
 



ค ำน ำ 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการบริการทางวิชาการ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีการให้บริการทางด้านการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น 
และให้บริการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามความต้องการให้แก่สังคมอันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่ง 
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมานับได้ว่าเป็นสถาบันหนึ่ง  
ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจด้านสังคม และด้านการเมืองที่ดี 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งนี้มีการ มุ่งเน้น  
ให้หน่วยงานมีความเชื่อมโยงการให้บริการวิชาการระหว่างกัน เพ่ือให้งานบริการวิชาการหลากหลาย รูปแบบ 
ที่สอดคล้อง กับความต้องการของสังคม เชื่อมโยงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน 
 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

  



สำรบัญ 

            หน้ำ 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
ประวัติคณะวิทยาการจัดการ         1 
ที่ตั้ง            1 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร     2 
และนโยบายคณะวิทยาการจัดการ 

ส่วนที่ 2 แผนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒน ำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 ความหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม       6 
 ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม      7 
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กลยุทธ์การให้บริการวิชาการแก่สังคม        10 
ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด       10 
แผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25665  11 
แผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และการพัฒนานักศึกษา   15 
จากการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 3 กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผล 
 การน าไปสู่การปฏิบัติ          24 
 การติดตามประเมินผล          25 
ภำคผนวก 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ชื่อหน่วยงำน ทีต่ั้ง และประวัติควำมเป็นมำ 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยราชการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ที่มีการพัฒนาจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2527     

โดยจัดสอนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและการจัดการให้กับคณะต่าง ๆ ที่เลือกเรียนวิชาพ้ืนฐานหลักๆ ที่ส าคัญ 

เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาการสหกรณ์ วิชาการตลาด วิชาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ปีต่อมา  

เริ่มเปิดสอนหลักสูตรในคณะวิชาวิทยาการจัดการของตนเอง ในระดับอนุปริญญา เช่น วิชาเอกการจัดการ

ทั่วไป วิชาเอกบริหารธุรกิจ และเริ่มรับอาจารย์เพ่ิมขึ้นตามจ านวนนักศึกษาที่มากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งรับโอน

อาจารย์ในวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะ

เป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาการ

จัดการเปิดสอนหลากหลายสาขามากขึ้น ทั้งระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ต่อมาปี พ.ศ. 2547  

สถาบัน ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

และคณะวิชาวิทยาการจัดการ ปรับเป็นคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

 ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  

และปริญญาเอก มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่สอดคล้อง 

กับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทุกหลักสูตร และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

        รำยนำมผู้บริหำรตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตำมล ำดับดังนี้ 

1. อ.พิสูจน์      สมบูรณ์ รักษาการหัวหน้าคณะวิชา 
2. ผศ.ดวงจิตต์      กล าพากร หัวหน้าคณะวิชา 
3. ผศ.ประกายศรี   ศรีรุ่งเรือง หัวหน้าคณะวิชา 
4. อ.สมพร      จิรามริทธิ ์ หัวหน้าคณะวิชา 
5. ผศ.ประทุม      จันพินิจ หัวหน้าคณะวิชา 
6. รศ.วันทนีย์      แสนภักด ี หัวหน้าคณะวิชา 
7. ผศ.ดร.ไพโรจน์   อุลิต หัวหน้าคณะวิชา 
8. อ.สุชิน      หงษ์วิจิตร คณบดี 
9. ผศ.ธิดา      พาหอม คณบดี 
10.รศ.อภินันท์      จันตะน ี คณบดี 
11. ดร.ศานติ      เล็กมณี คณบดี 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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12. รศ.ล ายอง      ปลั่งกลาง คณบดี 
13. ดร.ศานติ      เล็กมณี คณบดี 
14. รศ.ดร.อัจฉรา   หล่อตระกูล คณบดี 
15. อ.ประพันธ์      แสงทองดี คณบดี 

ที่ตั้ง-อำณำเขต 
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 96  ถนนโรจนะ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ – 
โทรสาร 035-322085 เว็บไซต์  http://management.aru.ac.th/ 

1.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ นโยบำย เป้ำประสงค์ 

 ปรัชญำ 
  วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าการบริหาร สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

 วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตนักบริหารมืออาชีพ สร้างสรรค์นวัตกรรม  
เพ่ือพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 

 พันธกิจ  

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม เพ่ือเป็นนักบริหารมืออาชีพสู่สังคมและท้องถิo่ 

  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการจัดการเรียนการสอน ให้

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

  3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจ าลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ 

โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงาน

ภายนอก เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 

  4. บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

 เอกลักษณ์  

  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อสังคมและท้องถิ่น 

 
 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

http://management.aru.ac.th/
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 ค่ำนิยมองค์กร 
  รู้หน้าที่ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 

1.3 นโยบำยคณะวิทยำกำรจัดกำร   
 นโยบำยคณะวิทยำกำรจัดกำร   
1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 

1.1  หลักสูตรทุกหลักสูตรได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิ 

และสภาวิชาชีพ 

1.2  มีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 

1.3  ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษและทักษะ 

ด้านดิจิทัล  

2. สร้ำงบัณฑิตให้มีควำมพร้อมในกำรออกไปรับใช้สังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตำมรูปแบบของวิศวกรสังคม 

 2.1  สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง วิศวกรสังคม ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นต้นแบบแก่นักศึกษา  

 2.2  สร้างความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีช่องทาง 

ในการออกไปรับใช้สังคม ชุมชนและท้องถิ่นมากข้ึน  

3. ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 3.1  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) โดยผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 3.2  สร้างธนาคารหน่วยกิต เพ่ือรองรับบุคลากรวัยท างาน 

 3.3  ส่งเสริมการสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้หลักสูตรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรปฏิบัติกำรโดยใช้รำยวิชำเป็นฐำน 

 4.1  มีห้องปฏิบัติการ มีระบบและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย รองรับการฝึกปฏิบัติตามสมรรถนะของหลักสูตร

ครบทุกหลักสูตร 

 4.2  มีกระบวนการและรายวิชาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

5. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนประกอบกำรจริงผ่ำนควำมร่วมมือกับบริษัทเอกชน 

 5.1  ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการภาคเอกชน 

6. ยกระดับรำยได้ของชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง และย่ังยืน 

 6.1  ผลักดันให้เกิดศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ 

 6.2  ท าความร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 

  
แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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7. พัฒนำงำนวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำชุมชน และท้องถิ่น 

 7.1  จัดหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 

 7.2  ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 

 7.3   แสวงหาความร่วมมือในการท าวิจัยกับภาครัฐและเอกชน 

8. อำจำรย์สำมำรถเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ ให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นได้ 

 8.1  ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ 

9. กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  9.1  มุ่งเน้นการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 

10. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ

ควำมเชี่ยวชำญตำมศำสตร์ และสำยงำน 

 10.1  สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับระดับชาติและ

นานาชาติ 

 10.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

 10.3  ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 

 10.4  ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ให้มีสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ มีความเป็นมืออาชีพ  

เพ่ือเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 10.5  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลกรสายสนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะที่สูงขึ้นอย่างมืออาชีพ 

 10.6  ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

11. บริหำรงบประมำณ โดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และค ำนึงถึงต้นทุน ภำยใต้กฎ ระเบียบ ค ำสั่งและ

ประกำศต่ำงๆ ด้วยหลักควำมโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 

 11.1  มีมาตรการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของคณะ 

 11.2  มีการวางแผน และการบริหารงบประมาณตามแนวทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 
แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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เป้ำประสงค์  
 1. บัณฑิตมีคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นที่ต้องการของสังคม และประเทศชาติ 
 2. นักศึกษามีคุณภาพ มีสมรรถนะ เป็นนักปฏิบัติการและมีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
 3. บุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพในทุกศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษา การวิจัย 
และนวัตกรรม น าไปสู่การสร้างบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

 4. คณะมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 

  

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ส่วนที่ 2 
แผนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

คณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิช าการ และท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม ซึ่ ง ในการบริการวิชาการ คือ การพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม                  
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ด้วยการมุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก         
แนวพระราชด าริ และน าศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการพัฒนาตามบริบทพ้ืนที่  เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน เข็มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

พันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ยังเป็นข้อก าหนดหนึ่งในการประกันคุณภาพภายใน 
จากการประชุมคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 
มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามาถจัดท ามาตรฐานการศึกษา 
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  โดยมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน โดยมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

  ในส่วนของมาตรฐานที่ 3 การบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและ   
อัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับ
พันธกิจอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจประการหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน  เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการน าการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประกอบด้วย
คณะกรรมการจากสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ คือ 
 1. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานการบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับบริบทปัญหา 
และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ พันธกิจ นโยบาย 
และแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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 2. จัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน  
ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ ที่มีการก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 3. ผลักดันการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ของคณะ
วิทยาการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
 4. ก ากับ ติดตามดูแล ประเมินผล และสนับสนุนให้โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 
เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณบดี/คณะกรรมการบริหารคณะมอบหมาย 

ลักษณะของโครงกำร/กิจกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 1. โครงการ/กิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณบริการทางวิชาการ ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะ
ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  
 2. กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าซึ่งในที่นี่จะเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรภายใน ศิษย์เก่า ตลาดแรงงาน นักเรียน/
นักศึกษาภายนอก สังคมและชุมชน 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายที่เน้นการบริการทางวิชาการแบบบูรณาการ      
ให้การบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือจัดขึ้นในพื้นที่อ่ืนก็ได ้
 5. ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ ควรศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อน 
เพ่ือให้โครงการต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

6. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ อาจเป็นโครงการแบบให้เปล่า โครงการที่เก็บค่าลงทะเบียน
บางส่วน หรือเป็นโครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนเต็มจ านวน เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นโครงการ  
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรือเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับองค์กร/หน่วยงานภายนอกก็ได้ 

ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นความส าคัญ 

ในการด าเนินภารกิจด้านบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาสามารถรองรับการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คณะฯ 

จึงก าหนดระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ไว้ดังนี้ 

 

 

 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำร 

 1. ส ารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้ามี) เพ่ือวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การเสริมสร้างความเข็มแข็ง สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม เพ่ือน าไปจัดท าเป็นโครงการ โดยก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จและเป้าหมาย  
 2. จัดท าแผนการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย ตามศาสตร์พระราช หรือตามแนวพระราชด าริ และแผนการน าไปใช้ประโยชน์ที่มีการก าหนด  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จระดับแผนและโครงการ และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณเพ่ือพิจารณา  

3. จัดท าข้อเสนอโครงการ โดยมีโครงสร้างการเขียนโครงการที่ครบถ้วน ระบุตัวบ่งชี้ตามความส าเร็จ
ของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน าไปบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ต่อไป 
 4. ด าเนินการซื้อจ้าง เบิกจ่ายงบประมาณตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและ ระเบียบว่าด้วย
การเงิน รวมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการหลังจากโครงการด าเนินแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 
น าส่งต้นสังกัด  
 5. ติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบที่ได้ให้บริการทางวิชาการ       ควร
ตามหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน  
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการ เพ่ือน าไปปรับกิจกรรม/โครงการ  
ของการให้บริการวิชาการ สรุปผลและสร้างองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ  
สู่บุคลากรและสาธารณชน ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เว็บไซต์ เอกสาร การประชุม จัดนิทรรศการอื่น ๆ  
 7. เมื่อโครงการบริการวิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องน าผลจากการบริการวิชาการไปบูรณาการ 
กับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถท าในแนวทางต่อไปนี้  
  7.1 พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย/โจทย์วิจัย เพ่ือน าความรู้ประสบการณ์จากจากการบริการวิชาการ
มาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย  
  7.2 จัดท าหลักสูตรระยะสั้น  
  7.3 จัดท า มคอ. 3 ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
เช่น ก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยระบุชื่อ 
  7.4 จัดท า มคอ.5 โดยการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3  
 8. ประเมินความส าเร็จของการบูรณาการกับการบริการวิชาการโดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ 
ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการด าเนินงาน เป้าหมายของคณะ 
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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 9. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีงบประมาณถัดไป 

นโยบำยในกำรจัดบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 1. ส่งเสริมให้มีการจัดการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายรูปแบบ และกิจกรรมน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ น าไปปฏิบัติ และน าไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการทีค่รอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายของการบริการ
วิชาการ ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรภายในคณะ ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
 2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน อาจารย์ และนักศึกษาในการบริการวิชาการแก่สังคม 
 3. สนับสนุนให้อาจารย์จัดบริการทางวิชาการแก่สังคม และน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน   
การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 4. ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ           
สู่การบริการวิชาการ  
 5. สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ การบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านต่างๆ  
ทั้งภายในคณะ และต่างคณะ 

6. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการในชุมชุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
  1. เพ่ือสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษา บุคลากรภายในคณะ 
ศิษย์เก่า ชุมชน และสังคมในลักษณะการให้บริการวิชาการ 
  2. เพ่ือเป็นการงส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการในรูปแบบของการบริการวิชาการ 
เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในศักยภาพของคณะวิทยาการจัดการ และการยอมรับในภาพลักษณ์ 
ของคณะในวงกว้าง 

3. เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยน าประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาสิ่งดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมได้อย่างแท้จริง 

 
 
 
 

 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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เป้ำประสงค์ (Goal) 
 1. เพ่ือสร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องสอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของถิ่น 
ชุมชนและสังคม ตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของคณะ 
 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการในการเรียนรู้ การส่งเสริมความเข้มแข็งและ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3. เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ จากการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งภายในคณะ 
และต่างคณะ 
 4. เพ่ือบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ให้ชุมชนได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  
 5. เพ่ือการต่อยอดการบริการวิชาการไปสู่งานวิจัย และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

กลยุทธ์กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 1. สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการบริการวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการเรียนการสอนมาถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานภายนอกและชุมชน 
 2. การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริการวิชาการแก่ชุมชนในเชิงรุก 
 3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
ผ่านกระบวนการบริการวิชาการแก่สังคม  
 4. ส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้รับบริการเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและสังคม 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนและค่ำเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน หน่วย เป้ำหมำย 

1. ร้อยละของการรายงานความส าเร็จของกิจกรรมที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมงานบริการวิชาการ  

ร้อยละ  ร้อยละ 90 ของจ านวนกิจกรรมที่สนับสนุน
และส่งเสรมิงานบริการวิชาการ 

2. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไตรมาสที่ก าหนด ร้อยละ ร้อยละ 90 ของจ านวนกิจกรรมทั้งหมด 
3. ร้อยละของหลักสูตร (สาขาวิชา) ทั้งหมดของคณะฯ ที่ด าเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ 

ร้อยละ ร้อยละ 90 ของจ านวนหลักสตูร (สาขาวิชา) 
ทั้งหมด 

4. ร้อยละกิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน ร้อยละ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  
5. ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานวิจัย ร้อยละ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
6. ร้อยละกิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

7. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับ หรือพัฒนา  ผลิตภณัฑ์  ไม่น้อยกว่า 8 ผลติภณัฑ ์
8. จ านวนรายได้ในครัวเรือนที่สูงขึ้น ร้อยละ  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แผนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ  
จำกกำรบริกำรวิชำกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

แผนปฏิบัติกำรบริกำรวิชำกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 

กำรบูรณำกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำย   
กำรเรียน
กำรสอน 

กำร
วิจัย 

กำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.65 

ไตรมำส 2  
มค.-มี.ค.66 

ไตรมำส 3  
เม.ย.-มิ.ย.66 

ไตรมำส 4  
ก.ค.-ก.ย.66 

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ท าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้  

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

30,000    ธุรกจิและ
อาชีวศกึษา 

30,000    

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าอาหารว่างเพื่อ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ
เบื้องต้น” 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

15,000    การจัดการ 
ธุรกิจโรงแรม 

15,000    

3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการออกแบบ
กระดาษเช็ดปากเพื่อตกแต่ง
โต๊ะอาหารในงานบริการ” 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

15,000    การจัดการ 
ธุรกิจโรงแรม 

 15,000   

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจโดยใช้ 
Business Model CANVAS 
ครั้งที่  1  

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

กลุ่มนักเรียน 
ในพื้นที่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
หรือ จ.อา่งทอง 

15,000    การจัดการ  15,000   

5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การบริหารคนในยุค
ดิจิตอล” ครั้งที่ 1 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชนบ้านแพรก 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

15,000    การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์

 15,000   

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 

กำรบูรณำกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำย   
กำรเรียน
กำรสอน 

กำร
วิจัย 

กำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.65 

ไตรมำส 2  
มค.-มี.ค.66 

ไตรมำส 3  
เม.ย.-มิ.ย.66 

ไตรมำส 4  
ก.ค.-ก.ย.66 

6 กิจกรรมกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบการพัฒนาตรา
สินค้าชุมชน 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

10,350    การตลาด  10,350   

7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ AI เพือ่การออกแบบ
ตราสินค้า  

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

22,900    การตลาด  22,900   

8 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชนในพื้นที่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

หรือ จ.อา่งทอง 

14,700    การท่องเที่ยว  14,700   

9 กิจกรรมการอบรมเชิง     
ปฏิบัติการ การค านวนต้นทุน
และวางแผนก าไรผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีในท้องถิ่น 

จ.พระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกล้เคียง 

30,000    การบญัชี  15,000 15,000  

10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจโดยใช้ 
Business Model CANVAS 
ครั้งที่  2 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

กลุ่มนักเรียน 
ในพื้นที่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
หรือ จ.อา่งทอง 

15,000    การจัดการ   15,000  

11 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบจ าลองสถานการณ์โซ่
อุปทาน (Beer Game) เพื่อ
ปั้นนักโลจิสติกส์รุ่นเยาว์สู่
ชุมชน  

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

21,900    การจัดการ 
โลจิสติกส์ และ 
ซัพพลายเชน 

  21,900  

12 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การตัดต่อวิดโีอด้วย
โปรแกรม คอมพิวเตอร์”  

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 

โรงเรียน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

30,000    คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

  30,000  

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 

กำรบูรณำกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำย   
กำรเรียน
กำรสอน 

กำร
วิจัย 

กำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.65 

ไตรมำส 2  
มค.-มี.ค.66 

ไตรมำส 3  
เม.ย.-มิ.ย.66 

ไตรมำส 4  
ก.ค.-ก.ย.66 

โดยการ บูรณาการกับการ
เรียนการสอนงานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 85 

13 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การยกระดับสินค้าชุมชนสู่
ตลาดการค้าสมัยใหม่” 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชน  
อ.แสวงหา  
จ.อ่างทอง 

30,000    การจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

  30,000  

14 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การบริหารคนในยุค
ดิจิตอล” ครั้งที่ 1 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชนบ้านแพรก 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

15,000    การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์

  15,000  

15 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวชุมชน 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชนในพื้นที่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

หรือ จ.อา่งทอง 

14,700    การท่องเที่ยว   14,700  

16 โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดอ่างทอง 

- จ านวนชุมชนที่เข้ารว่ม 
- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วม 
- จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ได้รับการพัฒนา และยกระดบั
มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น 
 

8 ชุมชน 
20 คน/ชุมชน 

8 ผลิตภัณฑ์ 
 
 

กลุ่มชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอา่งทอง 

1,920,000    สาขาวิชา 
- การจัดการ 
โลจิสติกส์ 
และซัพพลายเชน 
- การตลาด 
- คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
- เศรษฐศาสตร์
การเงินการ
ธนาคาร 
- การท่องเที่ยว 
- การบัญชี 

    

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 

กำรบูรณำกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

แผนกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำย   
กำรเรียน
กำรสอน 

กำร
วิจัย 

กำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ไตรมำส 1 
ต.ค.-ธ.ค.65 

ไตรมำส 2  
มค.-มี.ค.66 

ไตรมำส 3  
เม.ย.-มิ.ย.66 

ไตรมำส 4  
ก.ค.-ก.ย.66 

- การจดัการ
ธุรกิจโรงแรม 
- การจัดการ
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 

17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้กับคนใน
ชุมชนฐานรก 

- จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วม
พัฒนาแก้ไขคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ 
- ประชาชนในชุมชนที่เขา้ร่วม
โครงการมีรายได้สูงขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

44 ครัวเรอืน 
 

 
ร้อยละ 85 

ครัวเรือนในอ าเภอ
ท่าเรือ, บ้านแพรก, 

มหาราช, บางปะหัน, 
นครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1,100,000    สาขาวิชา 
- การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
- การจัดการ 
- คณะท างาน 

 

    

    

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ จำกกำรบริกำรวิชำกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 

 
ล ำดับ 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรวิชำกำร 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 
จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม กำรพัฒนำนักศึกษำ 
1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท า

ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้  
- ชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และ
ชุมชนสามารถท าผลิตภัณฑ์เพ่ือขยายตลาด 
เพ่ิมยอดขายในอนาคตได้  

-  นั กศึ กษา ได้ เ รี ยนรู้ ก ร ะบวนการท า
ผลิตภัณฑ์การคิดต้นทุน การตั้งราคาขาย
และการหาก าไรขาดทุนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

ไตรมาสที่ 1 ธุรกิจและ
อาชีวศึกษา 

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัด
ท าอาหารว่างเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพ
เบื้องต้น” 

-  ชุมชนมีแนวทางในการส่ ง เสริมอาชีพ
เบื้องต้นในครอบครัวตนเองและชุมชนได้ 

-  นั กศึกษาได้ รั บการ พัฒนาทักษะเชิ ง
ปฏิบั ติ การการท าอาหารว่ า ง เบื้ อ งต้ น 
มี ค ว าม รู้ เ พ่ิ ม เ รื่ อ ง ข อ งส่ ว น ผส ม ข อ ง
เมนูอาหารว่าง การค านวณต้นทุนเบื้องต้น 
สามารถสร้างสรรค์อาหารว่างให้เหมาะสม
กับรูปแบบของการจัดประชุมต่ างๆได้   
และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 

ไตรมาสที่ 1 การจัดการ 
ธุรกิจโรงแรม 

3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค
การออกแบบกระดาษเช็ดปากเพ่ือ
ตกแต่งโต๊ะอาหารในงานบริการ” 

- ชุมชนสามารถน าเทคนิคและความรู้ไปเป็น
แนวทางในการสร้างงานบริการที่สร้างสรรค์
ในท้องถิ่น เช่น พับกระดาษเช็ดปากในงาน

- ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์
ในเรื่องเทคนิคการออกแบบ มีความรู้เพ่ิมใน
เรื่องคุณสมบัติของกระดาษเช็ดปากที่ดีที่
เหมาะกับการออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ของ

ไตรมาสที่ 2 การจัดการ 
ธุรกิจโรงแรม 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ล ำดับ 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรวิชำกำร 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 
จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม กำรพัฒนำนักศึกษำ 
ประชุมของหน่วยงานท้องถิ่น (อบต) เพ่ือ
สร้างความประทับใจ 

กระดาษเช็ดปากเพ่ือใช้ในงาน กิจกรรม และ
โอกาสต่างๆได้   
 
 

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
แผนธุรกิจโดยใช้ Business Model 
CANVAS ครั้งที่  1  

- นักเรียนได้รับองค์ความรู้การเขียนแผน
ธุรกิจ ท าให้มีโอกาสสร้างธุรกิจของตนเองได้
ในอนาตค และสามารถเป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชนและสังคมได้  

- ให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยในการท ากิจกรรม
กลุ่ม ท าให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ใน
ห้องเรียนสู่ การประยุกต์ ให้ เกิดขึ้นจริ ง  
และสามารถพัฒนาทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

ไตรมาสที่ 2 การจัดการ 

5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
บริหารคนในยุคดิจิตอล” ครั้งที่ 1 

- ประชาชนจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ที่มีต่อชุมชนและสังคม 
- ประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองและชุมชนได้ 

- นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการ
ท างานจริงจากกระบวนการท างานของ
คณาจารย์นักศึกษาจะทราบถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นและวิธีการแก้ ไขปัญหานั้นจาก
คณาจารย์  
- นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองเป็นผู้ช่วยวิทยากร หรือเป็นวิทยากร
เองได้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

ไตรมาสที่ 2 การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ล ำดับ 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรวิชำกำร 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 
จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม กำรพัฒนำนักศึกษำ 
6 กิจกรรม กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

การพัฒนาตราสินค้าชุมชน 
-  ชุมชนได้ตราสินค้าใหม่ที่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน และมีสวยงามและความ
ทันสมัยขึ้น 
- ชุมชนได้พัฒนารูปแบบตราสินค้าของชุมชน
ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

- นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ และต่อยอดน าไปสู่การออกแบบ
ตราสินค้า 
- นักศึกษาน าความรู้ภาคทฤษฎี ประยุกต์
องค์ความรู้จากการเรียน น าไปสู่การปฏิบัติ
จริงในการออกแบบตราสินค้าชุมชน 
- นักศึกษาได้ฝึกทักษะการประสานงาน การ
รับฟังปัญหา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาพัฒนาเป็น
ชิ้นงาน 

ไตรมาสที่ 2 การตลาด 

7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ AI 
เพ่ือการออกแบบตราสินค้า 

-  ชุมชนได้ตราสินค้าใหม่ที่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน และมีสวยงามและความ
ทันสมัยขึ้น 
- ชุมชนได้พัฒนารูปแบบตราสินค้าของชุมชน
ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
 

-  นั กศึกษาได้ เ รี ยนรู้ การ ใช้ ระบบและ
โปรแกรม AI เพ่ือการออกแบบตราสินค้า 
- นักศึกษาน าความรู้ภาคทฤษฎี ประยุกต์
องค์ความรู้จากการเรียน น าไปสู่การปฏิบัติ
จริงในการออกแบบตราสินค้าชุมชน 
- นักศึกษาได้ฝึกทักษะการประสานงาน การ
รับฟังปัญหา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน

ไตรมาสที่ 2 การตลาด 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ล ำดับ 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรวิชำกำร 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 
จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม กำรพัฒนำนักศึกษำ 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาพัฒนาเป็น
ชิ้นงาน 

8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

- ชุมชนได้รับการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

- นักศึกษาได้องค์ความรู้ในการเตรียมพร้อม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวมีการบูรณาการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 

ไตรมาสที่ 2 การท่องเที่ยว 

9 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การค านวนต้นทุนและวางแผนก าไร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- ท าให้ชุมชนที่ไปลงพ้ืนที่ได้ทราบต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง การค านวณที่ถูกวิธี และ
คิดราคาขาย  
- ท าให้ชุมชนทรายวิธีการจัดท าบัญชี การ
บันทึกรายรับ – รายจ่ายที่ถูกต้อง 

- ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชา 
การบัญชีต้นทุน 1 และ 2 ร่วมลงพ้ืนที่ และ
ให้ค านวณ ต้นทุนผลิตภัณฑ์จริง ในส่วนของ
วั ตถุ ดิ บทา งตร ง  ค่ า แ ร ง ง านทางต ร ง 
ค่าใช้จ่ายการผลิต รวมถึงการคิดราคาขาย  
ที่ถูกต้อง 

ไตรมาสที่ 2 , 3 การบัญชี 

10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
แผนธุรกิจโดยใช้ Business Model 
CANVAS ครั้งที่  2 

- นักเรียนได้รับองค์ความรู้การเขียนแผน
ธุรกิจ ท าให้มีโอกาสสร้างธุรกิจของตนเองได้
ในอนาตค และสามารถเป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชนและสังคมได้  

- ให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยในการท ากิจกรรม
กลุ่ม ท าให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ใน
ห้องเรียนสู่การประยุกต์ให้เกิดขึ้นจริง และ
สามารถพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม 

ไตรมาสที่ 3 การจัดการ 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ล ำดับ 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรวิชำกำร 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 
จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม กำรพัฒนำนักศึกษำ 
11 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบบจ าลองสถานการณ์โซ่อุปทาน 
(Beer Game) เพ่ือปั้นนักโลจิสติ
กส์รุ่นเยาว์สู่ชุมชน  

- การให้ความรู้และบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้าง
ความเจริญเติบโตให้กับท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ปัจจุบันประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  ซึ่ งการอบรม
กิจกรรมนี้ จะช่วยส่ ง เสริมทักษะใน การ
ประกอบอาชีพของชุมชนและท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

-  ส่ ง เสริม สร้างความเข้มแข็ง ความรู้  
ความสามารถทางวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน โดยผ่านการจัดการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมการอบรม 

ไตรมาสที่ 3 การจัดการ 
โลจิสติกส์ และ 
ซัพพลายเชน 

12 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัด
ต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์”  

โดยการ บูรณาการกับการเรียนการ
สอนงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  

- โรงเรียนเป้าหมาย ได้รับการบริการวิชาการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยให้อาจารย์
ที่สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นวิทยากรให้
ความรู้ โดยจัดเตรียมเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

- ก าหนดให้นักศึกษาที่ได้เรียนในรายวิชา 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เป็นผู้ช่วยวิทยากร ช่วย
แก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถใช้งาน
โปรแกรม หรือการตัดต่อมีปัญหาได ้
- สอดแทรกเนื้อหา และปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การอบรมเป็นตัวอย่าง เพ่ือกระตุ้นนักศึกษา 
และหาทางแก้ไขปัญหา 

ไตรมาสที่ 3 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ล ำดับ 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรวิชำกำร 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 
จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม กำรพัฒนำนักศึกษำ 
13 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

ยกระดับสินค้าชุมชนสู่ตลาดการค้า
สมัยใหม่” 

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน อาจารย์และนักศึกษาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน และสามารถสร้าง
รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
และยกระดับสู่การเป็นธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้
ให้กับชุมชนต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

- นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้จาก  
การเรียนไปถ่ายทอดให้กับชุมชน สามารถ
บูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และ        
สืบสาน ศิลปและวัฒนธรรม จากการบริการ
วิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน อาจารย์และนักศึกษา ผ่าน
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน  

ไตรมาสที่ 3 การจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

14 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
บริหารคนในยุคดิจิตอล” ครั้งที่ 2 

- ประชาชนจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ที่มีต่อชุมชนและสังคม 
- ประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองและชุมชนได้ 

- นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการ
ท างานจริงจากกระบวนการท างานของ
คณาจารย์นักศึกษาจะทราบถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นและวิธีการแก้ ไขปัญหานั้นจาก
คณาจารย์  
- นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองเป็นผู้ช่วยวิทยากร หรือเป็นวิทยากร
เองได้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

ไตรมาสที่ 3 การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ 

15 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

- ชุมชนได้ รั บการ พัฒนาศั กยภาพ การ
ท่องเที่ยวชุมชน  

- นักศึกษาได้องค์ความรู้ในการเตรียม 
พร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ไตรมาสที่ 3  การท่องเที่ยว 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ล ำดับ 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรวิชำกำร 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 
จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม กำรพัฒนำนักศึกษำ 
มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ 

16 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง 

-  เ พ่ื อ พัฒนาผลิ ตภัณฑ์  และยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
-  เ พ่ื อ พั ฒ น า ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการ 
- เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนใน
พ้ืนที่ เ ป้ าหมาย ให้ มี มู ลค่ า เ พ่ิมขึ้ น  และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

- นักศึกษาได้ร่วมลงพ้ืนที่ชุมชน ส าราจ
ศักยภาพ ความต้องการของชุมชน โดยมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ก า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร
ด าเนินงานจัดกิจกรรม 
- นักศึกษาน าความรู้ภาคทฤษฎี สามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้ จ ากการเรียน ไป
ประยุกต์ใช้น าไปสู่การปฏิบัติจริงในการจัด
กิจกรรม 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้จาก  
การเรียนไปถ่ายทอดให้กับชุมชน สามารถ
บูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และ        
สืบสาน ศิลปและวัฒนธรรม  
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน 
อาจารย์และนักศึกษา ผ่านกิจกรรมการ

ไตรมาส 1 - 4 สาขาวิชา 
- การจัดการ 
โลจสิติกส์ และ 
ซัพพลายเชน 
- การตลาด 
- คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
- เศรษฐศาสตร์
การเงินการ
ธนาคาร 
- การท่องเที่ยว 
- การบัญชี 
- การจัดการธรุกิจ
โรงแรม 
- การจัดการธรุกิจ
การค้าสมัยใหม ่

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 



ห น้ า  | 22 

 

 

 
ล ำดับ 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรวิชำกำร 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 
จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม กำรพัฒนำนักศึกษำ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนของชุมชน  

17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้กับคนในชุมชน 
ฐานราก 

- เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
ชุมชนในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
- เพ่ือยกระดับรายได้และพัฒนาศักยภาพใน
การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนในพ้ืนที่ที่
ได้รับมอบหมายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- นักศึกษาได้ร่วมลงพ้ืนที่ชุมชน ส าราจ
ศักยภาพ ความต้องการของชุมชน โดยมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ก า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร
ด าเนินงานจัดกิจกรรม 
- นักศึกษาน าความรู้ภาคทฤษฎี สามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้ จ ากการเรียน ไป
ประยุกต์ใช้น าไปสู่การปฏิบัติจริงในการจัด
กิจกรรม 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้จาก  
การเรียนไปถ่ายทอดให้กับชุมชน สามารถ
บูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และ        
สืบสาน ศิลปและวัฒนธรรม  
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน 
อาจารย์และนักศึกษา ผ่านกิจกรรมการ

ไตรมาส 1 - 4 สาขาวิชา 
- การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
- การจัดการธรุกิจ
ชุมชน 
- การจัดการ 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ล ำดับ 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรวิชำกำร 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 
จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม กำรพัฒนำนักศึกษำ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนของชุมชน  

 

  

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ส่วนที่ 3 
กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผล 

การน าไปสู่การปฏิบัติ 
 ในการน าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2566 คณะวิทยาการจัดการ ไปสู่การปฏิบัติ คณะวิทยาการจัดการได้วางระบบและกลไกการด าเนินงาน 
โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการตามแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ซึ่งระบุ
รายละเอียดการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ และความเชื่อมโยง เป็นกลไกหลัก
ส าหรับการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยำกำรจัดกำร 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรฯ (สำขำวิชำ) 

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 

กลุ่มเป้ำหมำย ท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม 

บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน 

บูรณำกำรกับกำรวิจัย 

บูรณำกำรกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

รำยงำนผลด ำเนินงำน 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรฯ  

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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การติดตามประเมินผล 

เมื่อน าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
คณะวิทยาการจัดการ ไปสู่การปฏิบัติแล้ว คณะวิทยาการจัดการ มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการก ากับ
ติดตามสาขาวิชา/หลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้หลักสูตร/สาขาวิชา หรือผู้รับผิดชอบโครงการ 
ด าเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้ า
ของผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 
และรายงานผลให้คณะทราบต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

1. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 กรอบระยะเวลาการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการของ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 กลไกในกำรติดตำม  

1. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 

2. จัดท าบันทึกข้อความติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไปยังสาขาวิชา/หลักสูตร หรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกไตรมาส  

1.2 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

 

  

 

 กลไกในกำรติดตำม  

1. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รอบ 6 เดือน/รอบ 9 เดือน/รอบ 12 เดือน 

 1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

  1.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม คณะวิทยาการจัดการ (ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ) 
  1.3.2 แบบประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน  
การสอน หรือการวิจัย และแบบสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
(ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 1.3.3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ไตรมำส 1 

(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

 

ไตรมำส 2 

(ม.ค.66-มี.ค.66) 

 

ไตรมำส 3 

(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

 

ไตรมำส 4 

(ก.ค.66-ก.ย..66) 

 

รอบ 6 เดือน 

(เดือนมีนำคม 2566) 

 

รอบ 9 เดือน 

(เดือนมิถุนำยน 2566) 

 

รอบ 12 เดือน 

(เดือนกันยำยน 2566) 

 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ภำคผนวก 
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