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ปรัชญา (Philosophy)  

“ ศึกษาดี  มีคุณธรรม  วิทยาการก้าวล  า  น าสู่สากล ”  
 

ปณิธาน (Determination)  
 คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานร ะดับสากล             
ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ต ารา และการบริการวิชาการ  
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นน าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านการบริหารและการสื่อสารทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับชาติ 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการ 

บูรณาการกับการท างาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชน 

อย่างยั่งยืน 
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1
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นโยบายคณะวิทยาการจัดการ 
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต   

1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต โดยบูรณาการองค์ความรู้กับการท างานไปสู่การปฏิบัติ  
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.5 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
1.6 จัดท าแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 
2.1 พัฒนาระบบ กลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
2.3 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3. นโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และพระบรมราโชบาย 
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4. นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ 
4.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
5.1 จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 
5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ 
5.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองการจัดการศึกษารูปแบบ Productive Learning 
5.4 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้เสีย 
5.5 พัฒนาองค์ความรู้แห่งความสุข และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5.6 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.8 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดท างบประมาณที่สอดคล้อง

กับพันธกิจทุกพันธกิจและมีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 

6. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.1 พัฒนาแผนงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร และนักศึกษา 
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการท างาน 
6.5 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
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เป้าประสงค ์(Goals)  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ Education 4.0 ให้ได้มาตรฐานระดับชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  โดยการบูรณาการกับ 

การท างาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ์ได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 
อัตลักษณ์ 

“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 
 
เอกลักษณ์ 

 

 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ค่านิยมองค์กร คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐในด้าน “การน าองค์กร” เพ่ือสร้างระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคณะให้มีความสุข  

ความเข้มแข็ง และพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะวิทยาการจัดการจึงได้ก าหนดค่านิยมองค์กร คือ “D–H–C–S” เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และ  
เป็นหลักคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

Dedicated คือ “การมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ” แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่การงานร่วมกันด้วย 
ความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

 Happy Workplace คือ “การปฏิบัติงานและใช้ชีวิตอยู่ในที่ท างานอย่างมีความสุข” โดยใช้ความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body)  
น้ าใจงาม (Happy Heart) สังคมดี (Happy Society) ผ่อนคลาย (Happy Relax) หาความรู้ (Happy Brain) มีความสงบ (Happy Soul) วินัยการใช้เงิน (Happy Money) 
และครอบครัวด ี(Happy Family) 
 Creativeness คือ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ” ทั้งความคิดใหม่ แนวทางใหม่ ทัศนคติเชิงบวก ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะท าให้ 
เกิดผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ท่ีชัดเจน ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม  
 Self-Development คือ “การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจะเกิดจากการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองด้วยความเต็มใจและสมัครใจ  
โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนได้ง่ายและเป็นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล  
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โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการจัดการ  
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 

ส านักงานคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่ือสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาเเละสารสนเทศ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐานการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และพันธกิจสัมพันธ์   

หัวหน้าส านักงานคณบดี 
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ตารางแสดงตัวชี วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี วัด 

1.  จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนา หรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย 1.1  หลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

1.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 
2.  จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.1  ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 4 ผลงาน 
2.2  ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ผลงาน 
2.3  ผลงานวิจัย หรือผลงานวชิาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด 50 ผลงาน 

3.  ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
3.1  ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด  ร้อยละ 40 
3.2  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  ร้อยละ 80 

4.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 40 

5.  จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 1 เรื่อง 
6.  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่สุดท้ายที่มีผลงานทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ

เทียบเท่า ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
ร้อยละ 85 

7.  จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะวิทยาการจัดการ 2 ราย 
8.  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 
9.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥4.51 
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ตารางแสดงตัวชี วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี วัด 

1.  ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา ท้องถิ่น และ
โจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ 60 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย 

2.  จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 1 โครงการ 
3.  จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 40 ผลงาน 
4.  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงาน

ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 
5 ผลงาน 

5.  จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดยสามารถ
น าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

1 ผลงาน 

6.  จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ หรือนานาชาติ 1 รางวัล 
 
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ น 

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี วัด 
1.  จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 1 ชุมชน รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาเเละ
พันธกิจสัมพันธ์ 

 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี วัด 
1.  จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2 ผลงาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาเเละ
พันธกิจสัมพันธ์ 
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ตารางแสดงตัวชี วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี วัด 

1.  ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 35 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย 2.  ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  

     ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 
ร้อยละ 15 

3.  ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
4.  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 3 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เเละมาตรฐานการศึกษา 5.  ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ใน    
     ระดับดีมาก 

ร้อยละ 5 

6.  ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR ร้อยละ 20 
7.  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 
8.  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย) น้อยกว่า 195 
9. ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด ร้อยละ 4 
10. ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อยละ 25 
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แผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น านโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น โดยอาศัย
เทคนิคการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการด าเนินการผ่านมุมมองย่อย 
4 ด้าน ได้แก่ มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิติกระบวนการ มิติคนและความรู้ และมิติการเงิน โดยแยกวิเคราะห์และสังเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู   
 และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
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ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

1.  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
2.  พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
4.  สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

1.  จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย 
2.  สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความ

เหลื่อมล้ าสร้างความมั่งค่ังและยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

1.  สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้    
 ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

2.  ยกระดับผลงานกิจกรรมการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ 
สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1.  บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
มีธรรมาภิบาล  

1.  บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และ
บุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

2.  เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
3.  พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
4.  พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
5.  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะการอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคาร

สถานที ่
6.  จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐาน

ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University 
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1. แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 

1.1  งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 
1.2  งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning) 
1.3  งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
1.4  งาน พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างาน  

  ร่วมกับชุมชน 
1.5  งาน บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
1.6  งาน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 
1.7  งาน สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 
1.8  งาน สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน  

  ต่างประเทศ 
 

5. แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
5.1  งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 
5.2  งาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5.3  งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4  งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
5.5  งาน จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร 
5.6  งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว 
5.7  งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ 
5.8  งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
2.1  งาน จัดหาทุนสนับสุนการวิจัย 
2.2  งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

 

 3. แผนงานพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 
3.1  งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

 

 

4. แผนงานการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก 
4.1  งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 

 
 

แผนงาน / โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 2
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ส่วนที่ 2 

 

รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณส่วนที่ 3
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กลยุทธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใชส้อย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

1
กิจกรรมปรับปรุงพฒันารายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
(16-01-08-001)

รายได้ 50,000       50,000            ต.ค.62 - พ.ค.63 อ.ศรินธร ณัฐวรรณ

ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาส 3 (ตลุาคม 2562 - มถุินายน 2563) -            50,000       -            -             -          -          50,000            

2
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษารหสั 59 เพื่อความพร้อมในการท างานด้าน
โลจิสติกส์ (16-03-12-001)

รายได้ 4,800        15,000       8,300        28,100            ต.ค. - พ.ย.62 อ.กิตินันธ์ ณัฐวรรณ

3 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี 1/2562 ไม่ใช้
งบประมาณ -                 ต.ค.62 อ.ปริยากร ชัยวัฒน์

4 กิจกรรมพฒันางานนักวิจัยรุ่นเยาว์สู่การตีพมิพว์ารสารระดับชาติ (16-03-12-002) รายได้ 4,800        4,800              ต.ค.62 อ.ภารดี ชัยวัฒน์

5
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัช ี
(16-03-12-003)

รายได้ 16,800       4,200        21,000            พ.ย.62 อ.ภารดี ชัยวัฒน์

6 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก (16-03-12-004) รายได้ 2,200        2,200              พ.ย.62 อ.ศรินธร ณัฐวรรณ

7
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพ รหสั 62
(16-03-12-005)

รายได้ 25,200       1,000        26,200            พ.ย.62 อ.ธนิษฐ์นันท์ ณัฐวรรณ

8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ คร้ังที่ 1 รหสั 62 (16-03-12-006) รายได้ 4,800        4,800              พ.ย.62 อ.นิรินธนา สุกัญญา

9
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทกัษะด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก รหสั 62 
(16-03-12-007)

รายได้ 2,400        2,400              พ.ย.62 อ.ศรินธร ณัฐวรรณ

10
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว (16-03-12-008)

รายได้ 12,800       1,800        14,600            พ.ย.62 อ.จุรีรัตน์ นิสรา

11 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิทยุโทรทศัน์ (16-03-12-009) รายได้ 4,500        4,500              ธ.ค.62 ผศ.ประสิทธิ์ ปราณี

ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2562) 46,400      42,000      20,200      -            -         -          108,600           

12 กิจกรรมศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการต้นทนุ (16-03-12-010) รายได้ 12,000       1,000        13,000            ม.ค. - มี.ค.63 อ.ปริยากร ชัยวัฒน์

13 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร (16-03-12-011) รายได้ 720           3,000        3,720              ม.ค.63 อ.อุบล สุกัญญา

14
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาทกัษะทางวิชาชีพในการศึกษาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในเส้นทางภาคเหนือและธุรกิจการบนิ (16-03-12-012)

รายได้ 26,000       19,230       45,230            ม.ค.63 อ.ปวริศา นิสรา

 แผนปฏบิตักิารคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตบณัฑิตโดยกระบวนการจัดการเรยีนรูเ้ชงิผลิตภาพ (Productive learning)

แผนงาน การผลิตบณัฑิตโดยกระบวนการจัดการเรยีนรูเ้ชงิผลิตภาพ (Productive Learning)

งาน ส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ชงิผลิตภาพ  (Productive Learning)

1.1 พฒันา
ปรับปรุง
หลักสูตร
กระบวนการ
จัดการเรียนที่มี
การเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
หลักสูตรที่
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ

ร้อยละ 
100

1.1.1 โครงการพัฒนาหรอืปรบัปรงุหลักสูตรจัดการเรยีนรูเ้ชงิผลิตภาพ (Productive learning) (รหสั 16-01-08)

งาน พัฒนาปรบัปรงุหลักสูตร การจัดการเชงิผลิตภาพ  (Productive Learning)

1.2.1 โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนรูเ้ชงิผลิตภาพ (Productive learning) (รหสั 16-03-12)

1.2 พฒันา
สมรรถนะของ
นักศึกษาใหเ้กิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
รายวิชาที่เปดิ
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษต่์อ
รายวิชาที่เปดิ
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 95
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กลยุทธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใชส้อย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

 แผนปฏบิตักิารคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

15
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (กิจกรรม 2 คร้ัง) 
(16-03-12-013)

รายได้ 7,200        12,960       2,600        22,760            ม.ค.63 อ.ถิรนันท์ ณัฐวรรณ

16
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาทกัษะทางวิชาชีพในการวางแผนและการจัด
รายการน าเที่ยว (กิจกรรม 2 คร้ัง) (16-03-12-014)

รายได้ 38,400       26,320       64,720            ก.พ.63 อ.จุรีรัตน์ นิสรา

17 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ไม่ใช้
งบประมาณ -                 ก.พ.63 อ.ดร.อัญชลี ณัฐวรรณ

18
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการน าเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ 
(16-03-12-015)

รายได้ 24,000       8,000        4,000        36,000            ม.ีค.63 อ.วัชรพล ณัฐวรรณ

19 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ไม่ใช้
งบประมาณ

-                 ม.ีค.63 ผศ.ละเอียด ปราณี

20 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ไม่ใช้
งบประมาณ -                 ม.ีค.63 อ.นิรินธนา สุกัญญา

21
กิจกรรมทวนสอบเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

ไม่ใช้
งบประมาณ

-                 มี.ค.63 อ.นิศากร ณัฐวรรณ

22 กิจกรรมสายใยรักพี่พบน้อง ไม่ใช้
งบประมาณ -                 ม.ีค.63 อ.นิศากร ณัฐวรรณ

23 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี 2/2562 ไม่ใช้
งบประมาณ -                 ม.ีค.63 อ.ปริยากร ชัยวัฒน์

24 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ไม่ใช้
งบประมาณ

-                 ม.ีค.63 ผศ.อาภา สุกัญญา

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มนีาคม 2563) 95,600      79,230      10,600      -            -         -          185,430           

25
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจใหโ้ดนใจผู้ประกอบการ
ยุคดิจิทลั (16-03-12-016)

รายได้ 9,600        17,000       4,000        30,600            เม.ย. - ม.ิย.63 อ.ดร.ไอลดา นิสรา

26
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับผลิตภณัฑ์ในชุมชนสู่ตลาดดิจิทลั 
(16-03-12-017)

รายได้ 9,600        8,600        18,200            เม.ย. - ม.ิย.63 อ.ดร.ไอลดา นิสรา

27 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ไม่ใช้
งบประมาณ

-                 เม.ย. - พ.ค.63 อ.พวงเพชร ชัยวัฒน์

28
กิจกรรมน าเสนอผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสถานประกอบการ 
(16-03-12-018)

รายได้ 3,200        3,200              พ.ค.63 อ.ธันย์นิชา ณัฐวรรณ

29 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั ไม่ใช้
งบประมาณ

-                 พ.ค.63 อ.ชลียา นิสรา

30
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2563 
สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว (16-03-12-019)

รายได้ 12,800       1,800        14,600            ม.ิย.63 อ.จุรีรัตน์ นิสรา

31
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบนัดาลใจในธุรกิจบนโลกดิจิทลั รหสั 63 
(16-03-12-020)

รายได้ 2,400        2,400              ม.ิย.63 อ.ชลียา นิสรา

32 กิจกรรมประกวดภาพนิ่งและภาพยนตร์ระดับชาติ (16-03-12-021) รายได้ 38,500       20,000       6,000        64,500            ม.ิย.63 ผศ.อุทยั ปราณี

33
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษารหสั 63 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
(16-03-12-022)

รายได้ 8,400        10,000       18,400            ม.ิย.63 อ.ดร.มนสิชา ชัยวัฒน์

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มถุินายน 2563) 81,300       38,800       31,800       -             -          -          151,900           

1.2 พฒันา
สมรรถนะของ
นักศึกษาใหเ้กิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
รายวิชาที่เปดิ
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษต่์อ
รายวิชาที่เปดิ
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 95
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กลยุทธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใชส้อย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

 แผนปฏบิตักิารคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

34
กิจกรรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมและบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนส าหรับนักศึกษารหสั 63 (16-03-12-023)

รายได้ 24,000       2,500        26,500            ก.ค. - ก.ย.63 อ.พชิญ์ณี ณัฐวรรณ

35 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ คร้ังที่ 2 รหสั 63 (16-03-12-024) รายได้ 4,800        4,800              ก.ค.63 อ.นิรินธนา สุกัญญา

36
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาทกัษะทางวิชาชีพในการศึกษาโบราณสถาน
และวัฒนธรรมถิ่นอีสานตอนล่าง (16-03-12-025)

รายได้ 20,000       13,860       33,860            ก.ค.63 อ.จุรีรัตน์ นิสรา

37
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทกัษะด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก รหสั 63 
(16-03-12-026)

รายได้ 2,400        2,400              ก.ค.63 อ.ศรินธร ณัฐวรรณ

38 กิจกรรมอบรมการบริหารจัดการหอ้งปฏบิติัการวิทยุโทรทศัน์ ไม่ใช้
งบประมาณ

-                 ก.ค.63 ผศ.อุทยั ปราณี

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 51,200       13,860       2,500        -             -          -          67,560            

39
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป (16-04-11-001)

รายได้ 22,400       5,000        27,400            ต.ค.- ธ.ค.62 อ.พวงเพชร ชัยวัฒน์

40 กิจกรรมประชาสัมพนัธ์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั (16-04-11-002) รายได้ 29,000       29,000            ต.ค.62 - มี.ค.63 อ.ดร.ณัตตยา นิสรา

41 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ไม่ใช้
งบประมาณ -                 ต.ค.62 ผศ.อุทยั ปราณี

42 กิจกรรมจิตอาสาพฒันาทอ้งถิ่น "Log Acc" คร้ังที่ 8 ไม่ใช้
งบประมาณ -                 ต.ค.62

อ.ภารดี  
และ อ.กิตินันธ์

ชัยวัฒน์

43
กิจกรรมสู่ขวัญสร้างความสัมพนัธ์พี่น้อง สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
(16-04-11-003)

รายได้ 2,400        10,200       12,600            ต.ค.62
อ.ภทัรภร และ

อ.นิรินธนา
สุกัญญา

44
กิจกรรมสร้างความรู้และพฒันาทกัษะงานประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา 
(16-04-11-004)

รายได้ 6,400        6,000        3,000        15,400            พ.ย.62 กิจการนักศึกษา พรีวัฒน์

45
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพฒันาทกัษะทางวิชาชีพและส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (16-04-11-005)

รายได้ 17,600       12,840       30,440            พ.ย.62 อ.จุรีรัตน์ นิสรา

46
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันานักทรัพยากรมนุษย์ Thailand 4.0 
(16-04-11-006)

รายได้ 9,600        1,140        10,740            พ.ย.62
ผศ.ดร.

ภญิญาพชัญ์ สุกัญญา

47 กิจกรรมอบรมและพฒันาความรู้การบริหารเงิน 4.0+ ไม่ใช้
งบประมาณ -                 พ.ย.62

ผศ.วิกรานต์ และ
 อ.นิรินธนา

สุกัญญา

48 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการสร้างและพฒันาทมีงานสู่ความส าเร็จ (16-04-11-007) รายได้ 4,800        4,800              พ.ย.62
ผศ.ดร.

ภญิญาพชัญ์
สุกัญญา

49 กิจกรรมจิตอาสาพฒันาชุมชนและสังคม สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ไม่ใช้
งบประมาณ -                 พ.ย.62

ผศ.ดร.
ภญิญาพัชญ์ และ

สาขาวชิาการ
บริหารธรุกิจ

สุกัญญา

งาน พัฒนาทกัษะของนักศึกษาที่จ าเปน็ตอ่การด าเนินชวีิตในศตวรรษที่ 21

1.2.2 โครงการพัฒนาทกัษะของนักศึกษาที่จ าเปน็ตอ่การด าเนินชวีิตในศตวรรษที่ 21 (รหสั 16-04-11)

1.2 พฒันา
สมรรถนะของ
นักศึกษาใหเ้กิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
ได้รับการ
พฒันาทกัษะ
ที่จ าเปน็ต่อ
การด าเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ 80

ร้อยละของ
รายวิชาที่เปดิ
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษต่์อ
รายวิชาที่เปดิ
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 95
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50
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
(16-04-11-008)

รายได้ 15,600       7,000        22,600            พ.ย.62 อ.ดร.ธันยธร ชัยวัฒน์

51
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อมความสัมพนัธ์ “ฅนแสดเกมส์” คร้ังที่ 11 
(16-04-11-009)

รายได้ 92,000       15,000       107,000           พ.ย.62

กิจการนกัศึกษา/
โลจิสติกส์ฯ/
นเิทศศาสตร์/

การบญัชี

พีรวฒัน์

52 กิจกรรมอบรมปรับบคุลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (16-04-11-010) รายได้ 12,000       12,000            พ.ย. - ธ.ค.62 อ.ศิริวรรณ ชัยวัฒน์

53
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาทกัษะทางวิชาชีพการทอ่งเที่ยวนานาชาติ 
(งบโครงการพเิศษ) (16-04-11-011)

รายได้ 639,900     639,900           ธ.ค.62 อ.จุรีรัตน์ ปราณี

54 กิจกรรมวิทยาการจัดการแฟร์ (16-04-11-012) รายได้ 61,000       37,000       98,000            ธ.ค.62 กิจการนักศึกษา พรีวัฒน์

55 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านกระบวนการสหกรณ์ (16-04-11-013) รายได้ 1,200        1,500        2,700              ธ.ค.62 ผศ.อาภา สุกัญญา

ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2562) 90,800      812,940    108,840    -            -         -          1,012,580        

56
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ศึกษาดูงานด้านกระบวนผลิตและกลยุทธ์การตลาด 
(16-04-11-014)

รายได้ 3,600        3,600              ม.ค.63 อ.ภทัรภร สุกัญญา

57 กิจกรรมธรรมะรักษา (16-04-11-015) รายได้ 3,000        11,300       14,300            ม.ค.63
กิจการนักศึกษา/

เศรษฐศาสตร์
พรีวัฒน์

58
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาทกัษะทางวิชาชีพสู่งานนิเทศศาสตร์ 
(16-04-11-016)

รายได้ 4,800        4,800              ก.พ.63 ผศ.อุทยั ปราณี

59
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเตรียมความพร้อมพฒันาตนสู่วิชาชีพนักบญัชี 
(16-04-11-017)

รายได้ 4,800        4,800              ก.พ.63 อ.ธิติรัตน์ ชัยวัฒน์

60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการนักบริหาร 4.0 (16-04-11-018) รายได้ 9,600        2,970        12,570            ก.พ.63
ผศ.ดร.

ภญิญาพชัญ์ สุกัญญา

61 กิจกรรมสานสัมพนัธ์พี่พบน้อง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ไม่ใช้
งบประมาณ -                 ก.พ. - มี.ค.63 อ.ดร.มนสิชา ชัยวัฒน์

62
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน 
(16-04-11-019)

รายได้ 4,500        4,500              ม.ีค.63 ผศ.ชวาลา สุกัญญา

63 กิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “เจ้าฟา้เกมส์” ภาคปกติ (16-04-11-020) รายได้ 55,000       32,500       87,500            ม.ีค.63
กิจการนักศึกษา/

บริหารธุรกิจ
พรีวัฒน์

64 กิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “เจ้าฟา้เกมส์” ภาคพเิศษ (16-04-11-021) รายได้ 12,500       10,000       22,500            ม.ีค.63
กิจการนักศึกษา/

การบญัชี
พรีวัฒน์

65 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปทีี่ 4 (16-04-11-022) รายได้ 46,000       5,000        51,000            ม.ีค.63
กิจการนกัศึกษา/
การจัดการทั่วไป/

ค้าปลีก/ธรุกิจดิจิทลั
พีรวฒัน์

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มนีาคม 2563) 19,200       116,500     69,870       -             -          -          205,570           

1.2 พฒันา
สมรรถนะของ
นักศึกษาใหเ้กิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
ได้รับการ
พฒันาทกัษะ
ที่จ าเปน็ต่อ
การด าเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ 80
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กลยุทธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใชส้อย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

 แผนปฏบิตักิารคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

66 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบณัฑิตใหม่ (16-04-11-023) รายได้ 70,000       70,000            
ตามประกาศ

ของมหาวทิยาลัย
กิจการนักศึกษา พรีวัฒน์

67 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพผู้น านักศึกษา (16-04-11-024) รายได้ 60,000       210,880     29,000       299,880           พ.ค. - มิ.ย.63 กิจการนักศึกษา พรีวัฒน์

68 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชุมชน สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว (16-04-11-025) รายได้ 6,000        3,000        9,000              ม.ิย.63 อ.จุรีรัตน์ นิสรา

69 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 2563 (16-04-11-026) รายได้ 80,000       96,000       20,000       196,000           ม.ิย.63
กิจการนักศึกษา/

ทอ่งเที่ยว
พรีวัฒน์

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มถุินายน 2563) 140,000     382,880     52,000       -             -          -          574,880           

70 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการถ่ายภาพด้วยโดรนขั้นพื้นฐาน (16-04-11-027) รายได้ 9,600        9,600              ก.ค.63 ผศ.ประสิทธิ์ ปราณี

71 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี  รหสั 63 (16-04-11-028) รายได้ 2,400        2,400              ก.ค.63 อ.ธิติรัตน์ ชัยวัฒน์

72
กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ นักศึกษาชั้นปทีี่ 4 
(16-04-11-029)

รายได้ 6,400        6,000        12,400            ก.ค.63
กิจการนกัศึกษา/
การจัดการทั่วไป/

ธรุกิจดิจิทลั/ค้าปลีก
พีรวฒัน์

73
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อมความสัมพนัธ์ “ฅนแสดเกมส์” คร้ังที่ 12 
(16-04-11-030)

รายได้ 92,000       15,000       107,000           ก.ค.63
กิจการนกัศึกษา/
โลจิสติกส์ฯ/นเิทศ
ศาสตร์/การบญัชี

พีรวฒัน์

74 กิจกรรมน้อมวันทา บชูาครู (16-04-11-031) รายได้ 6,000        3,000        9,000              ก.ค.63
กิจการนกัศึกษา/

ธรุกิจดิจิทลั/ค้าปลีก
/การจัดการทั่วไป

พีรวฒัน์

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 22,000       92,000       26,400       -             -          -          140,400           

75 กิจกรรมเผยแพรผ่ลงานวิจัยระดบัสาขาวิชา (งบวิจัยกองพัฒนานักศึกษา)
(สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 10 ผลงาน = 30,000)
(สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 5 ผลงาน = 15,000)
(สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 10 ผลงาน = 30,000)
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5 ผลงาน = 15,000)
(สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 10 ผลงาน = 30,000)
(สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว 5 ผลงาน = 15,000)
(สาขาวิชาการบญัชี 10 ผลงาน = 30,000)
(สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5 ผลงาน = 15,000)
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 5 ผลงาน = 15,000)

- -                 ต.ค.62 - ก.ย.63 คณะวิทยาการ
จัดการ/สาขาวิชา

เพชรกมล

76 กิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับคณะ (16-04-11-032) รายได้ 50,000       50,000            ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ
เพชรกมล

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563) -            50,000       -            -             -          -          50,000            

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
ได้รับการ
พฒันาทกัษะ
ที่จ าเปน็ต่อ
การด าเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ 80

1.2 พฒันา
สมรรถนะของ
นักศึกษาใหเ้กิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
ได้รับการ
พฒันาทกัษะ
ที่จ าเปน็ต่อ
การด าเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ 80
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กลยุทธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใชส้อย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

 แผนปฏบิตักิารคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

77 กิจกรรมบรูณาการความรู้ด้านการจัดการร่วมกับชุมชน (16-05-08-001) รายได้ 1,200        16,000       1,600        18,800            ต.ค. - พ.ย.62 ผศ.ศิริพงษ์ ชัยวัฒน์

ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2562) 1,200        16,000      1,600        -            -         -          18,800            

78 กิจกรรมพฒันากระบวนการเรียนรู้จากพี่สู่น้อง (16-05-08-002) รายได้ 8,400        7,500        15,900            ม.ค.63 ผศ.อุทยั ปราณี

79 กิจกรรมส่ือสารเพื่อพฒันาทอ้งถิ่นแบบบรูณาการ ไม่ใช้
งบประมาณ

-                 ม.ค.63 ผศ.อุทยั ปราณี

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มนีาคม 2563) -            8,400        7,500        -             -          -          15,900            

80
กิจกรรมบม่เพาะใหบ้ณัฑิตมีทกัษะเปน็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) สาขาวิชา
การจัดการทอ่งเที่ยว (16-06-07-001)

รายได้ 19,200       7,440        4,000        30,640            ม.ค. - มี.ค.63 อ.จุรีรัตน์ นิสรา

81
กิจกรรม SMART START UP ONLINE RETAIL BUSINESS 4.0 ติดปกีธุรกิจบน
โลกค้าปลีกออนไลน์ ในยุค 4.0 (16-06-07-002)

รายได้ 9,600        9,600              ม.ค.63 อ.ธันย์นิชา ณัฐวรรณ

ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2562) 28,800       7,440        4,000        -             -          -          40,240            

82
กิจกรรมพฒันาศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC ส าหรับนักศึกษา รุ่น 5
(งบศูนย์ภาษา)

ไม่ใช้
งบประมาณ -                 ม.ิย.63

รองคณบดีฝ่าย
พนัธกิจสัมพนัธ์ฯ

นิสรา

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มถุินายน 2563)              -                -                -                 -               -               -                      -   

83 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพฒันานักศึกษา (16-08-06-001) งบรายได้ 5,000        5,000        10,000            ต.ค.62 - ก.ย.63

 สาขาวชิาการ
จัดการทอ่งเที่ยว/

การจัดการ
โลจิสติกส์ฯ

 สุกัญญา

84
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพฒันานักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ไม่ใช้
งบประมาณ -                 ต.ค.62 - ก.ย.63

 ผศ.ดร.
ภญิญาพชัญ์

 สุกัญญา

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563) -            5,000        5,000        -             -          -          10,000            

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐเพื่อพฒันา
คุณภาพบณัฑิต

1.2 พฒันา
สมรรถนะของ
นักศึกษาใหเ้กิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
learning)

งาน พัฒนาทกัษะการเรยีนรูภ้าษาสากล

งาน สรา้งเครอืขา่ยรปูแบบประชารฐักับหน่วยงานภายในประเทศ

งาน บม่เพาะใหบ้ณัฑิตมทีกัษะเปน็ผู้ประกอบการรุน่ใหม ่(Startup)

งาน พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัผ่ิานการท างานรว่มกับชมุชน

1.3 ส่งเสริม
สนับสนุน
พฒันา
สมรรถนะ
ทักษะด้าน
ภาษาสากล

ร้อยละของ
นักศึกษาทกุ
ชั้นปทีี่เข้าร่วม
กิจกรรม
พฒันาทกัษะ
ด้านภาษา

ร้อยละ 80

จ านวน
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายในประเทศ
ที่มีการด าเนิน
กิจกรรม
ร่วมกัน

2 เครือข่าย

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เขา้
ร่วมโครงการ
พัฒนา
กจิกรรม
กระบวนการ
เรียนรู้จาก
การปฏิบัติงาน
ผ่านการ
ท างานร่วมกบั
ชุมชน
ต่อนักศึกษา
ทั้งหมด

ร้อยละ 40

ร้อยละของ
หลักสูตรที่มี
การพฒันา
ทกัษะ
ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่

ร้อยละ 60

1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัผ่ิานการท างานรว่มกับชมุชน (รหสั 16-05-08)

1.2.4 โครงการบม่เพาะใหบ้ณัฑิตมทีกัษะเปน็ผู้ประกอบการรุน่ใหม ่(Startup) (รหสั 16-06-07)

1.3.1 โครงการพัฒนาทกัษะการเรยีนรูภ้าษาสากล

1.4.1 โครงการสรา้งเครอืขา่ยในรปูแบบประชารฐักับหน่วยงานภายในประเทศ (รหสั 16-08-06)
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กลยุทธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใชส้อย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

 แผนปฏบิตักิารคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

85
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพฒันา และส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาในต่างประเทศ

ไม่ใช้
งบประมาณ -                 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

นิสรา

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563) -            -            -            -             -          -          -                 

576,500    1,715,050  340,310    -            -         -          2,631,860       รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 1 

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐเพื่อพฒันา
คุณภาพบณัฑิต

จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชนใน
ต่างประเทศที่
มีการด าเนิน
กิจกรรม
ร่วมกัน

1 เครือข่าย

1.4.2. โครงการสรา้งเครอืขา่ยรว่มมอืกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในตา่งประเทศ

งาน สรา้งเครอืขา่ยรว่มมอืกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในตา่งประเทศ
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กลยุทธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใชส้อย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

 แผนปฏบิตักิารคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

86 กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพฒันาทอ้งถิ่น (17-02-10-001) รายได้ 100,000     100,000           ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ
เพชรกมล

87 กิจกรรมจัดท าวารสารวิจัยวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทศัน์ (17-02-10-002) รายได้ 300,000     300,000           ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ
เพชรกมล

88
กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาศักยภาพอาจารย์ใหข้องบประมาณจาก
แหล่งทนุภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ (17-02-10-003)

แผ่นดิน 100,000     100,000           ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ
เพชรกมล

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563) -            500,000     -            -             -          -          500,000           

-           500,000    -           -            -         -          500,000         

2.1 จัดหา
สนับสนุน
งบประมาณทนุ
วิจัย

จ านวนเงิน
สนับสนุนการ
วิจัยต่อปี

งาน ส่งเสรมิงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 2 

1.7 ล้าน
บาท

แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอ่การแก้ไขปญัหาของทอ้งถ่ิน

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอ่การแก้ไขปญัหาของทอ้งถ่ิน

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่
เปน็องค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการ
พฒันาประชา
รัฐลดความ
เหล่ือมล้ าสร้าง
ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืนของ
ท้องถิ่น
ประเทศชาติ

ร้อยละของ
อาจารย์ที่
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
ผลิตผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่
สร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับทอ้งถิ่น
หรือสร้างสรรค์
หรือแก้ไข
ปญัหาชุมชน
ทอ้งถิ่น

ร้อยละ 80

2.1.1 โครงการจัดหาทนุสนับสนุนการสรา้งผลงานวิจัย

งาน จัดหาทนุสนับสุนการวิจัย

2.2.1 โครงการส่งเสรมิงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์เพ่ือเสรมิสรา้งความเขม้แขง็เพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน (รหสั 17-02-10)
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กลยุทธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใชส้อย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

 แผนปฏบิตักิารคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

89 กิจกรรมสัมมนาเพื่อพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบญัชี ไม่ใช้
งบประมาณ -                 ต.ค.62 อ.ศิริพร เพชรกมล

ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2562) -           -           -           -            -         -          -                

90
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านอาชีพธุรกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
 (18-01-04-001)

รายได้ 7,200        6,180        5,000        18,380            ม.ค.63

รองคณบดีฝ่าย
พันธกิจสัมพันธฯ์ 
และคณะกรรมการ

บริการวชิาการ

เพชรกมล

91
กิจกรรมพฒันาความรู้ทางด้านบญัชีส าหรับการทดสอบเปน็ผู้ตรวจสอบบญัชีภาษี
อากร (18-01-04-002)

รายได้ 2,800        2,000        2,200        7,000              ก.พ.63 อ.ภารดี เพชรกมล

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มนีาคม 2563) 10,000      8,180        7,200        -            -         -          25,380           

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพรโ่ครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ระดับ 5

จ านวนหมู่บา้น
ในจังหวัด
ปทมุธานีและ
จังหวัด
สระแก้วที่มี
ฐานข้อมูล
ต าบลในการ
คัดเลือกชุมชน
ส าคัญเพื่อใช้
ในการพฒันา
ทอ้งถิ่น

2 หมู่บา้น แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 3.1 สร้าง
เครือข่ายชุมชน
นักปฏบิติัจาก
ภายในและ
ภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปญัหา
ของชุมชน
ท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้
ชุมชนทอ้งถิ่น
สามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน ระดับ

ความส าเร็จ
ของการสร้าง
เครือข่าย
ชุมชนนัก
ปฏบิติัเพื่อ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้จาก
ภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
เพื่อร่วม
ศึกษาและ
แก้ไขปญัหา
ของชุมชน
ทอ้งถิ่นที่เปน็
พื้นที่
เปา้หมายร่วม
ที่บรูณาการ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

3.1.1 โครงการสรา้งเครอืขา่ยชมุชนนักปฏบิตัเิพ่ือรว่มกันศึกษาแก้ไขปญัหาของชมุชนทอ้งถ่ินและเสรมิพลังใหช้มุชนทอ้งถ่ินสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างยั่งยืน (รหสั 18-01-04)

งาน สรา้งเครอืขา่ยชมุชนนักปฏบิตัแิก้ไขปญัหาชมุชนทอ้งถ่ิน
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กลยุทธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใชส้อย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

 แผนปฏบิตักิารคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

92
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพติร รัชกาลที่ 9 (18-03-06-001)

รายได้ 3,000        3,000              ธ.ค.62
คณะกรรมการ

บริการวิชาการฯ เพชรกมล

ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2562) -           -           3,000        -            -         -          3,000             

93
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชปตุิจฉาเจ้าฟา้วไลยอลงกรณ์ 
กรมหลวงเพชรบรีุ ราชสิรินธร (18-03-06-002)

รายได้ 3,000        3,000              ก.พ.63
คณะกรรมการ

บริการวิชาการฯ เพชรกมล

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มนีาคม 2563) -           -           3,000        -            -         -          3,000             

94
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบพธิีบรมราชาภเิษก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 (18-03-06-003)

รายได้ 3,000        3,000             ม.ิย.63
คณะกรรมการ

บริการวิชาการฯ
เพชรกมล

95
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พชัรสุธาพมิล
ลักษณ พระบรมราชินี (18-03-06-004)

รายได้ 3,000        3,000             ม.ิย.63
คณะกรรมการ

บริการวิชาการฯ เพชรกมล

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มถุินายน 2563) -           -           6,000        -            -         -          6,000             

96
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 
(18-03-06-005)

รายได้ 3,000        3,000              ก.ค.63
คณะกรรมการ

บริการวิชาการฯ
เพชรกมล

97
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทริาเทพยวดี (18-03-06-006)

รายได้ 3,000        3,000              ก.ค.63
คณะกรรมการ

บริการวิชาการฯ เพชรกมล

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) -           -           6,000        -            -         -          6,000             

10,000      8,180        25,200      -            -         -          43,380           รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 3 

งาน ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามแนวพระราชด าริ3.2 ยกระดับ
ผลงานกิจกรรม
การด าเนินงาน
โครงการตาม
พระราชด าริ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพยีง และ
โครงการ
อนุรักษ์
พนัธุกรรมพชืฯ

จ านวน
โครงการ
นิทรรศการ
วันส าคัญ

5 โครงการ

3.2.1 โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามแนวพระราชด ารแิละหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รหสั 18-03-06)
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กลยุทธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใชส้อย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

 แผนปฏบิตักิารคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

98 กิจกรรมจัดท าหนังสือธรรมะปฏบิติัธรรม ไม่ใช้
งบประมาณ                    -   ต.ค.62 อ.ธนิษฐ์นันท์ เพชรกมล

ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2562) -           -           -           -            -         -          -                

99 กิจกรรมนิทรรศการการส่ือสารศิลปวัฒนธรรมแบบบรูณาการ (19-01-12-001) รายได้ 10,400       6,000                    16,400 ม.ค.63 ผศ.ละเอียด เพชรกมล

100 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (19-01-12-002) รายได้ 8,940        1,960        10,900            ก.พ.63 อ.ธนิษฐ์นันท์ เพชรกมล

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มนีาคม 2563) -           19,340      7,960        -            -         -          27,300           

101
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและต้อนรับนักศึกษาปทีี่ 1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
(19-01-12-003)

รายได้         1,200         5,000               6,200 ก.ค. - ส.ค.63 ผศ.ศิริพงษ์ เพชรกมล

102
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญส าหรับนักศึกษาสาขาการบญัชี ส าหรับนักศึกษารหสั 63 
(19-01-12-004)

รายได้ 2,500        2,500              ก.ค.63 อ.ปริยากร เพชรกมล

103
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสานสัมพนัธ์น้องพี่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
(19-01-12-005)

รายได้ 3,000                      3,000 ก.ค.63 อ.ดร.อัญชลี เพชรกมล

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 1,200        -            10,500       -             -          -          11,700            

1,200        19,340      18,460      -            -         -          39,000           

แผนงาน การส่งเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สรา้งจิตส านึก

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 4 

4.1 บริหาร
จัดการงาน
ส่งเสริมศาสนา
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้ง
การอนุรักษ ์
ฟื้นฟ ูสืบสาน
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย

ผลการ
ด าเนินงาน
ตามกลไก
ศิลปวัฒนธรรม
และความเปน็
ไทย

5 ข้อ

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การส่งเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สรา้งจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรยีนรูต้า่งวัฒนธรรม อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพรม่รดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปตอ่ยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์

4.1.1 โครงการบรหิารจัดการงานส่งเสรมิศาสนาท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน (รหสั 19-01-12)

งาน บรหิารจัดการส่งเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
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กลยุทธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใชส้อย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

 แผนปฏบิตักิารคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

104 กิจกรรมพฒันาบคุลากรคณะวิทยาการจัดการ (20-01-08-001) รายได้ 18,000       22,000       10,000       50,000            ม.ค. - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
สุกัญญา

105
กิจกรรมค่าด าเนินงานและค่าล่วงเวลา เสาร์-อาทติย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
(20-01-08-002)

รายได้ 698,600     698,600           ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
สุกัญญา

106
กิจกรรม FMS OUTING; TEAM BUILDING SEASON 1 (งบโครงการพเิศษ
การจัดการธุรกิจ)

50,000       300,000     350,000           ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
สุกัญญา/
ชัยวัฒน์

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563) 716,600     22,000       10,000       -             -          -          748,600           

107
กิจกรรมสนับสนุนใหอ้าจารย์คณะวิทยาการจัดการท าผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ

ไม่ใช้
งบประมาณ -                 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

เพชรกมล

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563) -            -            -            -             -          -          -                 

108
กิจกรรมพฒันาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
(20-05-18-001)

แผ่นดิน 40,700       23,000       63,700            ก.ค. - ส.ค.63
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ระบบคุณภาพ

การศึกษา
เพชรกมล

109
กิจกรรมพฒันาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
(20-05-18-002)

รายได้ 76,000       76,000            ก.ค. - ส.ค.63
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ระบบคุณภาพ

การศึกษา
เพชรกมล

110
กิจกรรมพฒันาระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ EdPex 
(20-05-18-003)

รายได้ 10,500       15,900       5,600        32,000            ก.ค. - ส.ค.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
เพชรกมล

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) 86,500       56,600       28,600       -             -          -          171,700           

5.3 พฒันา
มาตรฐาน
การศึกษาสู่
ความเปน็เลิศ

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผนการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ระดับ 5 งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเปน็เลิศ

5.1 บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
มนุษย์ใหม้ี
สมรรถนะที่เปน็
เลิศพร้อมต่อ
การ
เปล่ียนแปลง 
และพฒันา
สมรรถนะให้
อาจารย์ และ
บคุลากร ให้
เกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning)

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดการ
ทรัพยากร
บคุลากรสู่
ความเปน็เลิศ

ระดับ 5 แผนงาน การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

5.2 เสริมสร้าง
ธรรมาภบิาล
และเปน็
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อ
สังคม

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการพฒันา
องค์กรแหง่
การเรียนรู้
โครงสร้าง
ชุมชนอุดม
ปญัญา

ระดับ 5

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เปน็เลิศมธีรรมาภบิาล

งาน พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรพัยากรบคุคลสู่ความเปน็เลิศ (รหสั 20-01-08)

งาน พัฒนาระบบการจัดการทรพัยากรสู่ความเปน็เลิศ

5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรูโ้ดยสรา้งชมุชนอุดมปญัญา

5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเปน็เลิศ (รหสั 20-05-18)



  27

กลยุทธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใชส้อย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

 แผนปฏบิตักิารคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

111 กิจกรรมจัดหาครุภณัฑ์ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (20-06-22-001) รายได้ 862,800    862,800           ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
ปราณี

112
กิจกรรมบริหารส านักงาน พฒันาส่ิงแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแหง่ความพอเพยีง 
(ปรับภมูิทศัน์ สาธารณูปโภค ซ่อมบ ารุง และทางด่วน) (20-06-22-002)

รายได้ 500,000     500,000     25,000        1,025,000        ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
ปราณี

113
กิจกรรมบริหารส านักงาน พฒันาส่ิงแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแหง่ความพอเพยีง 
(ปรับภมูิทศัน์ และซ่อมบ ารุง) (20-06-22-003)

แผ่นดิน 100,000     100,000     200,000           ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
ปราณี

114
กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิติัการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(20-06-22-004)

รายได้ 300,000     300,000           พ.ค. - มิ.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
ชัยวัฒน์

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563) -            900,000     600,000     25,000        862,800    -          2,387,800        

115 กิจกรรมจัดประชุมเพื่อพฒันาระบบบริหารจัดการ (20-08-15-001) รายได้ 10,250       10,000       20,250            ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
ชัยวัฒน์

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563) 10,250       10,000       -            -             -          -          20,250            

116
กิจกรรมปรับปรุงระบบนิเวศ และส่ิงอ านวยความสะดวก สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
(20-09-08-001)

รายได้ 100,000     100,000           ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
ปราณี

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563) -            -            100,000     -             -          -          100,000           

งาน พัฒนาประสิทธิผลการบรหิารส านักงาน

งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขยีว5.5 พฒันา
มหาวิทยาลัยสี
เขียวท่ีมี
สุนทรียะการ
อนามัย
สุขาภบิาลและ
การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมที่ดี
และมีความ
พร้อมด้าน
อาคารสถานที่

ระดับ
ความส าเร็จ
ของบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัยสี
เขียว

ระดับ 5

งาน จัดประชมุเพ่ือพัฒนาระบบบรหิาร

5.4 พฒันา
ประสิทธิผล
การบริหาร
ส านักงาน

ร้อยละของ
การเบกิจ่าย
งบประมาณ
ตามแผนที่
ก าหนด

ร้อยละ 90

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารส านักงาน (รหสั 20-06-22)

5.4.3 โครงการจัดประชมุเพ่ือพัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยมสี่วนรว่มของทกุภาคส่วน (รหสั 20-08-15)

5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขยีว (รหสั 20-09-08)
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กลยุทธ์ ตวัชี้วัด เปา้หมาย ล าดบัที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใชส้อย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครภุณัฑ์ สิ่งก่อสรา้ง รวมงบประมาณ วันที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ ผู้ประสานงาน

 แผนปฏบิตักิารคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

117
กิจกรรมพฒันาปรับปรุงหอ้งเรียนอัจฉริยะ (inspiration room) เพื่อการ
บริหารธุรกิจ จ านวน 2 หอ้ง (20-08-16-001)

รายได้ 1,500,000 1,500,000        ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
ปราณี

118
กิจกรรมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาและพฒันาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้
ส าหรับผู้บริหาร (Executive) (20-08-16-002)

รายได้ 100,000     100,000           ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
นิสรา

119
กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ ครุภณัฑ์ เพื่อการศึกษา (งบโครงการพเิศษ 643,100 บาท)
(งบศิลปวัฒนธรรม 11,000 บาท) (20-08-16-003)

รายได้ 460,660     654,100     1,114,760        ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
ปราณี

120 กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ ครุภณัฑ์ เพื่อการศึกษา (20-08-16-004) แผ่นดิน 500,000     867,300     1,367,300        ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
ปราณี

121 กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (20-08-16-005) รายได้ 200,000     250,000     428,650     878,650           ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
ปราณี

122
กิจกรรมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา กิจกรรมความร่วมมือธุรกิจค้าปลีก 
(งบโครงการพเิศษ) (20-08-16-006)

รายได้ 409,500     175,600     585,100           ต.ค.62 - ก.ย.63 อ.ธันย์นิชา ปราณี

123 กิจกรรมจัดซ้ือชุดผลิตรายการโทรทศัน์ (งบโครงการพเิศษ) (20-08-16-007) รายได้ 1,970,000   1,970,000        ม.ค.-ม.ีค.63 ผศ.อุทยั ปราณี

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563) 609,500     1,210,660   4,195,650   -             -          1,500,000 7,515,810        

124 กิจกรรมปรับปรุงระบบส่ือสารไร้สาย (20-11-07-001) รายได้ 60,000       60,000            ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
ปราณี

125 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (20-11-07-002) รายได้ 100,000     100,000           ต.ค.62 - ก.ย.63
รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
ปราณี

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตลุาคม 2562 - กันยายน 2563) -            100,000     60,000       -             -          -          160,000           

1,422,850  2,299,260  4,994,250  25,000       862,800   1,500,000 11,104,160     

2,010,550  4,541,830  5,378,220  25,000       862,800   1,500,000 14,318,400     

รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 5 

รวมทั้งสิ้น

ค่าเฉล่ียความ
พงึพอใจของ
นักศึกษา 
และอาจารย์
ต่อการพฒันา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และระบบ
เครือข่ายให้
พร้อมต่อการ
เปน็ Semi 
residential 
University

>4.51

งาน จัดหาและพัฒนาทรพัยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บรกิาร5.6 จัดหาและ
พฒันา
ทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศส่ิง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย
ใหพ้ร้อมต่อการ
เปน็ Semi 
residential 
University

ค่าเฉล่ียความ
พงึพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิง
สนับสนุน การ
เรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และส่ิง
อ านวยความ
สะดวกและ
บริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย

>4.51

งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรยีนรูท้รพัยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบรกิารวิชาการ (รหสั 20-08-16)

5.6.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครอืขา่ยใหพ้รอ้มตอ่การเปน็ Semi residential University (รหสั 20-11-07)
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   
2. มีมาตรการสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา 
4. มีผลงานเผยแพร่ระดับชาติมากขึ้น 
5. มีความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ 

 

1. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศมีจ านวนน้อย 
2. สัดส่วนคุณวุฒิปริญญาเอก (12 : 57) 
3. สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ (23 : 57) 
4. สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
5. อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะกับสถานประกอบการมีจ านวนน้อย 
6. ภาพลักษณ์องค์กรยังไม่เป็นที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมาย 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Treats)  

1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
ราชภัฏ 20 ปี 

2. นโยบายของรัฐมีการสนับสนุนธุรกิจ New S-Curve และ S-Curve 
3. สถานประกอบการมีความสนใจในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถานศึกษา 

1. สภาพการณ์แข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึน 
2. อัตราการลดลงของจ านวน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลต่ออัตรา
การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
3. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ 
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แผ่นดิน รายได้

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1
 ปกีารศึกษา 2562 สาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เกีย่วกับการพัฒนาตนเองที่
เหมาะสมส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว 
ในการเตรียมตนเองเปน็ผู้ปฏบิติังานด้านการทอ่งเที่ยวและ
งานบริการในอนาคต
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณภาพทางอารมณ์ (E.Q.) และทศันคติ
ที่เหมาะสมต่อวชิาชีพในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการพัฒนาตนสู่อาชีพ
ในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 รหสั 62 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ชัน้ปทีี่ 1 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เกีย่วกับการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมต่อวชิาชีพ
ในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. นกัศึกษามีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาตนสู่อาชีพใน
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
3. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ชัน้ปทีี่ 1 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

14,600 งบตอบแทน 
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 16 ชม. * 400 
บาท = 12,800 บาท
งบใชส้อย   
ค่าที่พักวทิยากร 1 หอ้ง * 1 คืน * 1,800 บาท 
= 1,800 บาท

พ.ย.62 อ.จุรีรัตน์ นสิรา

2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทกัษะทาง
วชิาชีพและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับบริบทของ
บคุลากรในงานอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
2. เพื่อเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม้ีความเข้าใจเกีย่วกับ
รูปแบบการด าเนนิงาน วถิีชีวติ และสังคมในการเรียนเกีย่วกับ
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวหรือบริการ และเปน็แนวทางในการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและท างานในอนาคต
3. เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษามีจิตสาธารณะ ได้ช่วยเหลือสังคม

เชงิปริมาณ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยวชัน้ป ี1-4 เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน หรือสังคม จ านวน 1 กิจกรรม
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับบริบทของบคุลากร
ในงานอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว เพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. นกัศึกษามีความพร้อมเกีย่วกับรูปแบบการด าเนนิงานวถิีชีวติ 
และสังคมในการเรียนเกีย่วกับอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวหรือบริการ 
และสามารถน าไปเปน็แนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและท างานในอนาคต ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
3. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ชัน้ปทีี่ 1-4 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

30,440 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร  2 คน * 22 ชม. * 400 
บาท = 17,600 บาท
งบใชส้อย
1. ค่าที่พักอาจารย์ 2 หอ้ง * 2 คืน * 1,800 
บาท = 7,200 บาท
2. ค่าที่พักวทิยากร 1 หอ้ง * 2 คืน * 1,800 
บาท = 3,600 บาท
3. ค่าเบี้ยเล้ียง (270 บาท *2 วนั * 2 คน) 
+ (240 บาท * 2 วนั * 2 คน) = 2,040 บาท

พ.ย.62 อ.จุรีรัตน์ นสิรา

3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพัฒนาทกัษะทาง
วชิาชีพการทอ่งเที่ยวนานาชาติ (งบโครงการพิเศษ)

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเข้าใจกระบวนการวางแผนการใช้
งบประมาณและการจัดการวางแผนการทอ่งเที่ยวนานาชาติ
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเข้าใจปญัหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปญัหาในการจัดการน าเที่ยวในต่างประเทศ
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเข้าใจบทบาทและสามารถ
ฝึกปฏบิติัการเปน็ผู้น าเที่ยวในต่างประเทศได้

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาชัน้ปทีี่ 4 รหสั 591233901  สาขาวชิาการจัดการ
ทอ่งเที่ยว เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษามีความรู้และเข้าใจกระบวนการจัดการวางแผน
การทอ่งเที่ยวนานาชาติ บทบาทและหนา้ที่ของวชิาชีพมัคคุเทศก์ 
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
2. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

639,900 งบใชส้อย 
1. ค่าจ้างเหมาศึกษาดูงาน (นกัศึกษา) 35,550 
บาท * 16 คน = 568,800 บาท
2. ค่าจ้างเหมาศึกษาดูงาน (อาจารย)์ 35,550 
บาท * 2 คน = 71,100 บาท

ธ.ค.62 อ.จุรีรัตน์ ปราณี

ผู้รับผิดชอบ

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ว
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม



32

แผ่นดิน รายได้

ผู้รับผิดชอบ

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ว
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพัฒนาทกัษะทาง
วชิาชีพในการศึกษาแหล่งทอ่งเที่ยวในเส้นทาง
ภาคเหนอืและธรุกิจการบนิ

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เกีย่วกับแหล่งทอ่งเที่ยว
ทางโบราณสถาน ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม แหล่งทอ่งเที่ยว
ทางธรรมชาติและส่ิงที่มนษุย์สร้างขึน้ในเส้นทางภาคเหนอื  
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีประสบการณ์และได้ฝึกปฏบิติัทกัษะการ
เปน็มัคคุเทศก์ และผู้ใหบ้ริการด้านการทอ่งเที่ยวในเส้นทาง
ภาคเหนอื
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการบริหาร
จัดการทา่อากาศยานและธรุกิจการบนิ
4. เพื่อใหน้กัศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาใน
สถานที่จริง เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคตได้

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ชัน้ปทีี่ 2-3 เข้าร่วม
โครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ชัน้ปทีี่ 2-3 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เกีย่วกับแหล่งทอ่งเที่ยวในเส้นทางภาคเหนอื
เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. นกัศึกษาสามารถเผยแพร่ข้อมูลแหล่งทอ่งเที่ยวในเส้นทาง
ภาคเหนอื ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
3. นกัศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการบริหารจัดการ
ทา่อากาศยานและธรุกิจการบนิเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
4. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ชัน้ปทีี่ 2- 3 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

45,230 งบตอบแทน 
ค่าตอบแทนวทิยากร  1 คน * 65 ชม. * 400 
บาท = 26,000 บาท
งบใชส้อย 
1. ค่าที่พักอาจารย์ 2 หอ้ง * 3 คืน * 1,800 
บาท = 10,800 บาท
2. ค่าที่พักวทิยากร 1 หอ้ง * 3 คืน * 1,450 
บาท = 4,350 บาท
3. ค่าเบี้ยเล้ียง (270 บาท * 4 วนั * 2 คน) 
+ ( 240 บาท * 3 วนั * 2 คน) = 4,080 บาท

ม.ค.63 อ.ปวริศา นสิรา

5 กิจกรรมบม่เพาะใหบ้ณัฑิตมีทกัษะเปน็
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) สาขาวชิาการ
จัดการทอ่งเที่ยว

เพื่อบม่เพาะใหบ้ณัฑิตมีทกัษะเปน็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) สาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว

เชงิปริมาณ
ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการเปน็ผู้ประกอบการ
เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50
2. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยวมีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 3.51

30,640 กิจกรรมคร้ังที่ 1 
งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 400 * 6 ชัว่โมง 
* 2 วนั = 9,600 บาท
กิจกรรมคร้ังที่ 2 
งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 400 * 6 ชัว่โมง 
* 2 วนั = 9,600 บาท
งบใชส้อย 
ค่าที่พัก 6 คน * 900 บาท * 1 คืน = 5,400 
บาท
ค่าเบี้ยเล้ียง (270 *2 คน * 2 วนั) + (240 
* 2 คน * 2 วนั) = 2,040 บาท
งบวัสดุ 
ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 4,000 บาท

ม.ค. - มี.ค.63 อ.จุรีรัตน์ นสิรา
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แผ่นดิน รายได้

ผู้รับผิดชอบ

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ว
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

7 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1
 ปกีารศึกษา 2563 สาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เกีย่วกับการพัฒนาตนเองที่
เหมาะสมส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว 
ในการเตรียมตนเองเปน็ผู้ปฏบิติังานด้านการทอ่งเที่ยวและ
งานบริการในอนาคต
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณภาพทางอารมณ์ (E.Q.) และทศันคติ
ที่เหมาะสมต่อวชิาชีพในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการพัฒนาตนสู่อาชีพ
ในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 รหสั 63 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ชัน้ปทีี่ 1 ที่เข้าร่วม
โครงการความรู้เกีย่วกับการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมต่อวชิาชีพ
ในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. นกัศึกษามีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาตนสู่อาชีพใน
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
3. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ชัน้ปทีี่ 1 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

14,600 งบตอบแทน 
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 16 ชม. * 400 
บาท = 12,800 บาท
งบใชส้อย   
ค่าที่พักวทิยากร 1 หอ้ง * 1 คืน * 1,800 บาท
 = 1,800 บาท

มิ.ย.63 อ.จุรีรัตน์ นสิรา

กิจกรรมคร้ังที่ 1 
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร  1 คน * 48 ชม. * 400 
บาท = 19,200 บาท
ค่าใชส้อย 
1. ค่าที่พักอาจารย์ 2 หอ้ง * 2 คืน * 1,800 
บาท= 7,200 บาท
2. ค่าที่พักวทิยากร 1 หอ้ง * 2 คืน * 1,450 
บาท= 2,900 บาท
3. ค่าเบี้ยเล้ียง (270 บาท * 3 วนั * 2 คน) 
+ (240 บาท * 3 วนั * 2 คน) = 3,060 บาท
กิจกรรมคร้ังที่ 2 
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คน * 48 ชม. * 400 
บาท = 19,200 บาท
ค่าใชส้อย 
1. ค่าที่พักอาจารย์ 2 หอ้ง * 2 คืน * 1,800 
บาท = 7,200 บาท
2. ค่าที่พักวทิยากร 1 หอ้ง * 2 คืน * 1,450 
บาท = 2,900 บาท
3. ค่าเบี้ยเล้ียง (270 บาท * 3 วนั * 2 คน) 
+ (240 บาท * 3 วนั * 2 คน) = 3,060 บาท

ก.พ.63 อ.จุรีรัตน์ นสิรา64,720เชงิปริมาณ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ชัน้ปทีี่ 3 รหสั 
601233901 เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. ประชาชนหรือคนทั่วไป เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ชัน้ปทีี่ 3 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการวางแผนและการจัด
รายการน าเที่ยว ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80    
2. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ชัน้ปทีี่ 3 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51
3. ประชาชนหรือคนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการวางแผนและ
การจัดรายการน าเที่ยว
2. เพื่อใหน้กัศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏบิติั
ทกัษะในการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว

กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพัฒนาทกัษะทาง
วชิาชีพในการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว 
(กิจกรรม 2 คร้ัง)

6
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ผู้รับผิดชอบ

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ว
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

8 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชุมชน สาขาวชิาการ
จัดการทอ่งเที่ยว

1. เพื่อใหน้กัศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้จากงานสร้างสรรค์ หรือ
วจิัยสู่ชุมชน
2. เพื่อใหน้กัศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จากรายวชิาสู่การปฏบิติั
ร่วมกับชุมชน

เชงิปริมาณ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว เข้าร่วมโครงการ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/คนในชุมชน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 100
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เกีย่วกับกระบวนการเรียนรู้จากการฝึกปฏบิติัผ่านการ
ท างานร่วมกับชุมชน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ / คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เกีย่วกับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
3. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ / คนในชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจ ค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

9,000 งบใชส้อย 
1. ค่าอาหารกลางวนั 30 คน * 150 บาท * 1 
วนั = 4,500 บาท
2. ค่าอาหารวา่ง 30 คน * 25 บาท * 2 มือ้ 
= 1,500 บาท
งบวัสดุ
ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 1,500 บาท * 2 คัน * 1 วนั 
= 3,000 บาท

มิ.ย.63 อ.จุรีรัตน์ นสิรา

9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพัฒนาทกัษะทาง
วชิาชีพในการศึกษาโบราณสถานและวฒันธรรมถิน่
อีสานตอนล่าง

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เกีย่วกับแหล่งทอ่งเที่ยวทาง
โบราณสถาน ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และส่ิงที่มนษุย์สร้างขึน้
ในภาคอีสานตอนล่าง  
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีประสบการณ์และได้ฝึกปฏบิติัทกัษะการ
เปน็มัคคุเทศก์ และผู้ใหบ้ริการด้านการทอ่งเที่ยว

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ชัน้ปทีี่ 2-3 เข้าร่วม
โครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว ชัน้ปทีี่ 2-3 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เกีย่วกับแหล่งทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80
2. นกัศึกษาสามารถเผยแพร่ข้อมูลแหล่งทอ่งเที่ยวทาง
โบราณสถาน ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และส่ิงที่มนษุย์สร้างขึน้
ในภาคอีสานตอนล่างได้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80    
3. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

33,860 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คน * 50 ชม. * 400 
บาท = 20,000 บาท
ค่าใชส้อย 
1. ค่าที่พักอาจารย์ 2 หอ้ง * 2 คืน * 1,800 
บาท = 7,200 บาท
2. ค่าที่พักวทิยากร 1 หอ้ง * 2 คืน * 1800 
บาท 
= 3,600 บาท
3. ค่าเบี้ยเล้ียง (270 บาท * 3 วนั * 2 คน) 
+ (240 บาท * 3 วนั * 2 คน) = 3,060 บาท

ก.ค.63 อ.จุรีรัตน์ นสิรา

10 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
นกัศึกษา

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานกัศึกษาคณะ
วทิยาการจัดการ

เชงิปริมาณ
จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานกัศึกษา
จ านวน 2 เครือข่าย

10,000 งบใชส้อย 
ค่าใช้สอยในการด าเนนิกิจกรรม 5,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าวสัดุในการด าเนนิกิจกรรม 5,000 บาท

ต.ค.62 - ก.ย.63  สาขาวชิาการ
จัดการทอ่งเที่ยว/

การจัดการ
โลจิสติกส์ฯ

สุกัญญา
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1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพสาขาวชิาการจัดการทั่วไป

เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 4 ก่อนฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษามีความรู้ ด้านโปรแกรม Microsoft Office เพิ่มมากขึน้
ร้อยละ 80

27,400 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คน * 4 ชัว่โมง * 400 
บาท * 14 คร้ัง = 22,400 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าเอกสาร 100 ชุด * 50 บาท = 5,000 บาท

ต.ค.- ธ.ค.62 อ.พวงเพชร ชัยวฒัน์

2 กิจกรรมบรูณาการความรู้ด้านการจัดการร่วมกับ
ชุมชน

1. เพื่อใหน้กัศึกษาได้รับความรู้เกีย่วกับบริบทของธรุกิจใน
ชุมชนทอ้งถิน่
2. เพื่อใหน้กัศึกษาน าองค์ความรู้งานสร้างสรรค์ วจิัย นวตักรรม
ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
3. เพื่อก่อใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายวฒันธรรมระหวา่ง
สถาบนัการศึกษากับชุมชน

เชงิปริมาณ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทั่วไป  ชัน้ป ี2 เข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษามีความรู้เกีย่วกับการพัฒนาธรุกิจในชุมชนทอ้งถิน่
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (วดัความส าเร็จจากการจัดท า
รายงานของนกัศึกษา การสังเกตพฤติกรรม และสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ)
2. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทั่วไป มีระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

18,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คน * 3 ชัว่โมง * 400 
บาท = 1,200 บาท 
งบใชส้อย
1. ค่าเช่าเหมารถบสั ขนาด 45 ที่นัง่  1 คัน 
= 6,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวนั 80 คน (80 คน * 100 
บาท) = 8,000 บาท
3. ค่าอาหารวา่ง 80 คน (80 คน * 25 บาท) 
= 2,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าเอกสารประชาสัมพันธข์้อมูลประเพณีลอย
กระทงในอดีตก้าวเข้าสู่ยุคปจัจุบนั และการ
อนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชนจ านวน 200 ชุด
ชุดละ 8 บาท = 1,600 บาท

ต.ค. - พ.ย.62 ผศ.ศิริพงษ์ ชัยวฒัน์

3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเสริมสร้างศักยภาพ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทั่วไป

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เกีย่วกับกระบวนการพัฒนาตนเอง
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเจ้าใจในการบริหารจัดการ
ธรุกิจ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหวา่งสถาบนักับสถานประกอบการ

เชงิปริมาณ 
นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
เชงิคุณภาพ 
1. นกัศึกษามีความรู้เกีย่วกับกระบวนการในการพัฒนาตนเอง
เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
1. นกัศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 3.51

22,600 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 3 คน * 400 บาท * 13 
ชัว่โมง = 15,600 บาท
งบวัสดุ
ค่าเอกสารประกอบการอบรม 140 ชุด * 50 
บาท = 7,000 บาท

พ.ย.62 อ.ดร.ธนัยธร ชัยวฒัน์

4 กิจกรรมอบรมปรับบคุลิกภาพนกัศึกษา สาขาวชิา
การจัดการทั่วไป

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับแนวทางการปรับ
บคุลิกภาพใหดี้ยิง่ขึน้

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษามีความรู้เกีย่วกับแนวทางการปรับบคุลิกภาพเพิ่ม
มากขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจค่าเฉล่ียไม่นอ้ย
กวา่ค่าเฉล่ีย 3.51

12,000 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 5 คน *  6 ชัว่โมง * 400 
บาท = 12,000 บาท

พ.ย. - ธ.ค.62 อ.ศิริวรรณ ชัยวฒัน์

5 กิจกรรมสานสัมพันธพ์ี่พบนอ้ง สาขาวชิาการจัดการ
ทั่วไป

1. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งนกัศึกษาสาขาวชิาการ
จัดการทั่วไป
2. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมูค่ณะ

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ 
3.51

ไมใ่ชง้บประมาณ ก.พ. - มี.ค.63 อ.ดร.มนสิชา ชัยวฒัน์

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม
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ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

6 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวชิาการจัดการ
ทั่วไป

1. เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรุ้ของรายวชิา
ตาม มคอ. 3
2. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาสาขาวชิาการ
จัดการทั่วไป

เชงิปริมาณ
1. จ านวนอาจารย์และผู้ทรงคุณวฒิุ เข้าร่วมโครงการทวนผลสอบ
การเรียนรู้ร้อยละ 100
2. จ านวนรายวชิาที่ใช้ทวนสอบร้อยละ 100
เชงิคุณภาพ
คณะกรรมการทวนสอบมีมติใหร้ายวชิาที่ใช้ทวนสอบ มีผล
ประเมินสอดคล้องกับ มคอ. 3

- ไมใ่ชง้บประมาณ เม.ย. - พ.ค.63 อ.พวงเพชร ชัยวฒัน์

7 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษารหสั 63
 สาขาวชิาการจัดการทั่วไป

เพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษาส าหรับนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 
รหสั 63 สาขาวชิาการจัดการทั่วไป

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

18,400 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 3 คน * 7 ชัว่โมง * 400 =
 8,400 บาท
งบวัสดุ
ค่าเอกสารประกอบการอบรม 50 * 200 = 
10,000 บาท

มิ.ย.63 อ.ดร.มนสิชา ชัยวฒัน์

8 กิจกรรมบายศรีสู่ขวญัและต้อนรับนกัศึกษาปทีี่ 1
สาขาวชิาการจัดการทั่วไป

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกีย่วกับ
ศิลปวฒันธรรมแบบไทย
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมสืบสาน
วฒันธรรมไทย 
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้รักสามัคคีในชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ไทย

เชงิปริมาณ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 90
2. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการทั่วไป มีระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับศิลปวฒันธรรมไทย และ
กระบวนการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ ์เพิ่มขึน้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (วดัความส าเร็จโดยการสังเกตพฤติกรรม 
การแสดงออกและการท างานเปน็ทมี โดยเก็บข้อมูลวธิสัีมภาษณ์
หรือแบบสอบถาม

6,200 งบตอบแทน        
ค่าตอบแทนวทิยากร (1 ทา่น * 3 ชัว่โมงๆ ละ 
400 บาท) = 1,200 บาท
งบวัสดุ                
1. ค่าชุดอุปกรณ์ในพิธกีรรมบายศรีสู่ขวญั 
(ธปู เทยีน จ านวน 160 ชุดๆละ 15 บาท ) 
= 2,400 บาท
2. ค่าชุดอุปกรณ์ (ต้นไม้รวงผ้ึง 1 ต้น ) = 2,600
 บาท
(กระดาษสี กาว แม็ก สมุดปกอ่อน เล่มเล็ก 160
 ชุด ) เพื่อใหน้กัศึกษาติดค าถวายพระพร และ 
ค าอธษิฐานขอพร

ก.ค. - ส.ค.63 ผศ.ศิริพงษ์ เพชรกมล
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1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการธรุกิจค้าปลีก 1. เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการธรุกิจค้าปลีก 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความเข้าใจเกีย่วกับ กระบวนการผลิต
สินค้า การจัดจ าหนา่ย และการกระจายสินค้า

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการธรุกิจค้าปลีก เข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการธรุกิจค้าปลีกมีความเข้าใจ
เกีย่วกับ
กระบวนการผลิต และการจัดจ าหนา่ยสินค้า การกระจายสินค้า
เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการธรุกิจค้าปลีก มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยค่าเฉล่ีย 3.51

2,200 งบวัสดุ
1. ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 1,000 บาท
2. ค่าของที่ระลึก 1,200 บาท

พ.ย.62 อ.ศรินธร ณัฐวรรณ

2 กิจกรรมตรียมความพร้อมทกัษะด้านการจัดการ
ธรุกิจค้าปลีก รหสั 62

1. เพื่อใหน้กัศึกษาได้เตรียมความพร้อมทกัษะด้านการจัดการ
ธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธรุกิจ
ค้าปลีกสู่สากล

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการจัดการธรุกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉล่ียต่อกิจกรรม 
ไม่นอ้ยกวา่ 3.51

2,400 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 400 บาท * 1 คน * 6 ชม.
 * 1 วนั  = 2,400 บาท

พ.ย.62 อ.ศรินธร ณัฐวรรณ

3 กิจกรรม SMART START UP ONLINE RETAIL 
BUSINESS 4.0 ติดปกีธรุกิจบนโลกค้าปลีกออนไลน ์
ในยุค 4.0

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ในด้านการค้าปลีกออนไลน์
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้
3. เพื่อปฏบิติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ TQF

เชงิปริมาณ
ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 3 และ 4 สาขาวชิาการจัดการ
ธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาจัดการธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่สามารถเข้าใจ
การท าธรุกิจออนไลน ์ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 3.51

9,600 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร (400 บาท * 2 คน * 6 
ชัว่โมง * 2 วนั) = 9,600 บาท

ม.ค.63 อ.ธนัย์นชิา ณัฐวรรณ

4 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนารายวชิาเพื่อการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์

1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
ใหส้อดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บณัฑิตที่ได้
ลงนามความร่วมมือ
2. เพื่อต่อยอดและสร้างโอกาสใหก้ับบคุคลทั่วไปที่อยูใ่นสถาน
ประกอบการได้ศึกษา หาความรู้และน าไปใช้ในการพัฒนา
วชิาชีพได้

เชงิปริมาณ
รายวชิาเอกบงัคับ จ านวน 6 รายวชิาที่พัฒนาการเรียนเปน็ระบบ
ออนไลน์
เชงิคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยระบบออนไลน ์ค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 
3.51

50,000 งบใชส้อย
ค่าจ้างเหมาจัดท าระบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน ์50,000 บาท

ม.ค. - มี.ค.63 อ.ศรินธร ณัฐวรรณ

5 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวชิาการจัดการ
ธรุกิจค้าปลีก

1. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการ
ธรุกิจค้าปลีก
2. เพื่อเปน็ข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอน

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาในสาขาวชิาการจัดการธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100
เชงิคุณภาพ
จ านวนนกัศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ของจ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด

ไมใ่ชง้บประมาณ ก.พ.63 อ.ดร.อัญชลี ณัฐวรรณ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม ่
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม
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ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม ่
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

6 กิจกรรมน าเสนอผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ร่วมกับสถานประกอบการ

1. เพื่อใหน้กัศึกษาน าเสนอผลงานที่ได้จากการท าวจิัยน าเสนอ
สถานประกอบการ
2. เพื่อใหน้กัศึกษาน าผลงานวจิัยที่ได้น าเสนอไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์แก่สถานประกอบการ
3. เพื่อปฏบิติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ TQF

เชงิปริมาณ
1. นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50
2. จ านวนผลงานวจิัยที่น าเสนอและมอบใหส้ถานประกอบการ
น าไปใช้ประโยชนไ์ม่นอ้ยกวา่ 5 เร่ือง
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่ชัน้ปทีี่ 4 
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 3.51

3,200 งบวัสดุ
ค่าพิมพ์เข้าเล่ม คนละ 300 บาท * 8 คน 
=  3,200 บาท

พ.ค.63 อ.ธนัย์นชิา ณัฐวรรณ

7 กิจกรรมเตรียมความพร้อมทกัษะด้านการจัดการ
ธรุกิจค้าปลีก รหสั 63

1. เพื่อใหน้กัศึกษาได้เตรียมความพร้อมทกัษะด้านการจัดาร
ธรุกิจสมัยใหม่
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธรุกิจ
ค้าปลีกสู่สากล

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการธรุกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการจัดการธรุกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉล่ียต่อกิจกรรม 
ไม่นอ้ยกวา่ 3.51

2,400 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 400 บาท * 1 คน * 6 ชม.
 * 1 วนั)  = 2,400 บาท

ก.ค.63 อ.ศรินธร ณัฐวรรณ

8 กิจกรรมบายศรีสู่ขวญัสานสัมพันธน์อ้งพี่ สาขาวชิา
การจัดการธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีของนกัศึกษาใหม่กับอาจารย์และ
รุ่นพี่ในสาขาวชิาการจัดการธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์ประเพณีไทย

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
เชงิคุณภาพ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ ค่าเฉล่ีย 3.51

3,000 งบวัสดุ
ดอกไม้สด พวงมาลัย ด้ายสายสิญจน ์3,000 
บาท

ก.ค.63 อ.ดร.อัญชลี เพชรกมล

9 กิจกรรมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา กิจกรรม
ความร่วมมือธรุกิจค้าปลีก (งบโครงการพิเศษ)

เพื่อจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา โครงการความร่วมมือธรุกิจ
ค้าปลีก

เชงิปริมาณ 
ผลการเบกิจ่ายร้อยละ 90 ของงบประมาณ

585,100 งบตอบแทน 
ค่าตอบแทนในการด าเนนิกิจกรรม 409,500 
บาท
งบวัสดุ 
ค่าวสัดุในการด าเนนิกิจกรรม 175,600 บาท

ต.ค.62 - มิ.ย.63 อ.ธนัย์นชิา ปราณี
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1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัศึกษารหสั 59 เพื่อ
ความพร้อมในการท างานด้านโลจิสติกส์

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความพร้อมในการออกไปปฏบิติัสหกิจ
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความเข้าใจกลยุทธก์ารด าเนนิการจาก
บริษัทผู้เปน็ผู้น าในตลาดโลจิสติกส์

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษารหสั 59 สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1. ความเข้าใจกลยุทธก์ารด าเนนิการจากบริษัทผู้เปน็ผู้น าในตลาด
โลจิสติกส์เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้ความร่วมโครงการมีค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 
3.51

28,100 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คน * 6ชม. * 2 วนั 
* 400 บาท = 4,800 บาท
งบใชส้อย
ค่าเช่ารถบสั 1 คัน 15,000 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าของที่ระลึก 600 บาท
2. ค่าวสัดุอุปกรณ์การอบรม 500 บาท
3. ค่าโปสเตอร์ 7,200 บาท

ต.ค. - พ.ย.62 อ.กิตินนัธ์ ณัฐวรรณ

2 กิจกรรมจัดท าหนงัสือธรรมะปฏบิติัธรรม 1. เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาและคณาจารย์ ได้มีความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมผ่านส่ือธรรมะ 
2. เพื่อเปน็การเผยแพร่หลักธรรมค าสอน และคติเตือนใจ
เกีย่วกับหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา
3. เพื่อเปน็การน าหลักค าสอนมาบรูณาการกับการเรียนการ
สอนของอาจารย์ในรายวชิาที่เปน็คณะกรรมการท านบุ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม

เชงิปริมาณ
บคุลากร นกัศึกษา นกัเรียน และประชาชน เข้าร่วมไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้เกีย่วกับพระพุทธศาสนาในด้าน
คติสอนใจ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75
4. ผลที่เกิดขึน้จากการใหบ้ริการวชิาการต่อสังคมหรือการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชนข์องกลุ่มเปา้หมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65

ไมใ่ชง้บประมาณ ต.ค.62 อ.ธนษิฐ์นนัท์ เพชรกมล

3 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนมืออาชีพ รหสั 62

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกิจกรรม
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน     

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์เข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มมากขึน้ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 80 
2. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่นอ้ยกวา่
ค่าเฉล่ีย 3.51

26,200 งบใชส้อย
1. ค่าเช่ารถศึกษาดูงาน บริษัท ซีพีเอฟ จ ากัด 
(มหาชน) ไป-กลับ 300 กม. จ านวน 2 คัน 
ราคา 12,000 บาท = 24,000 บาท
2. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ 5 คน * 240 บาท 
* 1 วนั = 1,200 บาท
งบวัสดุ       
ค่าของที่ระลึก  1,000 บาท

พ.ย.62 อ.ธนษิฐ์นนัท์ ณัฐวรรณ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม
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ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการระบบบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง (กิจกรรม 2 คร้ัง)

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับระบบการ
จัดการสินค้าคงคลังจากสภาพการท างานจริงได้มากขึน้
2. เพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงความส าคัญ เรียนรู้และปฏบิติัใน
การบริหารจัดการสินค้า
คงคลังประเภทสินค้าอันตรายได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด
3. เพื่อปฏบิติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ TQF

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 3 สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
สามารถเข้าใจระบบการจัดการสินค้าคงคลังได้มากขึน้ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80
2. นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 3.51

22,760 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานการบริหารสินค้าคง
คลังแบบโตโยต้า 
ค่าใชส้อย
1. ค่าเช่ารถ ไปจังหวดัฉะเชิงเทรา 1 วนั 
* 12,000 บาท * 1 คัน =  12,000 บาท
2. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ 4 คน * 240 บาท 
* 1 วนั = 960 บาท
ค่าวัสดุ
3. ของที่ระลึกส าหรับเข้าเยีย่มชมศึกษาดูงาน 
= 600 บาท
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏบิติัการจัดการสินค้า
คงคลังประเภทสินค้าอันตราย
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร *1 คน * 6 ชัว่โมง 
* 400 บาท * 3 วนั  = 7,200  บาท
ค่าวัสดุ
2. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร = 1,000  บาท
3. วสัดุประกอบการอบรม = 1,000  บาท

ม.ค.63 อ.ถิรนนัท์ ณัฐวรรณ

5 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา 1. เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนกัศึกษาระดับอุดมศึกษาด้าน
ความรู้เร่ืองการปฏบิติัมารยาทไทยที่ถูกต้องตามแบบของ
ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนกัศึกษาด้านทกัษะใหส้ามารถ
ปฏบิติัมารยาทไทยใหถู้กต้องเหมาะสมตามแบบอย่างไทย
4. เพี่อเสริมสร้างสมรรถนะของนกัศึกษาด้านเจตคติที่ดีต่อการ
แสดงออกซ่ึงมารยาทที่ถูกต้อง

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าประกวดรู้จักมารยาทไทยมีเจตคติที่ดีต่อการปฏบิติั
มารยาทไทย อันเปน็พื้นฐานและเอกลักษณ์ ของไทย

10,900 งบใชส้อย
1. ค่าที่พักนกัศึกษา 4 คนๆ ละ 500 บาท 
* 1 คืน =2,000 บาท
2. ค่าที่พักอาจารย์ 2 คน * 1 คืน * 500 บาท
= 1,000 บาท
3. ค่าที่พักพนกังานขับรถ 1 คน * 1 คืน 
* 500 บาท = 500 บาท
4. ค่าเช่าชุดไทยพร้อมแต่งหนา้ 4 ชุด * 1,000 
บาท = 4,000 บาท
5. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์และบคุลากร 3 คน 
* 2 วนั * 240 บาท = 1,440 บาท
งบวัสดุ
ค่าวสัดุในการด าเนนิกิจกรรม 1,960 บาท

ก.พ.63 อ.ธนษิฐ์นนัท์ เพชรกมล
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ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการน าเข้าส่งออก
สินค้าระหวา่งประเทศ

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการน าเข้าส่งออก
สินค้าระหวา่งประเทศ
2. เพื่อใหน้กัศึกษาได้เรียนรู้จากการท างานจริงในสถาน
ประกอบการ
3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้การปฏบิติั
ในรายวชิาการจัดการเพื่อการน าเข้าและส่งออกส าหรับธรุกิจ

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ชัน้ปทีี่ 2 เข้าร่วมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึน้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่
ค่าเฉล่ีย 3.51

36,000 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 30 ชัว่โมง * 400
 บาท = 24,000 บาท
งบใชส้อย
ค่าเช่ารถ 8,000 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าของที่ระลึก 1,000  บาท
2. ค่าวสัดุ 3,000 บาท

มี.ค.63 อ.วชัรพล ณัฐวรรณ

7 กิจกรรมทวนสอบเพื่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา
สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเนือ้หาด้าน
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการการขนส่ง 
การจัดการการขนส่งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
การจัดการการผลิตและปฏบิติัการ การจัดการบรรจุภณัฑ์ 
การจัดการคลังสินค้า การน าเข้าส่งออกสินค้า ระบบขนส่ง
หลายช่องทางการจัดการต้นทนุโลจิสติกส์ การจัดการกลยุทธ์
เพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพิ่มขึน้
2. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาสาขาวชิาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. เพื่อเปน็ข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอน

เชงิปริมาณ
จ านวนอาจารย์และนกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
เชงิคุณภาพ
1. จ านวนนกัศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ของจ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วม
ทั้งหมด
2. จ านวนนกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนที่เข้ารับการทวนสอบผลการเรียนรู้มีผลคะแนนสอบผ่าน
เกณฑ์มากกวา่ร้อยละ 60

ไมใ่ชง้บประมาณ มี.ค.63 อ.นศิากร ณัฐวรรณ

8 กิจกรรมสายใยรักพี่พบนอ้ง 1. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นนอ้ง
2. เพื่อแสดงความยินดีแก่นกัศึกษาชัน้ปทีี่ 4 ที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา
3. เพื่อใหน้กัศึกษาชัน้ปทีี่ 4 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านต่างๆ
 แก่รุ่นนอ้งในสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้าร่วม
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษาสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ  โดยมีค่าเฉล่ีย
ไม่นอ้ยกวา่ 3.51

ไมใ่ชง้บประมาณ มี.ค.63 อ.นศิากร ณัฐวรรณ
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ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

9 กิจกรรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมและบายศรี
สู่ขวญัของนกัศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ส าหรับนกัศึกษารหสั 63

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับความรู้พื้นฐาน
สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้การปฏบิติัใน
รายวชิาของสาขาวชิาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4. เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษาใหเ้ข้าใจถึงการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม 

เชงิปริมาณ
1. ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 ที่ทดสอบก่อนเรียนแล้ว
ได้คะแนนนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 เข้าร่วมโครงการเตรียมความ
พร้อมความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ส าหรับโลจิสติกส์ เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 เข้าร่วมโครงการเตรียม
ความพร้อมความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษส าหรับโลจิสติกส์ 
เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1. ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจในพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80
3. ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1-4 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
บายศรีสู่ขวญั

26,500 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คน * 6 ชัว่โมง * 10 วนั
* 400 บาท =24,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าวสัดุ 2,500 บาท

ก.ค. - ก.ย.63 อ.พิชญ์ณี ณัฐวรรณ

10 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
นกัศึกษา

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานกัศึกษาคณะ
วทิยาการจัดการ

เชงิปริมาณ
จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานกัศึกษา
จ านวน 2 เครือข่าย

10,000 งบใชส้อย 
ค่าใช้สอยในการด าเนนิกิจกรรม 5,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าวสัดุในการด าเนนิกิจกรรม 5,000 บาท

ต.ค.62 - ก.ย.63  สาขาวชิาการ
จัดการทอ่งเที่ยว/

การจัดการ
โลจิสติกส์ฯ

สุกัญญา
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1 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้นกัศึกษาสาขาวชิา
การบญัชี 1/2562

1. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในระดับรายวชิา 
2. เพื่อเปน็การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ในระดับรายวชิา

เชงิปริมาณ
1. คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาประจ า
หลักสูตรบญัชีบณัฑิตเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
2. อาจารย์ประจ ารายวชิา เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
เชงิคุณภาพ  
1. ข้อสอบรายวชิาบญัชีที่ผ่านการทวนสอบสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
2. เกรดคะแนนผลการเรียนรายวชิาบญัชีผ่านการทวนสอบ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
3. รายวชิาที่ใช้ในการทวนสอบไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25

ไมใ่ชง้บประมาณ ต.ค.62 อ.ปริยากร ชัยวฒัน์

2 กิจกรรมพัฒนางานนกัวจิัยรุ่นเยาวสู่์การตีพิมพ์
วารสารระดับชาติ

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ที่เกีย่วข้องกับการเขียนบทความ
วจิัยที่ถูกต้อง
2. เพื่อพัฒนาบทความวจิัยของนกัศึกษาสู่การตีพิมพ์วารสาร
ระดับชาติ

เชงิปริมาณ
นกัศึกษามีผลงานวจิัยตีพิมพ์วารสารระดับชาติอย่างนอ้ย 
1 ผลงาน
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษาได้รับความรู้ด้านการเขียนบทความวจิัยเพิ่มขึน้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

4,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คน * 6 ชัว่โมง * 400 
บาท * 2 วนั = 4,800 บาท

ต.ค.62 อ.ภารดี ชัยวฒัน์

3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทอ้งถิน่ "Log Acc" คร้ังที่ 8 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ใหแ้ก่โรงเรียนในชนบท
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดการท างานร่วมกันระหวา่งสาขาวชิาและ
ชุมชน
3. เพื่อปลูกฝังในการท าความดี ความมีน้ าใจและจิตสาธารณะ
ใหก้ับนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี และสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน คณะวทิยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ   
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีและสาขาวชิาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวทิยาการจัดการ ปรับปรุง
และพัฒนาสถานที่ใหแ้ก่โรงเรียนในชนบท
2. นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี และสาขาวชิาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวทิยาการจัดการ เกิดความ
มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมการท างานร่วมกัน
3. นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี และสาขาวชิาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวทิยาการจัดการ มีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90

ไมใ่ชง้บประมาณ ต.ค.62 อ.ภารดี 
อ.กิตินนัธ ์

ชัยวฒัน์

4 กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนือ่งทาง
วชิาชีพบญัชี

1. เพื่อใหผู้้เข้ารับการสัมมนาทราบถึงมาตรฐานการบญัชีที่มีการ
เปล่ียนแปลงในปจัจุบนั
2. เพื่อใหผู้้เข้ารับการสัมมนาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้กิบกิจการและใช้กับการเรียน
3. เพื่อใหส้าขาวชิาการบญัชีเปน็ที่รู้รักและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อบคุคลภายนอก
4. เพื่อใหศิ้ษย์เก่า และศิษย์ปจัจุบนัสาขาวชิาการบญัชีได้รับ
ความรู้ความด้านการบญัชีอย่างต่อเนือ่ง

เชงิปริมาณ
บคุคลภายนอก ศิษย์ปจัจุบนัและศิษย์เก่าสาขาวชิาการบญัชี 
เข้าร่วมโครงการอย่างนอ้ยร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองมาตรฐาน
การบญัชี ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีวามพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75

ไมใ่ชง้บประมาณ ต.ค.62 อ.ศิริพร เพชรกมล

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการบญัชี
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม
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ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการบญัชี
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี
2. เพื่อใหน้กัศึกษาได้เสริมสร้างทกัษะในการท าบญัชีโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี
3. เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับนกัศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีชัน้ปทีี่ 3 เข้าอบรมไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 90 ของจ านวนนกัศึกษาที่ลงเรียนรายวชิาโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีชัน้ปทีี่ 3 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี
เพิ่มขึน้
2. นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีชัน้ปทีี่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ คิดเปน็ค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.51

21,000 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 7 ชัว่โมง * 400 
บาท * 2 กลุ่ม = 16,800 บาท
งบวัสดุ 
(ค่าถ่ายเอกสาร) 50 บาทต่อชุด * 84 คน = 
4,200 บาท

พ.ย.62 อ.ภารดี ชัยวฒัน์

6 กิจกรรมศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการ
ต้นทนุ

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเข้าใจถึงขัน้ตอนกระบวนการผลิตของ
กิจการอุตสาหกรรม ต้ังแต่กระบวนการน าปจัจัยการผลิตเข้าสู่
กระบวนการผลิตจนผลิตเสร็จและเข้าสู่คลังเก็บสินค้า 
ตลอดจนกระบวนการจัดจ าหนา่ยสินค้า
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเข้าใจถึงลักษณะพฤติกรรมของต้นทนุผลิต
ในกิจการอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเข้าใจถึงแนวคิดการบริหารองค์กรในกิจการ
อุตสาหกรรม

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
90 ของเปา้หมาย
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึง
ขัน้ตอนกระบวนการผลิตของกิจการ อุตสาหกรรม ต้ังแต่
กระบวนการ
น าปจัจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตจนผลิตเสร็จและเข้าสู่
คลังเก็บสินค้าเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70    
2. นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม ค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.51

13,000 งบใชส้อย
ค่าเช่ารถ 12,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าของที่ระลึก 1,000 บาท

ม.ค. - มี.ค.63 อ.ปริยากร ชัยวฒัน์

7 กิจกรรมที่อบรมเชิงปฏบิติัการเตรียมความพร้อม
พัฒนาตนสู่วชิาชีพนกับญัชี

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบคุลิกภาพที่
เหมาะสมสู่การเปน็มืออาชีพ น าไปสู่ภาพลักษณ์และความ
นา่เชือ่ถือพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะมารยาทในการเข้าสังคม
และเสริมสร้างความมัน่ใจใหก้ับนกัศึกษา
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเทคนคิในการจัดท าประวติั
ส่วนตัวส าหรับการสมัครงาน

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีชัน้ปทีี่ 4 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 
เชงิคุณภาพ   
1. นกัศึกษามีบคุลิกภาพและความมัน่ใจมากขึน้จากการจ าลอง
สถานการณ์สัมภาษณ์งานเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70
2. นกัศึกษาสามารถจัดท าประวติัส่วนตัวที่พร้อมส าหรับการ
สมัครงานได้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

4,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 4 คน * 3 ชัว่โมง * 400 
บาท = 4,800 บาท

ก.พ.63 อ.ธติิรัตน์ ชัยวฒัน์

8 กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านบญัชีส าหรับการ
ทดสอบเปน็ผู้ตรวจสอบบญัชีภาษีอากร

1. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทางด้านบญัชีส าหรับการ
ทดสอบเปน็ผู้ตรวจสอบบญัชีภาษีอากร
2. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้เกิดความสัมพันธอ์ันดีระหวา่ง
มหาวทิยาลัย

เชงิปริมาณ
ศิษย์เก่าหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 20
เชงิคุณภาพ
1. ศิษย์เก่าหรือผู้ที่สนใจมีความรู้ทกัษะในด้านการบญัชีเพิ่มขึน้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70  
2. ศิษย์เก่าหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบผ่านในรายวชิาการบญัชี
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

7,000 งบตอบแทน
ค่าวทิยากร (1 คน * 7 ชัว่โมง * 400 บาท) 
2,800 บาท
งบใชส้อย
1. ค่าอาหารกลางวนั (1 มือ้ * 50 บาท *  20 
คน) 1,000 บาท
2. ค่าอาหารวา่ง (2 มือ้ *  25 บาท * 20 คน) 
1,000 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,500 บาท
2. ค่าเคร่ืองเขียน 700 บาท

ก.พ.63 อ.ภารดี เพชรกมล
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ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการบญัชี
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

9 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้นกัศึกษาสาขาวชิา
การบญัชี 2/2562

1. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในระดับรายวชิา 
2. เพื่อเปน็การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ในระดับรายวชิา

เชงิปริมาณ
1. คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาประจ า
หลักสูตรบญัชีบณัฑิตเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
2. อาจารย์ประจ ารายวชิา เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
เชงิคุณภาพ  
1. ข้อสอบรายวชิาบญัชีที่ผ่านการทวนสอบสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
2. เกรดคะแนนผลการเรียนรายวชิาบญัชีผ่านการทวนสอบ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
3. รายวชิาที่ใช้ในการทวนสอบไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25

ไมใ่ชง้บประมาณ มี.ค.63 อ.ปริยากร ชัยวฒัน์

10 กิจกรรมที่เตรียมความพร้อมนกัศึกษาสาขาวชิาการ
บญัชี รหสั 63

1. เพื่อใหน้กัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีชัน้ปทีี่ 1 มีทกัษะพื้นฐาน
ทางด้านการบญัชีก่อนการเรียน
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีชัน้ปทีี่ 1 มีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่การเรียนในระดับชัน้ที่สูงขึน้

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีชัน้ปทีี่ 1 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 90 
เชงิคุณภาพ  
นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทกัษะพื้นฐานทางด้าน
การบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

2,400 งบวัสดุ
ค่าวสัดุในการด าเนนิกิจกรรม 2,400 บาท

ก.ค.63 อ.ธติิรัตน์ ชัยวฒัน์

11 กิจกรรมบายศรีสู่ขวญัส าหรับนกัศึกษาสาขาการ
บญัชี ส าหรับนกัศึกษารหสั 63

1. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีของนกัศึกษาใหม่กับอาจารย์และ
รุ่นพี่ในสาขาวชิาการบญัชี
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์ประเพณีไทย

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ 
ค่าเฉล่ีย 3.51

2,500 งบวัสดุ
ค่าวสัดุในการด าเนนิกิจกรรม 2,500 บาท

ก.ค.63 อ.ปริยากร เพชรกมล
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1 กิจกรรมสู่ขวญัสร้างความสัมพันธพ์ี่นอ้ง สาขาวชิา
การบริหารธรุกิจ

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้และสืบทอดวฒันธรรมอันดีงาม
2. เพื่อสืบสานวฒันธรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นนอ้ง

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 3.51

12,600 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คน * 6 ชัว่โมง 
* 400 บาท = 2,400 บาท
งบวัสดุ
ค่าวสัดุ 10,200 บาท

ต.ค.62 อ.ภทัรภร และ
อ.นริินธนา

สุกัญญา

2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัศึกษาบริหารธรุกิจ 
คร้ังที่ 1 รหสั 62

1. นกัศึกษามีความเข้าใจกฏระเบยีบ ของมหาวทิยาลัย
2. นกัศึกษามีทศันคติที่ดี ต่อการด าเนนิชีวติในมหาวทิยาลัย 
และส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 รหสั 62 เข้าร่วมไม่นอ้ยวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษามีความพึงพอใจไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย3.51

4,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 6 ชัว่โมง 
* 400 บาท  = 4,800 บาท

พ.ย.62 อ.นริินธนา สุกัญญา

3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการพัฒนานกัทรัพยากร
มนษุย์ Thailand 4.0

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความเข้าใจในหนา้ที่งานพื้นฐานของ
ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์สอดคล้องกับกลยุทธท์างธรุกิจ
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดของงานบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ในองค์การสู่ Thailand 4.0
3. เพื่อใหน้กัศึกษาได้รับรู้ทศิทาง ประเด็นส าคัญ และกระแส
ของการพัฒนาศักยภาพนกับริหารทรัพยากรมนษุย์สู่ Thailand
4.0

เชงิปริมาณ
1. นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษามีความเข้าใจในหนา้ที่พื้นฐาน แนวคิด และทศิทาง
การบริหารทรัพยากรมนษุย์เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. นกัศึกษามีความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 3.51

10,740 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 2 วนั * 400 
* 6 ชัว่โมง = 9,600 บาท
งบวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสาร 19 ชุด * 30 บาท * 2 วนั 
= 1,140 บาท

พ.ย.62 ผศ.ดร.
ภญิญาพัชญ์

สุกัญญา

4 กิจกรรมการพัฒนาความรู้การบริหารเงิน 4.0+ 1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ทางการเงิน และการน าความรู้
ทางการเงินไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปญัหาทางการเงินใน
ชีวติประจ าวนั 
2. เพื่อใหว้ทิยากร อาจารย์ และนกัศึกษา ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ในการน าความรู้เร่ืองการบริหารจัดการทางการเงินมาประยุกต์
ส าหรับ การสร้างบทเรียน/กรณีศึกษา

เชงิปริมาณ
1. โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางการเงินแก่นกัศึกษา จ านวน 1 
โครงการ
2. บทเรียนความรู้การบริหารจัดการทางการเงินกรณีศึกษา 
จ านวน 1 บทเรียน
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้การบริหารจัดการการเงิน
และสามารถแก้ปญัหาทางการเงินในชีวติประจ าได้ เพิ่มขึน้

- ไมใ่ชง้บประมาณ พ.ย.62 ผศ.วกิรานต์ และ อ.
นริินธนา

สุกัญญา

5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการสร้างและพัฒนาทมีงาน
สู่ความส าเร็จ

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามัคคีระหวา่งนกัศึกษาในแขนง
วชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์
2. เพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงความส าคัญของการท ากิจกรรม
และเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เปน็
ประโยชนต่์อไป

เชงิปริมาณ 
นกัศึกษาแขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์เข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
เชงิคุณภาพ 
1. นกัศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ 3.51 
2. นกัศึกษามีความพร้อมในการท ากิจกรรมอย่างเปน็ระบบเพื่ม
ขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

4,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 400 บาท 
* 6 ชัว่โมง * 1 วนั = 4,800 บาท

พ.ย.62 ผศ.ดร.
ภญิญาพัชญ์

สุกัญญา

6 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม สาขาวชิา
การบริหารธรุกิจ

1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และการท างานร่วมกับชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาเสียสละเวลาและเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จักการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาหลักสุตรบริหารธรุกิจ เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษามีความพึงพอใจในการท ากิจกรรม ไม่นอ้ยกวา่ 3.51

- ไมใ่ชง้บประมาณ พ.ย.62 ผศ.ดร.
ภญิญาพัชญ์ และ

สาขาวชิาการ
บริหารธรุกิจ

สุกัญญา

ผู้รับผิดชอบ

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม
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แผ่นดิน รายได้

ผู้รับผิดชอบ

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

7 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการเงินการ
ธนาคาร

1. เพื่อใหน้กัศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการผลิตธนบตัร
และการด าเนนิงานของโรงพิมพ์ธนบตัร
2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหน้กัศึกษาและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการศึกษาและการท างานในอนาคต

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาหลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารธรุกิจ
แขนงวชิาการเงินและการธนาคารชัน้ปทีี่ 3 และ 4 เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

3,720 งบใชส้อย
ค่าเบี้ยเล้ียงคนขับรถ 3 คน * 240 บาท 
= 720 บาท
งบวัสดุ
ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงรถตู้ 3 คัน = 3,000 บาท

ม.ค.63 อ.อุบล สุกัญญา

8 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ศึกษาดูงานด้าน
กระบวนผลิตและกลยุทธก์ารตลาด

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการ
บริหารธรุกิจมากยิง่ขึน้ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับบรูณาการกับ
รายวชิา
กลยุทธแ์ละนโยบายการตลาด และวชิาการวจิัยการตลาดได้

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80      
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
บริหารธรุกิจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

3,600 งบวัสดุ
1. ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงรถตู้ 3 คัน * 700 บาท 
= 2,100 
2. ค่าของที่ระลึก 1,500 บาท

ม.ค.63 อ.ภทัรภร สุกัญญา

9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการนกับริหาร 4.0 1. เพื่อพัฒนาบคุลิกภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เพื่อจัดกิจกรรมที่ฝึกใหน้กัศึกษามีบคุลิกภาพที่ดี และมีวนิยั
ในตนเอง

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาแขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนษุย์เข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
เชงิคุณภาพ   
1. นกัศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 3.51
2. นกัศึกษามีความพร้อมในการท ากิจกรรมอย่างเปน็ระบบ
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

12,570 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 6 ชัว่โมง 
* 400 บาท * 2 วนั = 9,600 บาท
งบวัสดุ
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 99 คน 
* 30 บาท = 2,970 บาท

ก.พ.63 ผศ.ดร.
ภญิญาพัชญ์

สุกัญญา

10 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวชิาการ
บริหารธรุกิจ

1. เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้และมีการ
จัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ 
2. เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา
ตาม มคอ.3 และมคอ.4 
3. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาที่แสดงผลลัพธก์าร
เรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูตร

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาหลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารธรุกิจ
เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80   
เชงิคุณภาพ
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านโดยรวม ค่าเฉล่ีย
ไม่นอ้ยกวา่ 3.51

- ไมใ่ชง้บประมาณ มี.ค.63 อ.นริินธนา สุกัญญา

11 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการ
คุณภาพชีวติในการท างาน

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับคุณภาพชีวติ 
2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหน้กัศึกษาและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในรายวชิาการจัดการคุณภาพชีวติ
ในการท างาน

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาสาขาวชิาการบริหารธรุกิจ แขนงวชิาการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ ชัน้ปทีี่ 3 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการมีค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.51

4,500 งบวัสดุ
1. ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงรถตู้ 3 คัน * 1,000 บาท 
= 3,000 บาท
2. ค่าของที่ระลึก 1,500 บาท

มี.ค.63 ผศ.ชวาลา สุกัญญา

12 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัศึกษาบริหารธรุกิจ 
คร้ังที่ 2 รหสั 63

1. นกัศึกษามีความเข้าใจกฏระเบยีบ ของมหาวทิยาลัย
2. นกัศึกษามีทศันคติที่ดี ต่อการด าเนนิชีวติในมหาวทิยาลัย 
และจบการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 รหสั 62 เข้าร่วมไม่นอ้ยวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษามีความพึงพอใจไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 3.51

4,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 6 ชัว่โมง 
* 400 บาท = 4,800 บาท

ก.ค.63 อ.นริินธนา สุกัญญา

13 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
นกัศึกษาสาขาวชิาการบริหารธรุกิจ แขนงวชิาการ
บริหารทรัพยากรมนษุย์

- - - ไมใ่ชง้บประมาณ ต.ค.62 - ก.ย.63  ผศ.ดร.
ภญิญาพัชญ์

 สุกัญญา
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1 กิจกรรมประชาสัมพันธส์าขาวชิาธรุกิจดิจิทลั 1. เพื่อประชาสัมพันธส์าขาวชิาธรุกิจดิจิทลั
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสาขาวชิาธรุกิจดิจิทลัร่วมออกแบบโบรชัวร์ 
และส่ิงพิมพ์ที่มีประโยชนข์องสาขาวชิาธรุกิจดิจิทลั

เชงิปริมาณ
มีโบชัวร์และปา้ยไวนลิประชาสัมพันธต์ามโรงเรียน การศึกษา
นอกโรงเรียน และสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนจ านวน 15 
สถานที่
เชงิคุณภาพ 
1. ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านโบชัวร์และ ส่ิงพิมพ์
ที่มีประโยชนส์ามารถน าไปใช้งานได้  
2. ผู้ที่สนใจมีความเข้าใจในสาขาวชิาธรุกิจดิจิทลัผ่านการ
สอบถามของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

29,000 งบวัสดุ
1. ค่าจ้างเหมาพิมพ์โบชัวร์จ านวน 5,000 แผ่น 
แผ่นละ 2 บาท = 10,000
2. ค่าจ้างเหมาพิมพ์ส่ิงพิมพ์ที่มีประโยชน์
สามารถน าไปใช้งานได้ จ านวน 2,000 ชิน้ 
ชิน้ละ 7 บาท = 14,000
3. โปสเตอร์ 50 แผ่น แผ่นละ 100 บาท
= 5,000

ต.ค.62 - มี.ค.63 อ.ดร.ณัตตยา นสิรา

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเทคนคิการเขียนแผน
ธรุกิจใหโ้ดนใจผู้ประกอบการยุคดิจิทลั

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเข้าใจในองค์ประกอบของ
แผนธรุกิจและขัน้ตอนการเขียนแผนธรุกิจ
2. เพื่อใหน้กัศึกษาศึกษาดูงานการท าธรุกิจ สินค้าของชุมชน 
และน าไปใช้เขียนแผนธรุกิจ
3. เพื่อใหเ้กิดการบรูณาการการเรียนการสอนในรายวชิาสาขา
ธรุกิจดิจิทลัส่งผลดีต่อนกัศึกษา

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาเข้าร่วมการอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80     
เชงิคุณภาพ 
1. นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างแผนธรุกิจโดยวดัจาก
ปริมาณการออกแบบแผนธรุกิจที่ส่งมาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ของผลงานที่ต้ังเปา้หมายไว ้  
2. นกัศึกษาสามารถบอกองค์ประกอบและการด าเนนิการตาม
แผนธรุกิจได้โดยดูจากการน าเสนอแผนธรุกิจ

30,600 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 400 บาท * 6 
ชัว่โมง * 2 วนั = 9,600 บาท
ค่าใชส้อย 
1. ค่าเช่ารถบสั 12,000 บาท * 1 วนั * 1 คัน 
= 12,000 บาท
2. ค่าเข้าศึกษาดูงานเกษตรนวตัวถิี 5,000 บาท
ค่าวัสดุ 
1. ค่าน้ ามันรถ 1,500 บาท * 2 วนั * 1 คัน 
3,000 บาท 
2. ค่าสี และฟิลชารต์ = 1,000 บาท

เม.ย. - มิ.ย.63 อ.ดร.ไอลดา นสิรา

3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับ
ผลิตภณัฑ์ในชุมชนสู่ตลาดดิจิทลั

1. เพื่อใหน้กัศึกษาออกแบบตราสินค้า และบรรจุภณัฑ์ในชุมชน
 ตามแผนธรุกิจที่สร้างไว้
2. เพื่อใหน้กัศึกษาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการซ้ือขายสินค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชนใหอ้ยูบ่นส่ือออนไลนดิ์จิทลั
3. เพื่อใหเ้กิดการบรูณาการการเรียนการสอนในรายวชิาสาขา
ธรุกิจดิจิทลั

เชงิปริมาณ
1. นกัศึกษาเข้าร่วมการอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. นกัศึกษามีความรู้และความเข้าใจจากการเข้าร่วมการอบรม
โดยดูจากจ านวนชิน้งานของนกัศึกษาเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ 
นกัศึกษาสามารถออกแบบตราสินค้าและบรรจุภณัฑ์ได้โดยผ่าน
การคัดเลือกจากชุมชน

18,200 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 400 บาท * 6 
ชัว่โมง * 2 วนั = 9,600 บาท
งบวัสดุ 
1. ค่าน้ ามันรถตู้ 1,500 บาท * 3 วนั * 1 คัน
= 4,500 บาท
2. ค่าจ้างเหมาพิมพ์บรรจุภณัฑ์ตัวอย่าง จ านวน
 30 ชิน้ * 20 บาท = 600 บาท
3. ค่าจ้างเหมาพิมพ์บรรจุภณัฑ์ จ านวน 100 
ชิน้ 
* 20 บาท = 2,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาพิมพ์ตราสินค้าผลิตภณัฑ์ จ านวน
 100 ชิน้ * 15 บาท = 1,500 บาท

เม.ย. - มิ.ย.63 อ.ดร.ไอลดา นสิรา

4 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวชิาธรุกิจดิจิทลั 1. เพื่อประเมินผลการเรียนของนกัศึกษาทั้งภาคทฤษฎแีละ
ปฏบิติั
2. เพื่อใหก้ารเรียนการสอนเปน็ไปตามวตัถุประสงค์ของรายวชิา
และหลักสูตร
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวชิาและหลักสูตร
4. เพื่อน ามาเปน็ข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน

เชงิปริมาณ
1. นกัศึกษาสาขาวชิาธรุกิจดิจิทลั
2. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต 
สาขาวชิาธรุกิจดิจิทลั
เชงิคุณภาพ 
1. นกัศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70
2. จ านวนรายวชิาอย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวชิา
ทั้งหมดในแต่ละชัน้ป ีมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เปน็ไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

ไมใ่ชง้บประมาณ พ.ค.63 อ.ชลียา นสิรา

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาธุรกิจดจิิทัล
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม
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ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาธุรกิจดจิิทัล
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบนัดาลใจ
ในธรุกิจบนโลกดิจิทลั รหสั 63

1. เพื่อปรับความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
นกัศึกษาสามารถน าไปใช้ในการเรียนได้
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเข้าใจรูปแบบของธรุกิจต่างๆ บนอินเทอร์เนต็ 
3. เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหก้ับนกัศึกษาในการลงมือท าธรุกิจ
ออนไลน์
4. เพื่อเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาสามารถปรับตัวในการ
เรียนและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ในมหาวทิยาลัยได้

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 สาขาวชิาธรุกิจดิจิทลัเข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ 
1. นกัศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึน้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
2. นกัศึกษาสามารถแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับแนวทางเบื้องต้น
ในการท าธรุกิจออนไลนไ์ด้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวน
นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ค่าเฉล่ียมากกวา่ 
3.51

2,400 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 3 ชัว่โมง * 400 
บาท = 2,400 บาท

มิ.ย.63 อ.ชลียา นสิรา
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1 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านกระบวนการ
สหกรณ์

1. เพื่อใหน้กัศึกษาได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้เกีย่วกับการ
บริหารจัดการสหกรณ์
2. เพื่อบรูณาการกับรายวชิาประเมินผลโครงการ

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษามีความรู้เกีย่วกับการบริหารสหกรณ์เพิ่มขึน้ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70
2. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเปน็ค่าเฉล่ีย
มากกวา่ 3.51

2,700 งบใชส้อย
ค่าเข้าชม 120 บาท * 10 คน = 1,200 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าน้ ามันรถ 1,000 บาท
2. ค่าของที่ระลึก 500 บาท

ธ.ค.62 ผศ.อาภา สุกัญญา

2 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์

1. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
2. เพื่อใหเ้ปน็ไปตาม มคอ.2

เชงิปริมาณ
จ านวนรายวชิาที่ได้รับการทวนสอบ ร้อยละ 25 ของรายวชิาที่
เปดิสอน ในปกีารศึกษา 2562
เชงิคุณภาพ
ผลการเรียนนกัศึกษาไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดไว้

ไมใ่ชง้บประมาณ มี.ค.63 ผศ.อาภา สุกัญญา

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ่)

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม
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1 กิจกรรมปฐมนเิทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
นเิทศศาสตร์

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเข้าใจกระบวนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
นเิทศศาสตร์
2. เพื่อใหน้กัศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านบคุลิกภาพ และ
ด้านการส่ือสารที่เหมาะสมในการปฏบิติังาน

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 4 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95
เชงิคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดเข้าใจในกระบวนการฝึก
ประสบการณ์และมีบคุลิกภาพ

ไมใ่ชง้บประมาณ ต.ค.62 ผศ.อุทยั ปราณี

2 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวทิยุโทรทศัน์ 1. เพื่อใหน้กัศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงระบบและการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ในงานวทิยุโทรทศัน์
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์
3. เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ในกระบวนการบรูณาการบทบาท
หนา้ที่ของฝ่ายที่เกีย่วข้องในขัน้ตอนการผลิตรายการโทรทศัน์

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาสาขาวชิานเิทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษามีความรู้เกีย่วกับกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน ์
และกระบวนการบรูณาการบทบาทหนา้ที่ของฝ่ายที่เกีย่วข้องใน
ขัน้ตอนการผลิตรายการวทิยุโทรทศันเ์พิ่มขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95
2. นกัศึกษาสาขาวชิานเิทศศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

4,500 งบวัสดุ
1. ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง = 3,000 บาท
2. ค่าของที่ระลึก = 1,500 บาท

ธ.ค.62 ผศ.ประสิทธิ์ ปราณี

3 กิจกรรมส่ือสารเพื่อพัฒนาทอ้งถิน่แบบบรูณาการ 1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการส่ือสารเพื่อ
การพัฒนาทอ้งถิน่
2. เพื่อใหน้กัศึกษาได้ปฏบิติัจริงในกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการ
ส่ือสารเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีจิตอาสาในการพัฒนาทอ้งถิน่ตามอัตลักษณ์
ของมหาวทิยาลัย

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ทอ้งถิน่และมีจิตอาสาเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

ไมใ่ชง้บประมาณ ม.ค.63 ผศ.อุทยั ปราณี

4 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากพี่สู่นอ้ง 1. เพื่อใหน้กัศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้การเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษากับนกัเรียน
2. เพื่อใหน้กัศึกษาได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้าน
นเิทศศาสตร์ใหแ้ก่นกัเรียนระดับมัธยมศึกษา

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 3 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้าน
นเิทศศาสตร์ใได้ดีขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. นกัศึกษาสาขาวชิานเิทศศาสตร์ทเีข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

15,900 งบใชส้อย
1. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ 240 บาท * 6 คน 
* 5 วนั = 7,200 บาท
2. ค่าเบี้ยเล้ียงคนขับรถ 240 บาท * 1 คน 
* 5 วนั = 1,200 บาท
งบวัสดุ
ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงรถตู้ จ านวน 5 วนั * 1 คัน 
* 1,500 บาท = 7,500

ม.ค.63 ผศ.อุทยั ปราณี

5 กิจกรรมนทิรรศการการส่ือสารศิลปวฒันธรรมแบบ
บรูณาการ

1. เพื่อใหน้กัศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงระบบและการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ในการจัดงานนทิรรศการ
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเลือกใช้ส่ือ และวธิกีารส่ือสารในการจัด
นทิรรศการได้ตามเปา้หมาย
3. เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิติังานจริง
ได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจได้ร่วมฟื้นฟู 
และอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมไทยใหค้งอยูสื่บไป

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉล่ีย
ไม่นอ้ยกวา่ 3.51

16,400 งบใชส้อย
1. ค่าเช่าเต้นท ์1,200*2 = 2,400  
2. ค่าจ้างตกแต่งสถานที่  = 8,000 
ค่าวัสดุ
ค่าไวนลิ = 6,000  

ม.ค.63 ผศ.ละเอียด เพชรกมล

6 กิจกรรมจัดซ้ือชุดผลิตรายการโทรทศัน ์(งบ
โครงการพิเศษ)

เพื่อใหน้กัศึกษาได้ใช้อุปกรณ์ที่ทนัสมัยและได้ฝึกปฏบิติัการ เชงิปริมาณ
1. จ านวนนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. มีชุดผลิตรายการโทรทศัน ์1 ชุด
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉล่ียต่อกิจกรรม 
ไม่นอ้ยกวา่ 3.51

1,970,000 งบวัสดุ 
ค่าวสัดุในการด าเนนิกิจกรรม 1,970,00 บาท

ม.ค. - มี.ค.63 ผศ.อุทยั ปราณี

ผู้รับผิดชอบ

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม
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ผู้รับผิดชอบ

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพัฒนาทกัษะทาง
วชิาชีพสู่งานนเิทศศาสตร์

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีโอกาสพัฒนาตนเองสู่วชิาชีพนเิทศศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาทกัษะการสมัครงานด้านนเิทศศาสตร์
3. เพื่อพัฒนาบคุลิกภาพนกัศึกษาใหเ้หมาะสมต่อวชิาชีพ
นเิทศศาสตร์

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 4 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95 
เชงิคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการเขียนใบสมัครงานและ
มีบคุลิกภาพที่ดีเพิ่มมากขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

4,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 4 คน * 3 ชัว่โมง * 400 
บาท = 4,800 บาท

ก.พ.63 ผศ.อุทยั ปราณี

8 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวชิานเิทศศาสตร์ 1. เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรุ้ของรายวชิา
ตาม มคอ. 3
2. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาสาขาวชิานเิทศ
ศาสตร์

เชงิปริมาณ
1. จ านวนอาจารย์และผู้ทรงคุณวฒิุ เข้าร่วมโครงการทวนผลสอบ
การเรียนรู้ร้อยละ 100
2. จ านวนรายวชิาที่ใช้ทวนสอบร้อยละ 100
เชงิคุณภาพ
คณะกรรมการทวนสอบมีมติใหร้ายวชิาที่ใช้ทวนสอบ มีผล
ประเมินสอดคล้องกับ มคอ. 3

ไมใ่ชง้บประมาณ มี.ค.63 ผศ.ละเอียด ปราณี

10 กิจกรรมอบรมการบริหารจัดการหอ้งปฏบิติัการวทิยุ
โทรทศัน์

1. เพื่อใหน้กัศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทกัษะการบริหารจัดการ
หอ้งปฏบิติัการด้านนเิทศศาสตร์
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีของ
หอ้งปฏบิติัการนเิทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95
เชงิคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดสามารถใช้หอ้งปฏบิติัการด้าน
นเิทศศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธภิาพ

ไมใ่ชง้บประมาณ ก.ค.63 ผศ.อุทยั ปราณี

งบตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินภาพยนตร์ส้ัน 
4 คน * 6 ชัว่โมง * 500 บาท = 12,000  บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินภาพถ่าย 4 คน 
* 3 ชัว่โมง* 500 บาท  = 6,000  บาท
3. ค่ารางวลัประเภททมี ชนะเลิศภาพยนตร์ 
= 5,000 บาท
4. ค่ารางวลัรองชนะเลิศภาพยนตร์อันดับ 1 
= 4,000 บาท
5. ค่ารางวลัรองชนะเลิศภาพยนตร์อันดับ 2 
= 3,000 บาท
6. ค่ารางวลัรางวลัชมเชย 2 รางวลั 
รางวลัละ 2,000 บาท
7. ค่ารางวลัชนะเลิศภาพนิง่ = 3,000 บาท
8. ค่ารางวลัรองชนะเลิศภาพนิง่อันดับ 1 
= 2,000 บาท
9. ค่ารางวลัรองชนะเลิศภาพนิง่อันดับ 2 
= 1,000 บาท
10. ค่ารางวลัรางวลัชมเชย 2 รางวลั
รางวลัละ = 500 บาท
งบใชส้อย
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 20,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าวสัดุที่ใช้ในการด าเนนิกิจกรรม 6,000 บาท

มิ.ย.63 ผศ.อุทยั ปราณี64,500เชงิปริมาณ
1. นกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95
2. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถผลิตชิน้งานเข้าร่วม
ประกวดได้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วม
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษาสามารถน าเสนอและสร้างรรค์ผลงานด้านภาพถ่ายและ
ภาพยนตร์ได้อย่างมีคุณภาพ

1. เพื่อใหน้กัศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการ
สร้างสรรค์ภาพนิง่และภาพยนตร์
2. เพื่อใหน้กัศึกษาได้มีโอกาสน าเสนอผลงานภาพนิง่และ
ภาพยนตร์ผ่านการประกวด

กิจกรรมประกวดภาพนิง่และภาพยนตร์ระดับชาติ9
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ผู้รับผิดชอบ

ขอ้มลูกิจกรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

11 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการถ่ายภาพด้วยโดรน
ขัน้พื้นฐาน

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาด้านการถ่ายภาพด้วย
เทคโนโลยีทางอากาศยานไร้คนขับขัน้พื้นฐาน
2. เพื่อเปดิโอกาสใหน้กัศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วย
เทคโนโลยีขัน้สูง

เชงิปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 3 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95
เชงิคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าใจ
กระบวนการผลิตผลงานอากาศยานไร้คนขับขัน้พื้นฐานได้เพิ่มขึน้

9,600 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 4 คน * 6 ชัว่โมง * 400 
บาท = 9,600 บาท

ก.ค.63 ผศ.ประสิทธิ์ ปราณี
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1 กิจกรรมสร้างความรู้และพัฒนาทกัษะงานประกัน
คุณภาพส าหรับนกัศึกษา

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และได้พัฒนาทกัษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนบัสนนุการ
ประกันคุณภาพภายในสถาบนัตามตัวบง่ชีข้องมหาวทิยาลัย 
โดยสามารถแสดงความคิดเหน็อย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับ
แนวทางงานประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย

เชงิปริมาณ
คณะกรรมการองค์การนกัศึกษาภาคปกติเข้าร่วมโครงการ
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
เชงิคุณภาพ
1. คณะกรรมการองค์การนกัศึกษาภาคปกติที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และได้พัฒนาทกัษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. คณะกรรมการองค์การนกัศึกษาภาคปกติที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการมีค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.51

15,400 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร (2 คน * 8 ชัว่โมง 
* 400 บาท) = 6,400 บาท
งบใชส้อย 
1. ค่าอาหารวา่ง  (35 บาท * 50 คน * 2 มือ้) 
= 3,500 บาท
2. ค่าอาหารกลางวนั (50 บาท * 50 คน 
* 1 มือ้) = 2,500 บาท
งบวัสดุ
ค่าวสัดุ = 3,000 บาท

พ.ย.62 กิจการนกัศึกษา พีรวฒัน์

2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสาขาวชิาเพื่อเชือ่มความสัมพันธ์
 “ฅนแสดเกมส์” คร้ังที่ 11

1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธท์ี่ดีของนกักีฬา และ
นกัศึกษาทั้ง 9 สาขาวชิา 
2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลานามัยของนกัศึกษาใหส้มบรูณ์
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขันอันก่อใหเ้กิด
ประโยชนต่์อการพัฒนากีฬา
4. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์
ไม่ยุง่เกีย่วกับยาเสพติดซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

เชงิปริมาณ
1. นกัศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. คณาจารย์ บคุลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 3.51

107,000 งบใชส้อย
1. ค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเสียง = 37,000 บาท
2. ค่ารอาหารกลางวนั 500 คน * 40 บาท 
* 1 มือ้ = 20,000 บาท
3. ค่าอาหารวา่ง 500 คน * 35 บาท * 2 มือ้ 
= 35,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าถ้วยรางวลั ค่าเหรียญ ค่าปา้ยไวนลิ และวสัดุ
ที่ใช้ด าเนนิงาน = 15,000 บาท

พ.ย.62 กิจการนกัศึกษา/
โลจิสติกส์ฯ/
นเิทศศาสตร์/

การบญัชี

พีรวฒัน์

3 กิจกรรมวทิยาการจัดการแฟร์ 1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม
2. เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหวา่ง
บคุคลภายนอก ศิษย์เก่า และนกัศึกษาปจัจุบนั
3. เพื่อใหน้กัศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้านการวางแผนการจัดการ
เชิงธรุกิจได้

เชงิปริมาณ
จ านวนอาจารย์ บคุลากร นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 
เชงิคุณภาพ
1. อาจารย์ บคุลากร นกัศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.51
2. นกัศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้านการวางแผนการจัดการ
เชิงธรุกิจเพิ่มขึน้ร้อยละ 80

98,000 งบใชส้อย
1. ค่าเช่าชุดแสดงพิธเีปดิ (16 ชุด * 1,000 บาท) 
= 16,000 บาท
2. ค่าเช่าเคร่ืองเสียง พร้อมอุปกรณ์ดนตรี (2 วนั 
* 15,000 บาท) = 30,000 บาท
3. ค่าเช่าเต็นทส์ าหรับท ากิจกรรม (1,000 บาท 
* 15 หลัง) = 15,000 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าวสัดุส าหรับนทิรรศการ = 22,000 บาท 
2. ค่าวสัดุส าหรับงานแฟร์ = 15,000 บาท

ธ.ค.62 กิจการนกัศึกษา พีรวฒัน์

4 กิจกรรมธรรมะรักษา 1. เพื่อใหน้กัศึกษาได้ท านบุ ารุงและอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมและ
ศาสนา 
2. เพื่อความเปน็สิริมงคลของบคุลากร และนกัศึกษาคณะ
วทิยาการจัดการ 
3. เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจในการเรียน การปฏบิติังาน และ
การด าเนนิชีวติตลอดจนความร่วมมือระหวา่ง อาจารย์ บคุลากร
 และนกัศึกษาของคณะวทิยาการจัดการ

เชงิปริมาณ
1. นกัศึกษาคณะวทิยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80
2. บคุลากรคณะวทิยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80  
เชงิคุณภาพ
บคุลากร และนกัศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมไม่นอ้ยกวา่
ค่าเฉล่ีย 3.51

14,300 งบใชส้อย 
ค่าเช่าเต้นท ์2 หลังๆ ละ 1,500 บาท = 3,000
 บาท
งบวัสดุ
ค่าวสัดุ = 11,300 บาท

ม.ค.63 กิจการนกัศึกษา/
เศรษฐศาสตร์

พีรวฒัน์

ผู้รับผิดชอบ

ขอ้มลูกิจกรรม กิจการนักศึกษา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม
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ผู้รับผิดชอบ

ขอ้มลูกิจกรรม กิจการนักศึกษา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

5 กิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” 
ภาคปกติ

1. เพื่อใหน้กัศึกษาคณะวทิยาการจัดการมีเครือข่ายทางด้าน
กีฬาและสันทนาการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธร์ะหวา่ง
นกัศึกษาภายในสถาบนั
2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมของนกัศึกษาในอนาคต 
โดยใช้การกีฬาเปน็ส่ือในการประสานสัมพันธร์ะหวา่งหนว่ยงาน
มหาวทิยาลัย
3. เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัย
ที่ดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาภาคปกติ คณะวทิยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษาภาคปกติ  คณะวทิยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.51

87,500 งบใชส้อย 
1. ค่าเช่าชุดเดินขบวนพาเหรดพร้อมแต่งหนา้ 
(15 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท) 15,000 บาท
2. ค่าเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์พร้อมแต่งหนา้ (20 ชุด 
* 1,000 บาท) = 20,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวนั (400 คน * 50 บาท 
* 1 มือ้)  20,000 บาท
งบวัสดุ
1.เส้ือกีฬาส าหรับนกักีฬา (80 ตัว ๆ ละ 140 
บาท) 11,200 บาท
2.ค่าวสัดุส าหรับด าเนนิกิจกรรม 17,300 บาท
3. เส้ือยืด 4,000 บาท

มี.ค.63 กิจการนกัศึกษา/
บริหารธรุกิจ

พีรวฒัน์

6 กิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” 
ภาคพิเศษ

1. เพื่อใหน้กัศึกษาคณะวทิยาการจัดการมีเครือข่ายทางด้าน
กีฬาและสันทนาการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธร์ะหวา่ง
นกัศึกษาภายในสถาบนั
2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมของนกัศึกษาในอนาคต 
โดยใช้การกีฬาเปน็ส่ือในการประสานสัมพันธร์ะหวา่งหนว่ยงาน
มหาวทิยาลัย
3. เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัย
ที่ดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาเต็มเวลาเสาร์ - อาทติย์ เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทติย์ คณะวทิยาการจัดการที่เข้า
ร่วมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.51

22,500 งบใชส้อย 
1.ค่าอาหารวา่ง (500 คน * 25 บาท * 1 มือ้) 
= 12,500 บาท
งบวัสดุ 
1. เส้ือยืดส าหรับเดินขบวนพาเหรด (65 ตัว 
* 100 บาท) = 6,500 บาท
2. วสัดุส าหรับด าเนนิกิจกรรม 3,500 บาท

มี.ค.63 กิจการนกัศึกษา/
การบญัชี

พีรวฒัน์

7 กิจกรรมปจัฉิมนเิทศนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 4 1 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความเข้าใจถึง บทบาท หนา้ที่ 
และความส าคัญของการใช้ชีวติหลังส าเร็จการศึกษา
2 เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าความรู้และเทคนคิการเขียนใบ
สมัครงานมาประยุกต์ ใช้ในการสมัครงาน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนกัศึกษาใหม้ีคุณสมบติัพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏบิติักิจกรรมต่าง ๆ
5. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งนกัศึกษาในสาขาวชิา
และต่างสาขาวชิา

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาคณะวทิยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1.นกัศึกษามีความรู้ด้านเทคนคิการเขียนใบสมัครงานเพิ่มขึน้
ร้อยละ 80
2. นกัศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการค่าเฉล่ีย
ไม่นอ้ยกวา่ 3.51

51,000 งบใชส้อย 
- ค่าอาหารกลางวนั 400 คน * 80 บาท * 1 มือ้ 
= 32,000 บาท
- ค่าอาหารวา่ง 400 คน * 35 บาท * 1 มือ้ 
= 14,000 บาท
งบวัสดุ 
ค่าวสัดุ = 5,000 บาท

มิ.ย.63 กิจการนกัศึกษา/
การจัดการทัว่ไป/

ค้าปลีก/ธรุกิจดิจิทลั

พีรวฒัน์

8 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบณัฑิตใหม่ 1. เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบณัฑิตใหม่
2. เพื่อส่งเสริมความรัก ความภาคภมูิใจในสถาบนัการศึกษา
3. เพื่อเปน็การพบปะสังสรรค์ระหวา่งอาจารย์ นกัศึกษา
ปจัจุบนัและบณัฑิตใหม่ 

เชงิปริมาณ
บณัฑิตคณะวทิยาการจัดการเข้าร่วมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
เชงิคุณภาพ
บณัฑิตมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 3.51

70,000 งบใชส้อย
ค่าจ้างเหมาท าซุ้มแสดงความยินดีกับบณัฑิต 
1. ซุ้มคณะวทิยาการจัดการ 1 ซุ้ม ราคา 
10,000 บาท
2. ซุ้มสาขาวชิา จ านวน 12 สาขา 12 ซุ้ม ราคา
 60,000 บาท

ตามประกาศ
ของ

มหาวทิยาลัย

กิจการนกัศึกษา พีรวฒัน์
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แผ่นดิน รายได้

ผู้รับผิดชอบ

ขอ้มลูกิจกรรม กิจการนักศึกษา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

10 กิจกรรมปฐมนเิทศนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 1 ปกีารศึกษา 
2563

1. เพื่อสร้างทศันคติที่ดีต่อวชิาชีพในแต่ละสาขาวชิา ได้แก่ 
สาขาวชิาการจัดการทั่วไป สาขาวชิาการบริหารธรุกิจ 
สาขาวชิาการบญัชี สาขาวชิาการจัดการทอ่งเที่ยว สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิานเิทศศาสตร์ สาขาวชิาการจัดการ
ธรุกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
สาขาวชิาธรุกิจดิจิตัล และสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษาใหม่ใหม้ีความพร้อมด้าน
บคุลิกภาพ ทศันคติ และการปรับตัวในการอยูใ่นสังคมระดับ 
อุดมศึกษา
3. เพื่อใหน้กัศึกษาใหม่และรุ่นพี่ปจัจุบนัได้สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมากกวา่ค่าเฉล่ีย 3.51

196,000 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร ( 8 คน * 25 ชม. * 400 
บาท) = 80,000. บาท
งบใชส้อย
2. ค่าอาหาร (400 คน * 50 บาท * 2 มือ้)  
= 40,000 บาท
3. ค่าอาหารวา่ง (400 คน * 35 บาท * 4 มือ้) 
= 56,000 บาท
งบวัสดุ
วสัดุส าหรับด าเนนิกิจกรรม  20,000 บาท

มิ.ย.63 กิจการนกัศึกษา/
ทอ่งเที่ยว

พีรวฒัน์

9 1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกีย่วกับภาวะ
ความเปน็ผู้น าเพิ่มมากขึน้
2. เพื่อก่อใหเ้กิดความสามัคคีและความสัมพันธอ์ันดีระหวา่ง
นกัศึกษา   
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เกีย่วกับการพัฒนาบคุลิกภาพของ
ความเปน็ผู้น าเพิ่มมากขึน้ ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิติังาน  

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาคณะวทิยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษามีภาวะความเปน็ผู้น าเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
(วดัความส าเร็จโดยการสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกและการ
ท างานเปน็ทมี โดยเก็บข้อมูลวธิสัีมภาษณ์หรือแบบสอบถาม
2. นกัศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการค่าเฉล่ีย
ไม่นอ้ยกวา่ 3.51

299,880 พ.ค. - มิ.ย.63 กิจการนกัศึกษา พีรวฒัน์งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร (5 คน * 30 ชัว่โมง 
ชัว่โมงละ 400 บาท) 60,000 บาท
งบใชส้อย 
1.ค่าที่พักนกัศึกษา (500 บาท * 50 คน 
* 2 คืน) 50,000 บาท
2. ค่าที่พักอาจารย์และบคุลากร (900 บาท 
* 24 คน * 2 คืน) 43,200
3. ค่าที่พักอาจารย์ (เด่ียว) (1,450 บาท * 1 คน 
* 2 คืน) 2,900 บาท
4. ค่าที่พักวทิยากร (900 บาท * 2 คืน 
* 2 หอ้ง) 3,600 บาท
5. ค่าอาหารส าหรับนกัศึกษา (50 คน * 8 มือ้ 
มือ้ละ 100 บาท) 40,000 บาท
6. ค่าอาหารวา่งส าหรับนกัศึกษา (50 คน 
* 8 มือ้ มือ้ละ 20 บาท) 8,000 บาท
7. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์และบคุลากร (23 คน 
* 240 บาท * 3 วนั 16,560 บาท
8. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์และบคุลากร (2 คน 
* 270 บาท * 3 วนั) 1,620 บาท
9. ค่าเช่ารถโดยสารไม่นอ้ยกวา่ 40 ที่นัง่ (1 คัน 
* 15,000 บาท * 3 วนั) 45,000 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงรถตู้ 2 คัน 4,000 บาท
2. ค่าวสัดุส าหรับด าเนนิกิจกรรม 25,000 บาท

กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นกัศึกษา
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แผ่นดิน รายได้

ผู้รับผิดชอบ

ขอ้มลูกิจกรรม กิจการนักศึกษา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงาน

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชีว้ัดของกิจกรรม

11 กิจกรรมปฐมนเิทศเตรียมความพร้อมสู่สถาน
ประกอบการ นกัศึกษาชัน้ปทีี่ 4

1. เพื่อใหน้กัศึกษาชัน้ปทีี่ 4 ที่จะออกฝึกปฏบิติังานสหกิจศึกษา
เข้าใจในเนือ้หาและเปา้หมายของโครงการ
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลักการปฏบิติั
ตัวในระหวา่งการปฏบิติังาน
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเตรียมความพร้อมในเร่ืองต่างๆ ก่อนจะไป
ฝึกปฏบิติังานสหกิจศึกษา

เชงิปริมาณ
นกัศึกษาชัน้ปทีี่ 4 ทกุสาขาวชิาเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 80    
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ฝึกปฏบิติังานสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
มีค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

12,400 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน * 400 บาท * 8 ชม. 
= 6,400 บาท
งบวัสดุ 
ค่าจ้างท าโปสเตอร์  (15 แผ่น * 400 บาท) 
= 6,000  บาท

ก.ค.63 กิจการนกัศึกษา/
การจัดการทัว่ไป/

ธรุกิจดิจิทลั/ค้าปลีก

พีรวฒัน์

12 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสาขาวชิาเพื่อเชือ่มความสัมพันธ์
“ฅนแสดเกมส์” คร้ังที่ 12

1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธท์ี่ดีของนกักีฬา และ
นกัศึกษาทั้ง 9 สาขาวชิา 
2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลานามัยของนกัศึกษาใหส้มบรูณ์
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขันอันก่อใหเ้กิด
ประโยชนต่์อการพัฒนากีฬา
4. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์
ไม่ยุง่เกีย่วกับยาเสพติดซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

เชงิปริมาณ
1. นกัศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2. คณาจารย์ บคุลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 
3.51

107,000 งบใชส้อย
1. ค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเสียง = 37,000 บาท
2. ค่ารอาหารกลางวนั 500 คน * 40 บาท 
* 1 มือ้ = 20,000 บาท
3. ค่าอาหารวา่ง 500 คน * 35 บาท * 2 มือ้ 
= 35,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าถ้วยรางวลั ค่าเหรียญ ค่าปา้ยไวนลิ และวสัดุ
ที่ใช้ด าเนนิงาน = 15,000 บาท

ก.ค.63 กิจการนกัศึกษา/
โลจิสติกส์ฯ/นเิทศ
ศาสตร์/การบญัชี

พีรวฒัน์

13 กิจกรรมนอ้มวนัทา บชูาครู 1. เพื่อใหน้กัศึกษาได้แสดงความเคารพนอบนอ้ม และความ
กตัญญูกตเวทติาต่อครู-อาจารย์
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมอนรัุกษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงามของไทย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งครู-อาจารย์กับลูกศิษย์
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์
พานไหวค้รู

เชงิปริมาณ
อาจารย์และนกัศึกษาคณะวทิยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
เชงิคุณภาพ
1. นกัศึกษาได้เรียนรู้เกีย่วกับขนบธรรมเนยีมประเพณีและร าลึก
ถึงพระคุณอาจารย์ โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้เปน็ตัวแทนมอบ
พานไหวค้รู จ านวน 9 สาขา 
2. นกัศึกษามีความสามัคคีและความสัมพันธอ์ันดีระหวา่ง
อาจารย์กับนกัศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์นกัศึกษาที่ช่วยงาน
ในโครงการ โดยใหตั้วแทนสาขา จ านวน 9 สาขาในการประเมินผล
3. อาจารย์และนกัศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการค่าเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51

9,000 งบตอบแทน
1. ประกวดพานประเภทสวยงาม รางวลั
ชนะเลิศ = 1,500 บาท
2. ประกวดพานประเภทสวยงาม 
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 = 1,000 บาท
3. ประกวดพานประเภทสวยงาม 
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 = 500 บาท
4. ประกวดพานประเภทสร้างสรรค์ 
รางวลัชนะเลิศ = 1,500 บาท
5. ประกวดพานประเภทสร้างสรรค์
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 = 1,000 บาท
5. ประกวดพานประเภทสร้างสรรค์ 
รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 = 500 บาท
งบวัสดุ
ค่าวสัดุ = 3,000 บาท

ก.ค.63 กิจการนกัศึกษา/
ธรุกิจดิจิทลั/ค้าปลีก
/การจัดการทัว่ไป

 พีรวฒัน์










