
สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

สถานะ คิดเป็น
ร้อยละ ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่สากล : ขับเคลื่อนองค์กรสู่การรับรอง
มาตรฐานสากล (Global Standard) 

17 4 13 23.53 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งชุมชนนักบริหาร: พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
สู่นักบริหารมืออาชีพ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
(Executive Community and Lifelong Learning) 

13 7 6 53.85 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการงานวจิัย: พัฒนางานวิจัยและนวตักรรม
ทางการจัดการสู่การน าไปใช้ประโยชน์ (Research and 
Innovation for Social Impact) 

3 1 2 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รับใช้สังคมอย่างยั่งยืน:สานพลังขับเคลื่อนและ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสังคม อย่างยัง่ยืน (Social 
Engagement) 

2 0 2 0 

รวม 35 12 23 34.29 
 



แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 มุ่งสู่สากล : ขับเคลื่อนองค์กรสู่การรับรองมาตรฐานสากล (Global Standard)   
โครงการส าคัญ (Flagship Project)     
   1.1 โครงการพัฒนาและรักษาคุณสมบัติอาจารย์ตามมาตรฐาน AACSB     
   1.2 โครงการ FMS สู่มาตรฐานสากล AACSB    
   1.3 โครงการ English is all around    
   1.4 โครงการ “กินเป็น ลืมป่วย”    
   1.5 โครงการ “เก็บรอบ มอบความสุข”    
   1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

   

   1.7 โครงการอบรมการเข้าสูม่าตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF)     
   1.8 โครงการพัฒนาการเขียนผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน    
โครงการประจ า    
   1.1 โครงการสัมมนา/ดูงานเพ่ือคุณภาพ    
   1.2 โครงการที่จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร    
   1.3 โครงการสร้างสุของค์กร (Happy Workplace) “โลหิตนีเ้พื่อเธอ”     
   1.4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็นนานาชาติ
ให้แก่บุคลากร 

   

   1.5 โครงการประชุม International Research Symposium   
   1.6 โครงการอบรมการซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพฉุกเฉิน    
   1.7 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์    
   1.8 โครงการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
   1.9 โครงการด้านคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (EdPEx)   
ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างชุมชนนักบริหาร: พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสู่นักบริหารมืออาชีพ และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Executive Community and Lifelong Learning) 
โครงการส าคัญ (Flagship Project)     
   2.1 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อสนบัสนนุ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่/สัมมนาบุคลากรสายวิชาการ 

  

โครงการที่ 1  การใช้ Canva for Education เพื่อสร้างสรรค์สื่อการสอน   
โครงการที่ 2 การสร้าง LMS ในการสร้างรายวิชา   
โครงการที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์ ภาค
การศึกษา 1/2564 ด้วย MS Teams 

  

โครงการที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสมัยใหม่ “การปรับตัวการจัดการเรียน
การสอนระบบออนไลน์” 

  



ยุทธศาสตร์/โครงการ ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 "เครื่องมือการจัดสอบออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ"   
กิจกรรมที่ 2 เครื่องมือสอนและสอบออนไลน์ ClassStart   

   2.2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  

โครงการที่ 1 การใช้ Canva for Education เพื่อสร้างสรรค์สือ่อย่างง่าย    
โครงการที่ 2 การใช้ MS Office เพ่ือการท างาน (ยกเลิกจัดโครงการ
สถานการณ ์ CO-VID) 

  

โครงการที่ 3 การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 

  

กิจกรรมที่ 1 การใช้ MS Teams   
กิจกรรมที่ 2 การใช้ CANVA For Education   
กิจกรรมที่ 3 การใช้พื้นที่เก็บไฟล์ Google Drive & One Drive   
กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ    

กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชโ้ปรแกรม 
Adobe Illustrator เพื่อการออกแบบ ผลิตสื่อออกแบบผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ ์

  

กิจกรรมที่ 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชโ้ปรแกรม MS 
Office จัดการเอกสารงานส านกังาน ส าหรับนักศึกษา สหกิจ
ศึกษา ฝึกงาน และการท างาน 

  

กิจกรรมที่ 7 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย Data Studio"   

กิจกรรมที่ 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชโ้ปรแกรม 
ZOOM และโปรแกรม Open road caster Software | OBS 
เพื่อการจัดการประชุมออนไลน์  
(Virtual Live Meeting) 

  

   2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร    
   2.4 โครงการสร้างสานสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ พร้อมพัฒนาแนว
ทางการผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกันให้พร้อมส าหรับ
ตลาดแรงงาน 

  

   2.5 โครงการ FMS Smart Leaders   
   2.6 โครงการพัฒนาสื่อ 1 หลักสูตร 1 Module     
   2.7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  

   2.8 โครงการจัดตั้งงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   
   2.9 โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ    
   2.10 โครงการ 1 หลักสูตร 1 โครงการ    



ยุทธศาสตร์/โครงการ ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

โครงการประจ า    
   2.1 โครงการ SAP    
   2.2 โครงการสหกิจนานาชาติ    
   2.3 โครงการจัดท า MOU กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศและ
อาเชียนในหลักสูตรที่คณะเปิดสอน  (MOU with International 
and Institutions) 

   

ยุทธศาสตร์ที ่3 บูรณาการงานวิจัย: พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการจัดการสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
(Research and Innovation for Social Impact)  
โครงการส าคัญ (Flagship Project)     
   3.1 โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาหัวข้อวิจัยในสอดคล้องกับ 
Research Roadmap ของคณะมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศ เพ่ือขอสนับสนุนทุนวิจัย 

   

   3.2 โครงการ MOU ร่วมกับบริษัทใน EEC เพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัย
และสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับเอกชน 

   

   3.3 โครงการพัฒนาอาจารย์นักวิจัยด้วยระบบ Mentor   
โครงการที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ " Academic Staff Research 
Publication Training Workshop" 

  

 ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 เม.ย. 64   
ครั้งที่ 2  วันที่ 22 - 23 เม.ย.65   

โครงการที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ " Mentor for Research 
Publication" 

  

ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เม.ย. 64   
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พ.ค. 64   
ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มิ.ย. 64   
ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ก.ค. 64   
ครั้งที่ 5 วันที่ 29 ก.ค. 64   
ครั้งที่ 6 วันที่ 9 ก.ย. 64   

ยุทธศาสตร์ที ่4 รับใช้สังคมอย่างยั่งยืน:สานพลังขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสังคม 
อย่างยั่งยืน (Social Engagement) 
โครงการส าคัญ (Flagship Project)     
   4.1 โครงการ MIDC เพ่ือนคู่คิดธุรกิจคุณ    
   4.2 โครงการ วจก.สัญจร เพ่ือพัฒนาโจทย์บริการวิชาการร่วมกับ
ภาครัฐและเอกชน 

   

 

 



 



 

 


