางานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทาให้ทราบความ
ต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้เท่าทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคการผลิต ธุรกิจ การค้า และบริการในยุค
ไทยแลนด์ 4.0
2. ระบบและกลไกการจัดทาแผนของงาน/หลักสูตร
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการดาเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษาและศักยภาพของ
อาจารย์จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการเรียนและการทางาน ส่วนของ
อาจารย์อาจารย์จะต้องวางแผนการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในด้านการสอนและการทาผลงาน
ทางวิชาการ โดยทาแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)
3. เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย
4. ดาเนินการตามแผน
5. สรุปผลการดาเนินงาน
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3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 1. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
สร้างความร่วมมือกับภาคีและ ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วม 2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูร
พัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ณาการพันธกิจสัมพันธ์
3. รายวิชาที่มีการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ
2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย โครงการตามแนว
พระราชดาริ

โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูร
ณาการงานด้นศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน หรือการ
วิจัย หรือการบริการวิชาการ

3. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ
4. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และเป็นที่ยอมรับของสังคม

หลักสูตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใน
ระดับดี
มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักศึกษาให้มีคุณลักษะ
ตามที่หลักสูตรกาหนด

ค่าเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2
เครือข่าย
อย่างน้อย 1 โครงการ/
กิจกรรม
2 รายวิชา
1 โครงการ/กิจกรรม

4.00

นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะ
ทุกชั้นปี
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
การบรรลุตาม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของแผน
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่
บรรลุ
1. เพื่อให้
1.นักศึกษา
1.เข้าร่วม
5,000 ประธาน

นักศึกษาเกิด เศรษฐศาสตร์ อบรม
หลักสูตร
การพัฒนา
เข้าร่วมอบรม 100%
ทักษะใน
100%
2. อย่าง
ศตวรรษที่ 21 2. นักศึกษา น้อยร้อย
อย่างน้อยร้อย ละ 80
ละ 80
มีความรู้
มีความรู้หลัง หลังอบรม
อบรมเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ต้อง
หลักสูตรต้องวางแผนบริหารความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก On-site สาหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผน
เป็น On-line ซึ่งบางกิจกรรมสามารถดาเนินการ การทากิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบทั้ง
ได้แต่บางกิจกรรมไม่สามารถดาเนินการได้
กิจกรรมของหลักสูตรและกิจกรรมในรายวิชา
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
การบรรลุตาม
โครงการ/
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด/เกณฑ์
กิจกรรม
บรรลุ ไม่บรรลุ
การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา
ใหม่และพัฒนา
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
แก่นักศึกษา
หลักสูตรเศรษฐ
ศาสตร์

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

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

ระยะ
งบ
เวลา
ประมาณ ดาเนิน
การ
15,600
2 วัน

ผู้รับผิดชอบ
ประธาน
หลักสูตร
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7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์การ
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์
ประเมิน
ข้อมูล
เพื่อประเมิน
1. นักศึกษา
1. แบบสอบถาม Content
ความสาเร็จของ 2. อาจารย์
2. การสังเกต
Analysis
การดาเนินงาน
3. ผู้ที่มีส่วน
3. การสัมภาษณ์
ตามแผน และ
เกี่ยวข้อง
4. การแลกเปลี่ยน
นาไปปรับปรุงการ
เรียนรู้
จัดทาแผนครั้ง
5. การประเมิน
ต่อไป
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตร

เกณฑ์ในการประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ
เกณฑ์มาตารฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบทหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุต รดิตถ์ มีการ
บริหารจัดการภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดการศึกษาให้กับบัณฑิตและ
สังคมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน การวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
และสังคม ตลอดจนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้เน้นการออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์จริงให้เกิดกับผู้เรียนตามโอกาส
ต่างๆ มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นเพื่ อถ่ายทอดองค์ความรู้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในท้องถิ่นเป็น
ประจาทุกปี ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในปัจจุบันนั้น นอกจากหลักสูตรจะดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework
for Higher Education; TQF: HEd) มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต นิ เ ทศศาสตร์ ใ ห้ มี ค วามรู้ ความสามารถ
จรรยาบรรณ ความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดการ การสื่อสาร และการผลิตสื่อทางด้านวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ สื่อใหม่ และการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด สามารถ
บูรณาการวิชาการสู่อาชี พด้วยจิตอาสาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ท้องถิ่น และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล สามารถบูรณาการวิชาการสู่อาชี พด้วยจิตอาสาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาอย่างต่อเนื่องแล้ว หลักสูตรยังต้องพัฒนาบัณฑิตให้
สมบูรณ์โดยยึดหลักความรับผิดชอบที่มีต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณ ความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดการ
การสื่อสาร และการผลิตสื่อทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ สื่อใหม่ และ
การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด สามารถบูรณาการวิชาการสู่อาชี พด้วย จิตอาสาให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์
2. มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ สื่อ
ใหม่ และการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด
3. สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์สถานการณ์ทางด้านสื่อสาร โดยสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถใช้ทักษะการจัดการไปประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์หรือประยุกต์ใช้กับอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีบุ คลิ กภาพที่ ดี มีมนุษยสั ม พันธ์ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิ ดชอบต่ อสั ง คม และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
6. มีทักษะในการจัดการ การสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญณิตา
ชัยสนิท

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2557
ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2549
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 2540
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2551
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยสยาม 2540
วท.บ. (สุขศึกษา) สถาบันราชภัฏ
นครปฐม 2533

211
ลาดับ
3

4

5

6

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย์จักภพ พานิช

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2550
ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2544
อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์
อาจารย์
กจ.ด. (การจัดการการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2550
ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2544
ศศ.บ. (วิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กจ.ด. (การจัดการการสื่อสาร๗
ธรรมยัติวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2552
กศ.ม. (บริหารการศึกษา๗
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544
นศ.บ. (โฆษณาประชาสัมพันธ์)
วิทยาลัยโยนก 2542
อาจารย์อุษณีย์ มากประยูร
อาจารย์
ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2551
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 2544
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โครงสร้างการทางาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการทางานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ทางาน ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 อาจารย์อุษณีย์ มากประยูร
2 อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์
ลาดับ ชื่อ-สกุล
3 อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง
4 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกาญจน์
ธรรมยัติวงศ์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญณิตา ชัยสนิท
6 อาจารย์จักภพ พานิช

หน้าที่รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร
การสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา องค์กรสื่อและหน่วยงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา
งานส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ
งานวิจัย
การกิจกรรมนักศึกษาและฝึกประสบการณ์

ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ (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. สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในการพั ฒ นาสมรรถนะของนั ก ศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
3. ส่ งเสริ มให้ อาจารย์ และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรมและการปรับ
กระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่
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4. สร้ างระบบการส่ งเสริ มให้ ทุกหลั กสู ตรสามารถดาเนินการตามเกณฑ์ ประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
มาตรการ
1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1. บทนา
มุ่งผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณ ความคิดสร้างสรรค์ ใน
การจัดการ การสื่อสาร และการผลิตสื่อทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ สื่อ
ใหม่ และการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด สามารถบูรณาการวิชาการสู่อาชี พด้วยจิตอาสา
ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถบูรณาการ
วิชาการสู่อาชี พด้วยจิตอาสาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล มาอย่างต่อเนื่องแล้ว หลักสูตรยังต้องพัฒนาบัณฑิตให้สมบูรณ์โดยยึดหลักความรับผิดชอบ ที่มี
ต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและทั นต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในสั งคมโลก ซึ่งการที่จะพัฒ นานักศึกษาให้มีคุณลั กษณะดังกล่าวจาเป็นต้องพัฒ นา
ศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ได้แก่ การพัฒนาทักษะความรู้ การทาผลงาน
ทางวิชาการ และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

2. ระบบกลไกของการจัดทาแผนของหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการดาเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษา และศักยภาพของ
อาจารย์
2. วางแผนและออกแบบกิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา และให้ อ าจารย์ ทุ ก คนท า
แผนพัฒนาตนเอง
3. เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย
4. ดาเนินการตามแผน
5. สรุปผลการดาเนินงาน

215

3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เกณฑ์/เป้าหมาย

1. เพื่ อ บู ร ณาการพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ สร้ า ง
ความร่วมมือกับภาคีและเครือข่ายทุกภาค
ส่ ว น เพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นาสั ง คม ชุ ม ชน และ
ท้องถิ่น

1. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1
พันธกิจสัมพันธ์
เครือข่าย
2. โครงการ/กิ จ กรรมที่ มี ก ารบู ร ณาการ
อย่างน้อย 1
พันธกิจสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
3. รายวิ ช าที่ มี ก ารบู ร ณาการพั นธกิ จ
2 รายวิชา
สัมพันธ์
2. เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ สื บ สาน พั ฒ นาเผยแพร่ 1. โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริม และ
อย่างน้อย 1
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ โครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแนวพระราชดาริ
ความเป็นไทย
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงาน
อย่างน้อย 1
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
โครงการ/กิจกรรม
หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ
3. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตาม หลั ก สู ต รได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 3.50
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
คุณภาพการศึกษาในระดับดี
4. พั ฒ นาบั ณ ฑิต ให้ มีทั กษะในศตวรรษที่ มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา
21 สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ให้มีคุณลักษะตามที่หลักสูตรกาหนด
บัณฑิต และเป็นที่ยอมรับของสังคม
5 . บ่ ม เ พ า ะ บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ เ ป็ น มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

นักศึกษาได้รบั การ
พัฒนาทักษะ
ทุกชั้นปี
อย่างน้อย 1
โครงการ/กิจกรรม
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เกณฑ์/
วัตถุประสงค์ของแผน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ เป้าหมาย
ไม่
บรรลุ
บรรลุ
1. เพื่อบูรณาการพันธ 1. ร้อยละของ ไม่น้อย
40,000
อาจารย์

กิจสัมพันธ์ สร้างความ โครงการตาม
กว่า 80
ประจา
ร่วมมือกับภาคีและ
แผนปฏิบัติ
หลักสูตร
เครือข่ายทุกภาคส่วน
การประจาปี

เพื่อร่วมพัฒนาสังคม
ทั้งหมดที่
ไม่น้อย
ชุมชน และท้องถิ่น
ดาเนินการ
กว่า 80
2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน แล้วเสร็จ
2. ร้อยละของ
พัฒนาเผยแพร่
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
และความเป็นไทย
ของโครงการ
โครงการตามแนว
ทั้งหมดใน
พระราชดาริ
3. บริหารหลักสูตรให้ แผนปฏิบัติ
การประจาปี
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ
4.พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม
5.บ่มเพาะบัณฑิตให้มี
ทักษะเป็นผู้ประกอบ
การรุ่นใหม่
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม หลักสูตรต้องวางแผนบริหารความเสี่ยงสาหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผนการทา
จาก On-site เป็น On-line ซึ่งบางกิจกรรมสามารถดาเนินการได้แต่บาง กิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมของหลักสูตรและกิจกรรมในรายวิชา
กิจกรรมไม่สามารถดาเนินการได้
6. แผนพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปีงบประมาณ 2565
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สร้าง
ความร่วมมือกับภาคีและเครือข่ายทุก
ภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน
และท้องถิ่น
2. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม

1. กิจกรรม/โครงการที่มีการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์

อย่างน้อย

2. กิจกรรม/โครงการในระดับหลักสูตรที่
มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21
3. รายวิชาในระดับหลักสูตรที่มีการ
ออกแบบและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ของภาคีเครือข่ายจังหวัดอตุ รดิตถ์

50,000 บาท

31,200 บาท

1 โครงการ

โครงการ “เสริมสร้างสมรรถนะนักสื่อสาร
สร้างสรรค์ สร้างงานในยุคดิจิทัล”

อย่างน้อย

รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564

1 โครงการ
อย่างน้อย

3 รายวิชา

-
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เป้าประสงค์
3. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย โครงการตามแนว
พระราชดาริ
4. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
5. บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้
ประกอบ
การรุ่นใหม่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

4. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ

1 โครงการ

โครงการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ของภาคีเครือข่ายจังหวัดอตุ รดิตถ์

50,000 บาท

5. กิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ สืบสาน
พัฒนาเผยแพร่ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย โครงการตามแนว
พระราชดาริ

1 โครงการ

โครงการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ของภาคีเครือข่ายจังหวัดอตุ รดิตถ์

50,000 บาท

6. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมการดาเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์

อย่างน้อย 2 แห่ง

7. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่
8. หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

อย่างน้อย 1 ผลงาน

9. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ไม่น้อยกว่า 4.50

10.ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตและการ
ประกอบอาชีพอิสระ

ไม่น้อยกกว่า

11.งานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาที่
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

อย่างน้อย 1 เรื่อง

ภายในปี 2565

ร้อยละ 80

สถานประกอบการ

-

การส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด/
โครงงานสหกิจศึกษา
รายการการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต ปี 2564

-

สารวจผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

-

สารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
และการประกอบอาชีพอิสระ

-

รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

-

-
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7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน
วัตถุประสงค์
การประเมิน
เพื่อประเมินความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผน และนาไปปรับปรุง
การจัดทาแผนครั้งต่อไป

แหล่งข้อมูล
1. นักศึกษา
2. อาจารย์
3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

วิธีการ/เครื่องมือ
1. แบบสอบถาม
2. การสังเกต
3. การสัมภาษณ์
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
Content Analysis

เกณฑ์ในการประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ประจาปีงบประมาณ 2565
ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2565–2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ส่วนที่ 1
บริบทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
1. บริบทของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท โดยมีข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ดังนี้
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องผ่านความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม และ ประเทศชาติ
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.2.1 มีความรู้ และความสามารถทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่
1.2.2 สามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์การ ชุมชนและท้องถิ่น ให้ ส อดคล้ อ งและ
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ยนแปลง
1.2.3 เป็นผู้ประกอบการผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ และดาเนินงานด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมประเทศชาติและนานาชาติ
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1.3 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวภาศิริ เขตปิยรัตน์

2

3

4

5

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2545
บช.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541
นายอิราวัฒน์ ชมระกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545
บธ.บ. (การตลาด)
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
2535
นายชัชชัย สุจริต
อาจารย์
กจ.ด.(การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2544
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2538
นางเบญจวรรณ สุจริต
อาจารย์
กจ.ด.(การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2544
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2542
นางสาวศิริกานดา แหยมคง
อาจารย์
กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2556
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2542

แผนการทาผลงาน
ทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
2567

2567

2565

2565

2565
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1.4 โครงสร้างการทางาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการทางานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการทางาน
ของหลักสูตร ดังนี้
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล

หน้าที่รับผิดชอบ

4

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์
อาจารย์ดร.ศิริกานดา แหยมคง
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต

ประธานหลกสูตร และ ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

5

อาจารย์ ดร.ชัชชัย สุจริต

ฝ่ายประกันคุณภาพและเลขานุการ

2
3

1.5 นักศึกษาในหลักสูตร
รับเข้าปี
เสาร์ - อาทิตย์
2564
10
2563
10
2562
2561
รวม

ผู้ประกอบการ (WIL)
16
5

รวม
26
10
5
41

2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579)
มาตรการ
1. การสร้างความร่วมมือกับกับชุมชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน
2. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยบูรณาการกับชุมชนและภาคธุรกิจ
3. พัฒ นาศักยภาพอาจารย์ และนั กศึ กษาด้า นการจัด การเรียนการสอน วิจัย และการบริ ก าร
วิชาการสู่สังคม
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน
3. ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาเกิ ด กระบวนการการเรี ย นรู้ นวั ต กรรมและการปรั บ
กระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่
4. สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถดาเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
และจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
มาตรการ
1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณะ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ
1. บทนา
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2564) เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับ
แรก ที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพื่ อ
กาหนด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่ สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่คานึงถึงความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก
เพื่อนามากาหนดเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม นอกจากจะต้องคานึงถึงความสาคัญของ
มิติ การพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
มนุษย์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่
และ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนและผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น ที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสาคัญของพฤติกรรมการดารงชีวิตและการทางานตลอดจนการประกอบ
ธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบในท้องถิ่นต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในทุก
สิ่ ง (IOT : Internet of Thing) เพื่อควบคุมและบริห ารจัดการธุรกิจของตนเอง ดั งนั้น ศาสตร์และองค์
ความรู้สมัยใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการบริหารจัดการ การสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ การตลาด
ดิจิตอล การบริหารความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการจัดการและ
การลงทุ น เพื่ อ การต่ อ ยอดทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม และสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเอกชนกั บ
สถาบันการศึกษาและการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ จึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการ
ดาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างยิ่ง
จากผลของการเปลี่ ย นแปลงที่ เ ข้ า มากระทบต่ อ แนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ไม่ ว่ า จะเป็ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา นโยบาย Thailand 4.0 รวมถึง ทิศ
ทางการพัฒ นาทางการศึกษาไทย ที่ส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษาซึ่งส่งผล
กระทบต่อแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในด้านต่าง ๆ
ประกอบด้วย พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ
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ของตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาสังคม ชุมชนและ
ประเทศชาติทมี่ ีความรู้ และความสามารถทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหาธุรกิจด้วยองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่สามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
องค์การ ชุมชนและท้องถิ่นให้ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนเพื่อ
เป็นผู้ประกอบการผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ และดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมประเทศชาติและนานาชาติ

2. ระบบกลไกของการจัดทาแผนของหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการดาเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษาและศักยภาพของอาจารย์
จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบิตการของปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนและออกแบบกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้ มในปั จ จุ บัน และอนาคต เพื่อให้ นักศึกษาเกิดความพร้อมในการเรียนและการทางาน ส่ว นของ
อาจารย์อาจารย์จะต้ องวางแผนการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในด้านการสอนและการทาผลงานทาง
วิชาการ โดยทาแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)
3. เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย
4. ดาเนินการตามแผน
5. สรุปผลการดาเนินงาน

3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และเกณฑ์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาและอาจารย์ เพื่อ
การบูรณาการการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการและ
การวิจัย (ในและนอกห้องเรียน
รวมถึงการแสวงหาเครือข่าย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เกณฑ์/เป้าหมาย
1. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานการจัดการ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เครือข่าย
เรียนการสอนและพันธกิจสัมพันธ์
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการการเรียนการ อย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม
สอนและพันธกิจสัมพันธ์ การและศึกษาดูงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน
3. รายวิ ช าที่ มี ก ารบู ร ณาการร่ ว มกั บ ภาคี ชุ ม ชน
2 รายวิชา
ท้องถิ่นและเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์
2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน 1. โครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริม และสนับสนุน
4 โครงการ/กิจกรรม
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
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วัตถุประสงค์ของแผน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เกณฑ์/เป้าหมาย
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นที่ 2..โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ
2 รายวิชา
ยอมรับของสังคม
ร่วมกับภาคีหรือชุมชนท้องถิ่น โครงการ/กิจกรรม
การเรียนการสอนที่บูรณาการร่วมกับภาคีหรือชุมชน
ท้องถิ่น
-วิทยากรบรรยายพิเศษ/อาจารย์พิเศษ
3. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการ -หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
4.00
รั บ รองตามมาตรฐานวิ ช าการ การศึกษาในระดับดี
และวิชาชีพ
-การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2565
-การส่งเสริมการจัดทาวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตร
อย่างน้ออ 10 ราย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4.การบริหารจัดการ
มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรและ บุคลากรหลักสูตรและนักศึกษา
หลักสูตร
ทักษะนักศึกษาให้มีคุณลักษะตามที่หลักสูตรกาหนด ได้รับการพัฒนาตนเองและ
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะ
ทุกชั้นปี
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4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์ของ
แผน
1.เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพนักศึกษาและ
อาจารย์ เพื่อการบูร
ณาการการเรียนการ
สอน การวิจัย การ
บริการวิชาการและ
การวิจัย (ในและนอก
ห้องเรียน รวมถึงการ
แสวงหาเครือข่าย
2. พัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับความต้อง
การของผู้ใช้บัณฑิตและ
เป็นทีย่ อมรับของสังคม
3. บริหารหลักสูตรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ
4.การบริหารจัดการ
หลักสูตร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีทั้งหมดที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
2. ร้อยละของตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของ
โครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

เกณฑ์/
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
80

ไม่น้อยกว่า
80

การบรรลุตาม
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
บรรลุ ไม่บรรลุ
166,022




โครงการปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2565



ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหา/อุปสรรค

จากการระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนจาก On-site เป็น On-line ซึ่งบาง
กิจกรรมสามารถดาเนินการได้แต่บางกิจกรรมไม่
สามารถดาเนินการได้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

หลักสูตรจะต้องวางแผนบริหารความเสี่ยงสาหรับ
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และวางแผนการทากิจกรรมให้
หลากหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมของหลักสูตรและ
กิจกรรมในรายวิชา

6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
เป้าประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพนักศึกษา
และอาจารย์ เพื่อ
การบูรณาการการ
เรียนการสอน การ
วิจัย การบริการ
วิชาการและการวิจัย
(ในและนอกห้องเรียน
รวมถึงการแสวงหา
เครือข่าย

ตัวชี้วัด

1. กิจกรรม/โครงการที่มีการบูรณา
การเรียนการสอนและพันธกิจ
สัมพันธ์
2. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
การที่อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยโครงการตามแนวพระราชดาริ
3. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมการดาเนิน
งานพันธกิจสัมพันธ์
4. กิจกรรม/โครงการในระดับหลัก2. เพื่อพัฒนาบัณฑิต สูตรทีม่ ุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21
ให้มีทักษะในศตวรรษ 5. รายวิชาในระดับหลักสูตรที่มี
ที่ 21 สอดคล้องกับ การออกแบบและพัฒนาศักยภาพ
ความต้องการของ นักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิตและเป็นที่
ยอมรับของสังคม

เป้าหมาย
1 โครงการ
2 โครงการ

2 เครือข่าย
4 รายวิชา

2 โครงการ

3. บริหารหลักสูตรให้ 6. หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ
1 หลักสูตร
ได้รับการรับรองตาม ตามมาตรฐานการศึกษา

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
-โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา
-การและศึกษาดูงาน การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

-โครงการสัมมนาและศึกษาดู
งานสาหรับนักศึกษาในหลัก
สุตรฯ
-โครงการ/กิจกรรมการเรียน
การสอนที่บูรณาการร่วมกับ
ภาคีหรือชุมชนท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรมการเรียน
การสอนที่บูรณาการร่วมกับ
ภาคีหรือชุมชนท้องถิ่น
-วิทยากรบรรยายพิเศษ/
อาจารย์พิเศษ
-โครงการปรับปรุงหลักสูตร
พ.ศ. 2565
-โครงการส่งเสริมการจัดทา
วิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตร

งบประมาณ

20,000

28,000

33,600
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เป้าประสงค์
มาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

7. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับการ
ยอมรับหรือเผยแพร่

8. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4.การบริหารจัดการ 9. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและ
หลักสูตร
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร
10. งานวิจัยของบุคลากรและ
นักศึกษาที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น
11. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

10 ผลงาน

ระดับดี
ร้อยละ 80

5 งาน

5 ครั้ง

แผนงาน/โครงการ/

งบประมาณ

กิจกรรม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(Fast-Track#7)
-กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตรและนักศึกษา
ในการเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการนาเสนอผลงานฯ และ
ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
-กิจกรรมการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร
-กิจกรรมการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และสาธารณูปโภค
-กรรมการบริหารงานบัณฑิต
ระดับหลักสูตร/คณะ
-กิจกรรมการไปราชการ/
พัฒนาบุคลากรของหลักสูตรฯ

รวมเป็นเงิน

20,000
14,000

64,000
4,000
17,478
186,399
100,000

487,477

7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์
การประเมิน

แหล่งข้อมูล

เพื่อประเมิน
1. นักศึกษา
ความสาเร็จของ 2. อาจารย์
การดาเนินงานตาม 3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แผน และนาไป
ปรับปรุงการจัดทา
แผนครั้งต่อไป

วิธีการ/เครื่องมือ

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

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

Content Analysis ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ
เกณฑ์มาตารฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
งาน/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ประจาปีงบประมาณ 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
พื้นฐานของหลักสูตร ดังนี้
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทางการบัญชี มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การจัดการข้อมูล
ทางการบัญชีและบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ มีทักษะด้านการวิจัยบนพื้นฐานของความมี
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพบัญชี
1.2.ความสาคัญ
จากพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ในด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ต รงตามความต้ อ งการและมี ค วามพร้ อ มรั บ ใช้ ท้ อ งถิ่ น
ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน ตลอดจนมีการดาเนินการตามกลยุทธ์ที่ 2-3 คือ ส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตให้เป็นคนเก่ง รอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพและให้โอกาสกับบุคคลในท้องถิ่นเข้าศึกษา นอกจากนี้กล
ยุทธ์ที่ 7 คือ ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผลิตงานวิจัยสถาบัน ทาวิจัยเพื่อพัฒนางาน
วิชาการและวิชาชีพ วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จึงปรับปรุงหลักสูตรเพื่ อ
การบู ร ณาการศาสตร์ทางการบัญชีกับ ศาสตร์อื่น ๆ ในการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ สั งคม ซึ่ง ทิศ
ทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชีในโลกอนาคตจึงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากศาสตร์
ทางการบัญชีมีส่วนสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ อย่างมากทั้งในด้านการบริหารองค์การธุรกิจ ตลอดทุน และ
ตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการของศาสตร์
เหล่านี้จะส่งผลต่อศาสตร์ทางบัญชี ทาให้เกิดการพัฒนาวิทยาการทางการบัญชีใหม่ ๆ ตามมา ดังนั้นการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จึงเป็นกลไกของการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี
หรือผู้มีพื้นฐานความรู้ด้านการบัญชีให้มีความรู้ลึกและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางการบัญชีและ
สามารถพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตและพัฒนามหาบัณฑิตทางการบัญชีให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสานึกในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ
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1.3.2 มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์ทางด้านบัญชี การบูรณาการความรู้ทางการบัญชีศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพได้
1.3.3 สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางการบั ญชี และประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อประโยชน์ใน
การบริหาร
1.3.4 สามารถพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชีควบคู่กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.5 สามารถเป็นนักพัฒนาหรือเริ่มต้นเป็นนักวิจัย โดยนาความรู้ไปบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
ร่วมกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1.

2.

3.

นางสาวสุพรรษา
จิตต์มั่น

นายเฉวียง วงค์
จินดา

นางสาวฐิติวรดา
แสงสว่าง

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ-สาขา
ทางวิชาการ
(ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก)
ผู้ช่วย
ปร.ด. (การบัญชี),
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม. (การบัญชี),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บธ.บ. (การบัญชี),
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์

อาจารย์

ปร.ด. (การบัญชี),
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม. (การบัญชี),
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.บ. (การบัญชี),
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด. (การบัญชี),
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.ม. (การบัญชี),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บช.บ. (บัญชี),
มหาวิทยาลัยพายัพ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2549
2546

2559
2545
2550
2558
2545
2539
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การบริหารจัดการงาน/หลักสูตรบัญชีมหาบัญฑิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กากับการจัดทารายวิชา วาง
ผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการ
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้มหาบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังแบ่งความรับผิดชอบงานในแต่ ละ
ด้านดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อ.ดร.ฐิติวรดา แสงสว่าง
(ประธานหลักสูตร)
2. อ.ดร.เฉวียง วงค์จินดา
3. ผศ.ดร.สุพรรษา จิตต์มั่น
(เลขาหลักสูตร)
4. อ.ดร.สุทธิรัตน์ พลอยบุตร
5. อ.ดร.พรรณนภา เชื้อบาง

ภาระหน้าที่ต่อการบริหารหลักสูตร
รับผิดชอบด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ
รับผิดชอบด้านกิจกรรมนักศึกษา
รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน
รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และด้านการวิจัยและ
การบริการวิชาการ

2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการงาน/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และแผนกลยุทธ์ของคณะ
วิทยาการจัดการ
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทฯ (แผนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579)
มาตรการ
1. การสร้างความร่วมมือกับกับชุม ชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการส่งเสริมและ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
2. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยบูรณาการกับชุมชนและ
ภาคธุรกิจ
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และ
การบริการวิชาการสู่สังคม
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กลยุทธ์ ที่ 2 การพัฒนาพัน ธกิจ หลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น มหาวิทยาลัยพัน ธกิ จ
สัมพันธ์
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
2. สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในการพั ฒ นาสมรรถนะของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
3. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
การปรับกระบวนการคิดในยุควิถีชีวิตใหม่
4. สร้างระบบการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรสามารถดาเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
มาตรการ
1. สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธกิจและบริบทของคณ

236

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการงาน/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
1. บทนา
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีทักษะ
ทางด้านการจัดการบัญชีดิจิทัล พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชีควบคู่กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คิด
วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี และประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร นอกจากนี้ มีความ
รอบรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์ทางด้านบัญชี สามารถบูรณาการความรู้ทางการบัญชี และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้ สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ก ารด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตาม
พฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี ในกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกาหนด เพื่อให้ มหาบัณฑิตมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของภาครัฐต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ด้าน
การบัญชีดิจิทัลและด้านอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีจิตสานึกใน
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และเป็ น ไปตามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. ระบบและกลไกการจัดทาแผนของงาน/หลักสูตร
2.1. หลักสูตรประเมินและทบทวนผลการดาเนินงานพัฒนาทักษะนักศึกษาและศักยภาพของ
อาจารย์จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบิตการของปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. 2วางแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึ กษาโดยวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการเรียนและการทางาน ส่วนของอาจารย์จัดให้มีวาง
แผนการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในด้านการสอนและการทาผลงานทางวิชาการ โดยทาแผนพัฒนา
ตนเอง (Individual Development Plan)
2.3 เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อของบประมาณจากคณะ/มหาวิทยาลัย
2.4 ดาเนินการตามแผน
2.5 สรุปผลการดาเนินงาน
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3. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เกณฑ์/เป้าหมาย

1. บริหารหลักสูตรให้ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานวิช าการ
และวิชาชีพ
2.พัฒ นาบั ณฑิตให้ มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต
และเป็นที่ยอมรับของสังคม

หลั กสู ตรได้รั บ การรั บรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา

ไม่ต่ากว่า 3.50

มี โ ครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้มีคุณลักษะตามที่หลักสูตร
ทุกชั้นปี
กาหนด

4. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
การบรรลุตาม
ของแผน
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่
บรรลุ
ปรับปรุง
เล่มหลักสูตร หลักสูตรผ่าน
/
หลักสูตรเพื่อให้
การรับรอง
ได้รับการรับรอง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

25,000

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร

5. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2565
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
งบประมาณมีจากัด
ของบประมาณเพิ่ม และจัดทาแผนให้เหมาะสม
กับงบประมาณที่ได้รับ
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6. กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
1.บริหารหลักสูตรให้
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ

เพื่อให้หลักสูตรได้ผ่านการรับรอง
ระบบประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา

2.พัฒนามหาบัณฑิตให้
มีทักษะในศตวรรษที่
21 สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม

เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ด้านการ
บั ญชีและบรู ณาการกับศาสตร์ อื่ น ได้
และสามารถ ปรั บ ตั ว ในยุ ค กา ร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สามารถ
สื่ อสารได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพและมี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด/เกณฑ์

การบรรลุตามตัวชี้วัด งบประมาณ
บรรลุ ไม่บรรลุ
ผ่านการประเมิน ไม่ต่ากว่า 3.5
5,000

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

8,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
12 เดือน

1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตรและ
นักศึกษา
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7. การติดตามการประเมินความสาเร็จของแผน ปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์
การประเมิน

เพื่อประเมิน
ความสาเร็จของ
การดาเนินงานตาม
แผน และนาไป
ปรับปรุงการจัดทา
แผนครั้งต่อไป

แหล่งข้อมูล

1. นักศึกษา
2. อาจารย์
3. ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง

วิธีการ/เครื่องมือ

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

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

Content Analysis ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ
เกณฑ์มาตารฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร

