
 



ค ำน ำ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการบริการทางวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีการให้บริการทางด้านการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น 
และให้บริการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามความต้องการให้แก่สังคมอันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่ง   
ในการ ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมานับได้ว่าเป็นสถาบันหนึ่งใน
การร่วม พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจด้านสังคม และด้านการเมืองที่ดี   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผนบริการวิชาการ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งนี้มีการ
มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีความเชื่อมโยงการให้บริการวิชาการระหว่างกัน เพ่ือให้งานบริการวิชาการหลากหลาย
รูปแบบที่สอดคล้อง กับความต้องการของสังคม เชื่อมโยงสู่การพัฒนานาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน   

 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยราชการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ที่มีการพัฒนาจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2527 

ที่จัดสอนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและการจัดการให้กับคณะต่าง ๆ ที่เลือกเรียนวิชาพ้ืนฐานหลักๆ ที่ส าคัญ 

เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาการสหกรณ์ วิชาการตลาด วิชาด้านการสื่อสารประชา สัมพันธ์ เป็นต้น ปีต่อมา 

เริ่มเปิดสอนหลักสูตรในคณะวิชาวิทยาการจัดการของตนเอง ในระดับอนุปริญญา เช่น วิชาเอกการจัดการ

ทั่วไป วิชาเอกบริหารธุรกิจ และเริ่มรับอาจารย์เพ่ิมขึ้นตามจ านวนนักศึกษาที่มากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งรับโอน

อาจารย์ในวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอน

หลากหลายสาขามากขึ้น ทั้งระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะอีกครั้งเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะวิชา

วิทยาการจัดการ ปรับเป็นคณะวิทยาการจัดการ และสามารถเปิดสอนระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจเป็น

ผลส าเร็จ ในปี พ.ศ.2548 

โดยมีผู้บริหำรตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตำมล ำดับดังนี้ 
1. อ.พิสูจน์ สมบูรณ์ รักษาการหัวหน้าคณะวิชา 
2. ผศ.ดวงจิตต์ กล าพากร หัวหน้าคณะวิชา 
3. ผศ.ประกายศรี  ศรีรุ่งเรือง หัวหน้าคณะวิชา 
4. อ.สมพร จิรามริทธิ์ 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 จันตะนี คณบดี 
11. ดร.ศานต ิ เล็กมณี คณบดี 
12. รศ.ล ายอง ปลั่งกลาง คณบดี 
13. ดร.ศานต ิ เล็กมณี คณบดี 
14. รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดี 
15. อ.ประพันธ์ แสงทองดี คณบดี 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ที่ตั้ง-อำณำเขต 
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเจ้ าพระยาโกษาธิบดี  (อาคาร 41)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96  ถนนโรจนะ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13000 โทรศัพท์ – โทรสาร 035-322085 เว็บไซต์  http://management.aru.ac.th/ 
2. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ นโยบำย เป้ำประสงค์ 

ปรัชญำ 
“ความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์   
  “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักสร้างงานและ

พ่ึงพาตนเอง  
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจ าลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

จริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการ   

บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

5. ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ตามยุทธศาตร์การพัฒนา

ท้องถิ่น และโครงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  

เอกลักษณ์   
  แหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการทางธุรกิจและการบริการ เพ่ือชุมชนและท้องถิ่น 

อัตลักษณ์  
  มีวินัย ใฝ่รู้ เป็นผู้มีจิตอาสา 

ค่ำนิยมองค์กร 
 รู้หน้าที่ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
 
 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

http://management.aru.ac.th/
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นโยบำยคณะวิทยำกำรจัดกำร   
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเพื่อสร้ำงศักยภำพให้ได้มำตรฐำนระดับชำติ  เป็นที่ต้องกำรของสังคม ชุมชน 

ประเทศชำติ  
- เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ด้วยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์   

เพ่ือเตรียมนักศึกษาแรกเข้าให้มีคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

- สนับสนุนให้ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรง  
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมธุรกิจ
จ าลอง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

- สนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21  
- ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
- ส่งเสริมให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามาถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบัน 
- ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุน

ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

2. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์ ด้ำนคุณวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และด้ำนกำรวิจัย 
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยบริหารจัดการ

อัตราก าลังในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกได ้

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือต ารา 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) และ
การวิ จั ยประยุกต์  (Applied research)  ส่ ง เสริมและสนับสนุน ให้มี การน าผลงานวิจัย 
ไปต่อยอดในทางอุตสาหกรรมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยที่น าเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยา         
มาผสมผสานกับงานวิจัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต้นทาง และบูรณาการกับการเรียน
การสอน 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ 
โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ส่งเสริมอาจารย์ไปท างานร่วมกับองค์กรเอกชน เพ่ือ
เพ่ิมพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
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- ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์มาอบรมการใช้สถิติในการท าวิจัยเพื่อ

เสนอขอผลงานวิจัยและขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้มีการสร้าง

ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

3. กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

- สนับสนุนการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย ที่ตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ และเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นการบริการวิชาการ ทั้งหลักสูตรที่ให้บริการสังคม
และหลักสูตรที่หารายได้ 

- มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนได้ 

- สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นด้านวิชาชีพมากกว่าวิชาการ 
- พัฒนาหลักสูตรปฏิบัติการที่เน้นการเรียนในสถานประกอบการจริงผ่านความความร่วมมือกับ

บริษัทเอกชน 

 4. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 

- ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนให้บุคลากรท าการวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงานในสายงาน 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเติบโตตามสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักความยุติธรรมและ

ความเท่าเทียมกัน 

5.  กำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
- ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ น านโยบายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ส าเร็จ 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
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- พัฒนาระบบการบริหารงานคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานภารกิจต่างๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

- บริหารงบประมาณโดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และค านึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ ค าสั่งและ
ประกาศต่าง ๆ ด้วยหลักความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 

- บริหารอัตราก าลังให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- เตรียมความพร้อมทางกายภาพ ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และ 

สิ่งอ านวยความสะดวกให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
- การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนและการจราจร การจัดการขยะและ

สิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม ทั้งพ้ืนที่การศึกษา พ้ืนที่สาธารณะ
เพ่ือนันทนาการ พ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี 

- จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว สร้างเครือข่าย และ
จัดท าฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6.  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
- พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
- สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการประกันคุณภาพ

การศึกษามาปรับปรุงการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม หรือตามแนวพระราชด าริ ให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
- ส่งเสริมการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ

บริบทสังคมและการเปลี่ยนแปลง 
  

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
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เป้ำประสงค์  

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ  เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ 

2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ สมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่น จนให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติ 
4. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้ 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ส่วนที่ 2 
แผนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

คณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ควำมหมำยของกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม   
การให้บริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. , 2553) หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการวิชาการ      

แก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษาหรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถานบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอก    
เข้ามาใช้บริการ การให้บริการวิชาการ (สมศ. , 2554) หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่        
ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือท าหน้ าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนา
ชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการ
วิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์      
มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย   

พันธกิจด้านการบริการวิชาการของสถาบันการศึกษายังเป็นข้อก าหนดหนึ่งในการประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้ก าหนดองค์ประกอบด้าน    
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และเป็นข้อก าหนดอีกด้านหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจประการ
หนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
             ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย
คณะกรรมการจากสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ คือ 
   1. ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานการบริการวิชาการ ให้สอดคลล้องกับบริบท
ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ พันธกิจ 
นโยบาย และแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

2. จัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ ที่มีการก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
  3. ผลักดันการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ของคณะวิทยาการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ก ากับ ติดตามดูแล  ประเมินผล และสนับสนุนให้โครงการบริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณบดี/คณะกรรมการบริหารคณะมอบหมาย 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ลักษณะของโครงกำร/กิจกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
  1. โครงการ/กิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณบริการทางวิชาการ ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะ
ตามนิยามที่ สกอ. ก าหนด 

2. กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าซึ่งในที่นี่จะเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 7 กลุ่ม ได้แก ่

1. นักศึกษาปัจจุบัน 
2. บุคลากรภายใน 
3. ศิษย์เก่า 
4. ตลาดแรงงาน 
5. นักเรียน/นักศึกษาภายนอก 
6. สังคมและชุมชน 
7. ผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีโนบายที่เน้นการบริการทางวิชาการแบบบูรณาการ      
ให้การบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือจัดขึ้นในพื้นที่อ่ืนก็ได้ 
5. ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ ควรศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อน เพ่ือให้

โครงการต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
6. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ อาจเป็นโครงการแบบให้เปล่า โครงการที่เก็บค่าลงทะเบียน

บางส่วน หรือเป็นโครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนเต็มจ านวน เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรือเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับองค์กร/หน่วยงานภายนอกก็ได้ 

ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นความส าคัญในการ
ด าเนินภารกิจด้านบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาสามารถรองรับการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คณะฯ จึงก าหนดระบบ
และกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ไว้ดังนี้ 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 



ห น้ า  | 9 

 

  

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 



ห น้ า  | 10 

 

กลไกกำรบริกำรวิชำกำร 
 1. ส ารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้ามี) การบริการทาง  
วิชาการ จ าเป็นต้องเริ่มจากการส ารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือวางแผนและก าหนดเป็นหมายการเรียนรู้  
และเสริมสร้างความเข็มแข็งเพ่ือน าไปจัดท าเป็นโครงการ โดยก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จและเป้าหมาย ร่วมกับ
ชุมชน  
 2. จัดท าแผนการบริการวิชาการ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะให้พิจารณา ในขั้นตอนนี้คณะ
ต้องเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน และน าเสนอแผนบริการทางวิชาการต่อผู้มีอ านาจ
อนุมัติ ระดับคณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน และระดับสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ  
 3. ต้องจัดท าข้อเสนอโครงการ โดยมีโครงสร้างการเขียนโครงการที่ครบถ้วน ระบุตัวบ่งชี้ตาม 
ความส าเร็จของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน าไปบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อไป  
 4. ในการแต่ละขั้นตอนให้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและ 
ระเบียบว่าด้วยการเงิน 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 ของ
การให้บริการวิชาการ  
 7. สรุปผลและสร้างองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรและ
สาธารณชน ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เว็บไซต์ เอกสาร การประชุม จัดนิทรรศการอื่น ๆ  
 8. เมื่อโครงการบริการวิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องน าผลจากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถท าในแนวทางต่อไปนี้  
  8.1 พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย/โจทย์วิจัย เพ่ือน าความรู้ประสบการณ์จากจากการบริการวิชาการ
มาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย  
  8.2 จัดท าหลักสูตรระยะสั้น  
  8.3 จัดท า มคอ. 3 ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
เช่น ก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยระบุชื่อ 
โครงการบริการทางวิชาการ  
  8.4 จัดท า มคอ.5 โดยการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3  
  
 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
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9. ประเมินความส าเร็จของการบูรณาการกับการบริการวิชาการโดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ  
ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการด าเนินงาน เป้ าหมาย   
ของคณะ ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก าหนดไว้  
 10. น าความรู้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไปใช้เพื่อพัฒนาแผนพัฒนากระบวนการและผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 

นโยบำยในกำรจัดบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 1. ส่งเสริมให้มีการจัดการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายรูปแบบ และกิจกรรมน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ และปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายของการบริการ
วิชาการ ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรภายในคณะ ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
 2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน อาจารย์ และนักศึกษาในการบริการวิชาการแก่สังคม 
 3. สนับสนุนให้อาจารย์จัดบริการทางวิชาการแก่สังคม และน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน   
การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ การบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้ง
ภายในคณะ และต่างคณะ 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการในชุมชุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
  1. เพ่ือสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา บุคลากรภายในคณะ 
ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในลักษณะการให้บริการวิชาการ 
  2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการในรูปแบบของการบริการวิชาการ เป็น
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในศักยภาพของคณะ และการยอมรับในภาพลักษณ์ของคณะในวงกว้าง 

3. เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยน าประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาสิ่งดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมได้อย่างแท้จริง 

เป้ำประสงค์ (Goal) 
1. เพ่ือสร้างงานบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลภายนอก 
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3. เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการในการเรียนรู้ การส่งเสริมความเข้มแข็งและเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 

4. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
5. เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ จากการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งภายใน

คณะ และต่างคณะ 
6. เพ่ือการต่อยอดการบริการวิชาการไปสู่งานวิจัย และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

กลยุทธ์กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
1. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการ

สอนมาใช้ถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานภายนอกและชุมชน 
2. การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริการวิชาการแก่ชุมชนในเชิงรุก 
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ 
4. ส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้รับบริการเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและสังคม 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ หน่วย ค่ำเป้ำหมำย 

1. ร้อยละความส าเร็จของกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริม
งานบริการวิชาการ  

ร้อยละ  90  
ของจ านวนกิจกรรมที่สนับสนุนและ

ส่งเสริมงานบริการวิชาการ 
2. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไตรมาส       
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 90  
ของจ านวนกิจกรรมทั้งหมด 

3. ร้อยละของหลักสูตร (สาขาวิชา) ทั้ งหมดของคณะฯ         
ที่ด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการ 

ร้อยละ 90 
ของจ านวนหลักสตูร (สาขาวิชา) ทั้งหมด 

4. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 90  
 

5. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานวิจัย ร้อยละ 50 
6. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 50 

7. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับ หรือพัฒนา  ผลิตภัณฑ์  8 
8. จ านวนรายได้ในครัวเรือนที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  
10 

  

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แผนปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ล ำดั
บ 

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.63 

ไตรมำส 2  
มค.-มี.ค.64 

ไตรมำส 3  
เม.ย.-มิ.ย.64 

ไตรมำส 4  
ก.ค.-ก.ย.64 

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อดิจิทัล  

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

กลุ่มผู้สูงอาย ุ
ต.ปากจั่น 

อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

20,000    การตลาด     

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
สื่อสาร  

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

กลุ่มผู้สูงอาย ุ
ต.ปากจั่น 

อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

20,000    การตลาด     

3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมความพร้อมสูก่าร
พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชนในพื้นที่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

หรือ จ.อา่งทอง 

28,100    การท่องเท่ียว     

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
บทเรียนจากวิกฤต COVID-
19 สู่การวางแผนความเส่ียง
ในธุรกิจชุมชนเทรนด์ใหม่
ภายใต้วิถี New Normal 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชนในพื้นที่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

หรือ จ.อา่งทอง 

43,600    การจัดการ 
ธุรกิจชุมชน 

    

5 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     

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ล ำดั
บ 

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.63 

ไตรมำส 2  
มค.-มี.ค.64 

ไตรมำส 3  
เม.ย.-มิ.ย.64 

ไตรมำส 4  
ก.ค.-ก.ย.64 

6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เทคนิคการออกแบบและ
ตกแต่งเครื่องดื่ม ในร้าน  
เบเกอร์รี่ 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

30,000    การจัดการ 
ธุรกิจโรงแรม 

    

7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ยุค 4.0 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชนบ้านแพรก 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

30,000    การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ 

    

8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับรายได้ชุมชน  

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

30,000    เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

การธนาคาร 

    

9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบจ าลองสถานการณ์โซ่
อุปทาน (Beer Game) เพื่อปั้น
นักโลจิสติกส์รุ่นเยาว์สู่ชุมชน  

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

23,000    การจัดการ 
โลจิสติกส์ และ 
ซัพพลายเชน 

    

10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การตัดต่อวิดโีอด้วยโปรแกรม 
Adobe Premiere Pro”  
โดยการ บูรณาการกับการเรียน
การสอนงานวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยี  

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

โรงเรียน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

25,200    คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

    

11 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชนในพื้นที่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

หรือ จ.อา่งทอง 

23,500    การท่องเที่ยว     

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ล ำดั
บ 

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.63 

ไตรมำส 2  
มค.-มี.ค.64 

ไตรมำส 3  
เม.ย.-มิ.ย.64 

ไตรมำส 4  
ก.ค.-ก.ย.64 

12 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาสายอาชีพของ
บุคลากรด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่   
ตลาดสมัยใหม่แบบบยั่งยืน  

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชนรอซีด ี
จ.พระนครศรีอยุธยา 

21,700    MBA     

13 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ชุมชน  
อ.แสวงหา  
จ.อ่างทอง 

30,000    การจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

    

14 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจโดยใช้ 
Business Model CANVAS 
ครั้งท่ี  2  

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

กลุ่มนักเรียน 
ในพื้นที่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
หรือ จ.อา่งทอง 

15,000    การจัดการ     

15 กิจกรรมการอบรมเชิง     
ปฏิบัติ การภาษีอากรส าหรับ
ธุรกรรมระหว่างประเทศที่
ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ควรรู้” 

- ความรู้ความเข้าใจ  
- ความพึงพอใจ  
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีในท้องถิ่น 

จ.พระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดใกล้เคียง 

30,000    การบัญชี     

16 โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์และ
ยกระดับผลติภัณฑ์ชุมชน 
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 

    

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ล ำดั
บ 

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.63 

ไตรมำส 2  
มค.-มี.ค.64 

ไตรมำส 3  
เม.ย.-มิ.ย.64 

ไตรมำส 4  
ก.ค.-ก.ย.64 

- เศรษฐศาสตร์
การเงินการ
ธนาคาร 
- การท่องเที่ยว 
- การบัญชี 
- การจัดการ
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
ทรัพยากรมนุษย์ 
- การจัดการ
ธุรกิจชุมชน 
- การจัดการ 

    

    

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แผนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำจำกกำรบริกำรวิชำกำร 
คณะวิทยำกำรจัดกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 

จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กำรพัฒนำนักศึกษำ กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม 

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
สื่อดิจิทัล  

ช่วยให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัล ไปฝึกปฏิบัติจริง 
สามารถท างานเป็นทีม เ พ่ิมทักษะการ
น าเสนอและสามารถสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น 

ชุมชนได้องค์ความรู้เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล 
และได้เครื่องมือในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ 

ไตรมาสที่ 2 การตลาด 

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
กิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสาร  

ช่วยให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสาร 
ไปฝึกปฏิบัติจริง สามารถท างานเป็นทีม เพ่ิม
ทั กษะการน า เ สนอและสามารถสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

ชุมชนได้องค์ความรู้ เรื่องการจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือการสื่อสาร และได้เครื่องมือในการ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจ 

ไตรมาสที่ 2 การตลาด 

3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

นักศึกษาน าความรู้ภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ 
น าไปสู่การปฏิบัติจริงในการบริการวิชาการ
กับชุมชน 

ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวชุมชน 

ไตรมาสที่ 2 การท่องเที่ยว 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 

จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กำรพัฒนำนักศึกษำ กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม 

4 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการ
บทเรียนจากวิกฤต COVID-19 สู่การ
วางแผนความเสี่ยงในธุรกิจชุมชน    
เทรนด์ใหม่ภายใต้วิถี New Normal” 

เสริมสร้างองค์ความรู้แก่นักศึกษาในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจ
ระหว่างประเทศเพ่ือวางแผนสู่การจัดสัมมนา
ในรายวิชาสัมมนาการเป็นผู้ประกอบการและ
สัมมนาส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 

1. การปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ทาง
ธุรกิจ 
2. แผนความเสี่ยงส าหรับธุรกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการ 

ไตรมาสที่ 2 การจัดการ 
ธุรกิจชุมชน 

5 กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนแผนธุรกิจโดยใช้ Business 
Model CANVAS” ครั้งที่  1  

นักศึกษาเกิดการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า
มากขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่ ม เป้ าหมายได้ รั บความรู้ เบื้ อ งต้ นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นใน
อนาคต  

ไตรมาสที่ 2 การจัดการ 

6 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการออกแบบและตกแต่ง
เครื่องดื่มในร้านเบเกอร์รี่" 

1. นักศึกษาได้ รับประสบการณ์ ในการ
ถ่ายทอดความรู้จากการเรียนการสอน
ไปสู่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. สามารถน าความรู้จากการอบรมมาปรับ
ใช้ในวิชาชีพ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
เทคนิ คการออกแบบและตก แต่ ง
เครื่องดื่ม 

2. เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเป็น
แนวทางในการเพ่ิมรายได้ของชุมชน
พ้ืนที ่

ไตรมาสที่ 2 การจัดการ 
ธุรกิจโรงแรม 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 

จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กำรพัฒนำนักศึกษำ กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม 

7 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ยุค 4.0”  

นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับใน
ภาคทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติจริงในการให้บริการ
วิชาการแก่ประชาชนในชุมชน 
 

ประชาชนในชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง  ครอบครัวและ
สามารถสร้างเครือข่ายทั้ งภายใน และ
ภายนอกชุมชน  ส่งผลให้ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ไตรมาสที่ 2 การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ 

8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
รายได้ชุมชน  

มุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชน รวมถึงเก็บข้อมูลทั่วไป
ของประชาชน เ พ่ือน าข้ อมู ลมาท ากา ร
วิเคราะห์ทางสถิติ รวมถึงการคิดต้นทุนในการ
ผลิตสินค้าและวิเคราะห์ราคาที่ควรจะเป็นใน
การขายที่เหมาะสม 

ส่งเสริมในประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ในการสร้างรายได้จากอาชีพเสริม 
และส่งเสริมทักษะในงานอาชีพตามความ
ต้องการและศักยภาพของชุมชน  

ไตรมาสที่ 3 เศรษฐศาสตร์
การเงิน 

การธนาคาร 

9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบจ าลองสถานการณ์โซ่อุปทาน 
(Beer Game) เพ่ือปั้นนักโลจิสติกส์ 
รุ่นเยาว์สู่ชุมชน  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการจัดการ    
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้แก่นักศึกษาได้มี
โอกาสเป็นผู้ช่วยวิทยากร จากการลงพ้ืนที่
ร่วมกับหลักสูตร 

ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ด้วยการไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 

ไตรมาสที่ 3 การจัดการ 
โลจิสติกส์ และ 
ซัพพลายเชน 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 

จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กำรพัฒนำนักศึกษำ กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม 

10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัด
ต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe 
Premiere Pro” โดยการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนงานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

เพ่ือพัฒนาตนเอง มีความพร้อม ความมั่นใจ 
ทั้งด้านทักษะความรู้ และทักษะการสื่อสาร 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะการตัดต่อ
วิดีโอให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
ใกล้เคียง 

ไตรมาสที่ 3 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

11 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน 

นักศึกษาน าความรู้ภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ 
น าไปสู่การปฏิบัติจริงในการบริการวิชาการ
กับชุมชน 

ชุมชนได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวชุมชน ให้มีความโดดเด่นบน        
อัตลักษณ์ของชุมชน  

ไตรมาสที่ 3  การท่องเที่ยว 

12 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสายอาชีพของบุคลากรด้าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสมัยใหม่
แบบบยั่งยืน  

 เพ่ือพัฒนาอาชีพบุคคลากรด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี เพ่ือให้มีตลาดรองรับต่อการ
ประกอบอาชีพของบุคลากรในชุมชนแบบ
ยั่งยืน 

ไตรมาสที่ 3 MBA 

13 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ”   

นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้จาก  
การเรียนไปถ่ายทอดให้กับชุมชน สามารถ
บูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และ        
สืบสาน ศิลปและวัฒนธรรม จากการบริการ
วิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน อาจารย์และนักศึกษาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน และสามารถสร้าง
รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

ไตรมาสที่ 3 การจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 



ห น้ า  | 21 

 

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 

จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กำรพัฒนำนักศึกษำ กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม 

ระหว่างชุมชน อาจารย์และนักศึกษา ผ่าน
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน  

และยกระดับสู่การเป็นธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้
ให้กับชุมชนต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

14 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนแผนธุรกิจโดยใช้ Business 
Model CANVAS” ครั้งที่  2  

นักศึกษาเกิดการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า
มากขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่ ม เป้ าหมายได้ รั บความรู้ เบื้ อ งต้ นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นใน
อนาคต 

ไตรมาสที่ 4 การจัดการ 

15 กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษีอากรส าหรับธุรกรรมระหว่าง
ประเทศที่ผู้ประกอบการ และ          
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในยุค       
ไทยแลนด์ 4.0 ควรรู้” 

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรอบรู้ที่กว้างขึ้นใน
ส่วนของภาษีอากรที่เกิดจากธุรกรรมการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

เป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
ที่เกิดจากธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านภาษีอากรแก่
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น 

ไตรมาสที่ 4 การบัญชี 

16 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง 

1. นักศึกษาได้ร่วมลงพ้ืนที่ชุมชน ส าราจ
ศักยภาพ ความต้องการของชุมชน โดยมีส่วน
ร่วมในการก าหนดรูปแบบการด าเนินงานจัด
กิจกรรม 
2. นักศึกษาน าความรู้ภาคทฤษฎี สามารถ
ประยุ กต์ อ งค์ ความรู้ จ ากการ เ รี ยน  ไป

1. เ พ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์  และยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2 .  เ พ่ือ พัฒนาขีดความสามารถให้ กั บ
ผู้ประกอบการ 

ไตรมาส 1 - 4 สาขาวิชา 
- การจัดการ 
โลจสิติกส์ และ 
ซัพพลายเชน 
- การตลาด 
- คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 

จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กำรพัฒนำนักศึกษำ กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม 

ประยุกต์ใช้น าไปสู่การปฏิบัติจริงในการจัด
กิจกรรม 
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้จาก  
การเรียนไปถ่ายทอดให้กับชุมชน สามารถ
บูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และ        
สืบสาน ศิลปและวัฒนธรรม  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน 
อาจารย์และนักศึกษา ผ่านกิจกรรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนของชุมชน  

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนใน
พ้ืนที่ เป้ าหมายให้มีมูลค่ า เ พ่ิมขึ้น  และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

- เศรษฐศาสตร์
การเงินการ
ธนาคาร 
- การท่องเที่ยว 
- การบัญชี 
- การจัดการธรุกิจ
โรงแรม 
- การจัดการธรุกิจ
การค้าสมัยใหม ่

17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้กับคนในชุมชน 
ฐานราก 

1. นักศึกษาได้ร่วมลงพ้ืนที่ชุมชน ส าราจ
ศักยภาพ ความต้องการของชุมชน โดยมีส่วน
ร่วมในการก าหนดรูปแบบการด าเนินงานจัด
กิจกรรม 
2. นักศึกษาน าความรู้ภาคทฤษฎี สามารถ
ประยุ กต์ อ งค์ ความรู้ จ ากการ เ รี ยน  ไป

1. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
ชุมชนในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือยกระดับรายได้และพัฒนาศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนในพ้ืนที่
ที่ ได้รับมอบหมายในจังหวัดพระนครศรี  
อยุธยา 

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

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 
กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม และกำรพัฒนำนักศึกษำ 

จำกกำรบริกำรวิชำกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กำรพัฒนำนักศึกษำ กำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน สังคม 

ประยุกต์ใช้น าไปสู่การปฏิบัติจริงในการจัด
กิจกรรม 
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้จาก  
การเรียนไปถ่ายทอดให้กับชุมชน สามารถ
บูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และ        
สืบสาน ศิลปและวัฒนธรรม  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน 
อาจารย์และนักศึกษา ผ่านกิจกรรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนของชุมชน  

 

  

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ส่วนที่ 3 
กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผล 

การน าไปสู่การปฏิบัติ 
ในการน าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ.2565 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.2565 
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การติดตามประเมินผล 

เมื่อน าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
คณะวิทยาการจัดการ ไปสู่การปฏิบัติแล้ว คณะวิทยาการจัดการ มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการก ากับ
ติดตามสาขาวิชา/หลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้หลักสูตร/สาขาวิชา หรือผู้รับผิดชอบโครงการ 
ด าเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า
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.2565  
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 าเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย และแบบสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ส าหรับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 1.3.3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ไตรมำส 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

 

ไตรมำส 2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

 

ไตรมำส 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

 

ไตรมำส 4 

(ก.ค.65-ก.ย..65) 

 

รอบ 6 เดือน 

(เดือนมีนำคม 2565) 

 

รอบ 9 เดือน 

(เดือนมิถุนำยน 2565) 

 

รอบ 12 เดือน 

(เดือนกันยำยน 2565) 

 

แผนบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ภำคผนวก 
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