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ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญา (Philosophy)
“ ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการก้าวลา นาสู่สากล ”

ปณิธาน (Determination)
คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานร ะดับสากล
ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ตารา และการบริการวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นนาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านการบริหารและการสื่อสารทีไ่ ด้รับการยอมรับในระดับชาติ

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการ
บูรณาการกับการทางาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชน
อย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
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นโยบายคณะวิทยาการจัดการ
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพ
1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต โดยบูรณาการองค์ความรู้กับการทางานไปสู่การปฏิบัติ
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.5 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
1.6 จัดทาแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. นโยบายด้านงานวิจัย
2.1 พัฒนาระบบ กลไกและโครงสร้างพื้นฐานสาหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
2.3 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. นโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ และพระบรมราโชบาย
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4. นโยบายด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
4.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
5.1 จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
5.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเพื่อตอบสนองการจัดการศึกษารูปแบบ Productive Learning
5.4 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้เสีย
5.5 พัฒนาองค์ความรู้แห่งความสุข และองค์กรแห่งการเรียนรู้
5.6 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.8 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดทางบประมาณที่สอดคล้อง
กับพันธกิจทุกพันธกิจและมีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
6. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.1 พัฒนาแผนงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร และนักศึกษา
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทางาน
6.5 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน
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เป้าประสงค์ (Goals)
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ สอดคล้องกับ Education 4.0 ให้ได้มาตรฐานระดับชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ โดยการบูรณาการกับ
การทางาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ์ได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์
“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ค่านิยมองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐในด้าน “การนาองค์กร” เพื่อสร้างระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคณะให้มีความสุข
ความเข้มแข็ง และพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะวิทยาการจัดการจึงได้กาหนดค่านิยมองค์กร คือ “D–H–C–S” เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และ
เป็นหลักคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
Dedicated คือ “การมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ” แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทาหน้าที่การงานร่วมกันด้วย
ความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
Happy Workplace คือ “การปฏิบัติงานและใช้ชีวิตอยู่ในที่ทางานอย่างมีความสุข ” โดยใช้ความสุขพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body)
น้าใจงาม (Happy Heart) สังคมดี (Happy Society) ผ่อนคลาย (Happy Relax) หาความรู้ (Happy Brain) มีความสงบ (Happy Soul) วินัยการใช้เงิน (Happy Money)
และครอบครัวดี (Happy Family)
Creativeness คือ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ” ทั้งความคิดใหม่ แนวทางใหม่ ทัศนคติเชิงบวก ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะทาให้
เกิดผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม
Self-Development คือ “การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจะเกิดจากการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองด้วยความเต็มใจและสมัครใจ
โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ง่ายและเป็นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล
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โครงสร้างองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และพันธกิจสัมพันธ์
หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาเเละสารสนเทศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สานักงานคณบดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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ตารางแสดงตัวชีวัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ตัวชีวัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวชีวัด
1. จานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนา หรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย
1.1 หลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
2. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4 ผลงาน
2.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4 ผลงาน
2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด
50 ผลงาน
3. ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน
3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
ร้อยละ 40
3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ร้อยละ 80
4. ร้ อยละของผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาทุ กระดับ ที่มีผ ลงานเชิงประจั กษ์ ที่ไ ด้รับการตี พิม พ์เผยแพร่ หรือก่อให้ เกิ ด การ ร้อยละ 40
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
5. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1 เรื่อง
6. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี ที่สุดท้ายที่มีผลงานทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ ร้อยละ 85
เทียบเท่า ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป
7. จานวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะวิทยาการจัดการ
2 ราย
8. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ 80
9. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
≥4.51
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ตารางแสดงตัวชีวัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (ต่อ)
เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ตัวชีวัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวชีวัด
1. ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา ท้องถิ่น และ
ร้อยละ 60 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ
และงานวิจัย
2. จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย
1 โครงการ
3. จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
40 ผลงาน
4. จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงาน
5 ผลงาน
ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน )
5. จานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดยสามารถ
1 ผลงาน
นาผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
6. จานวนอาจารย์ หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ หรือนานาชาติ
1 รางวัล
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน
ตัวชีวัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวชีวัด
1. จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
1 ชุมชน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาเเละ
พันธกิจสัมพันธ์
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ตัวชีวัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวชีวัด
1. จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2 ผลงาน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาเเละ
พันธกิจสัมพันธ์
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ตารางแสดงตัวชีวัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ (ต่อ)
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ตัวชีวัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวชีวัด
1. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 35 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย
2. ร้อยละของอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ร้อยละ 15
ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 60
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 3
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา
5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ใน
ร้อยละ 5
ระดับดีมาก
6. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR
ร้อยละ 20
7. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
8. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)
น้อยกว่า 195
9. ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด
ร้อยละ 4
10. ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร้อยละ 25
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แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นานโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น โดยอาศัย
เทคนิคการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการดาเนินการผ่านมุมมองย่อย
4 ด้าน ได้แก่ มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิติกระบวนการ มิติคนและความรู้ และมิติการเงิน โดยแยกวิเคราะห์และสังเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สาคัญ 5 ประเด็น ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 2. พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล
เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
4. สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ 2. สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เหลื่อมล้าสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 2. ยกระดับผลงานกิจกรรมการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์
สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

12
แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
1. บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
บุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
มีธรรมาภิบาล
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
3. พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
4. พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
5. พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะการอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่
6. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งอานวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University
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ส่วนที่ 2

แผนงาน / โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์

1. แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
1.1 งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.2 งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.3 งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.4 งาน พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชน
1.5 งาน บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
1.6 งาน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล
1.7 งาน สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ
1.8 งาน สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศ
2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
2.1 งาน จัดหาทุนสนับสุนการวิจัย
2.2 งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. แผนงานพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
3.1 งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
4. แผนงานการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึก
4.1 งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

5. แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
5.1 งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ
5.2 งาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
5.3 งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
5.4 งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
5.5 งาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
5.6 งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว
5.7 งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ
5.8 งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 2

รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

ประเภท
งบ งบตอบแทน

งบใช้สอย

งบวัสดุ

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

อ.ศรินธร

ณัฐวรรณ

อ.กิตินันธ์

ณัฐวรรณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive learning)
1.1 พัฒนา
ปรับปรุง
หลักสูตร
กระบวนการ
จัดการเรียนที่มี
การเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive
learning)
1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
(Productive
learning)

ร้อยละของ
หลักสูตรที่
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ

ร้อยละ แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
100
งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive learning) (รหัส 16-01-08)
1

กิจกรรมปรับปรุงพัฒนารายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
(16-01-08-001)

50,000

รายได้

ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)
ร้อยละของ ร้อยละ 95 งาน ส่งเสริมการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
รายวิชาที่เปิด
1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive learning) (รหัส 16-03-12)
สอนในปี
การศึกษาที่มี
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษารหัส 59 เพื่อความพร้อมในการทางานด้าน
ผลงานเชิง
2
รายได้
โลจิสติกส์ (16-03-12-001)
ประจักษ์ต่อ
ไม่ใช้
รายวิชาที่เปิด
3 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 1/2562
งบประมาณ
สอนในปี
4 กิจกรรมพัฒนางานนักวิจัยรุ่นเยาว์สู่การตีพมิ พ์วารสารระดับชาติ (16-03-12-002) รายได้
การศึกษา

50,000 ต.ค.62 - พ.ค.63

-

50,000

-

4,800

15,000

8,300

-

-

-

50,000

28,100 ต.ค. - พ.ย.62
-

ต.ค.62

อ.ปริยากร

ชัยวัฒน์

4,800

ต.ค.62

อ.ภารดี

ชัยวัฒน์

4,200

21,000

พ.ย.62

อ.ภารดี

ชัยวัฒน์

2,200

2,200

พ.ย.62

อ.ศรินธร

ณัฐวรรณ

1,000

26,200

พ.ย.62

อ.ธนิษฐ์นันท์

ณัฐวรรณ

4,800

5

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
(16-03-12-003)

รายได้

6

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก (16-03-12-004)

รายได้

7

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพ รหัส 62
(16-03-12-005)

รายได้

8

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 รหัส 62 (16-03-12-006) รายได้

4,800

4,800

พ.ย.62

อ.นิรินธนา

สุกัญญา

9

กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก รหัส 62
(16-03-12-007)

รายได้

2,400

2,400

พ.ย.62

อ.ศรินธร

ณัฐวรรณ

10

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (16-03-12-008)

รายได้

12,800

14,600

พ.ย.62

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

4,500

ธ.ค.62

ผศ.ประสิทธิ์

ปราณี

อ.ปริยากร

ชัยวัฒน์

11 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิทยุโทรทัศน์ (16-03-12-009)

16,800

25,200

1,800
4,500

รายได้
46,400

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

42,000

20,200

12 กิจกรรมศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการต้นทุน (16-03-12-010)

รายได้

12,000

1,000

13 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร (16-03-12-011)

รายได้

720

3,000

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเส้นทางภาคเหนือและธุรกิจการบิน (16-03-12-012)

รายได้

14

26,000

19,230

-

-

-

108,600
13,000 ม.ค. - มี.ค.63
3,720

ม.ค.63

อ.อุบล

สุกัญญา

45,230

ม.ค.63

อ.ปวริศา

นิสรา
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กลยุทธ์
1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
(Productive
learning)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ลาดับที่

ร้อยละของ ร้อยละ 95
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา

ชื่อกิจกรรม

ประเภท
งบ งบตอบแทน

งบใช้สอย

15

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (กิจกรรม 2 ครั้ง)
(16-03-12-013)

รายได้

7,200

12,960

16

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการวางแผนและการจัด
รายการนาเที่ยว (กิจกรรม 2 ครั้ง) (16-03-12-014)

รายได้

38,400

26,320

17 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
18

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านการนาเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
(16-03-12-015)

19 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชานิเทศศาสตร์
20 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
21

กิจกรรมทวนสอบเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

22 กิจกรรมสายใยรักพี่พบน้อง
23 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 2/2562
24 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

64,720

ก.พ.63

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

-

ก.พ.63

อ.ดร.อัญชลี

ณัฐวรรณ

36,000

มี.ค.63

อ.วัชรพล

ณัฐวรรณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

มี.ค.63

ผศ.ละเอียด

ปราณี

-

มี.ค.63

อ.นิรินธนา

สุกัญญา

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

มี.ค.63

อ.นิศากร

ณัฐวรรณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

มี.ค.63

อ.นิศากร

ณัฐวรรณ

-

มี.ค.63

อ.ปริยากร

ชัยวัฒน์

-

มี.ค.63

ผศ.อาภา

สุกัญญา

ไม่ใช้
งบประมาณ

รายได้

24,000

10,600

17,000

4,000

30,600 เม.ย. - มิ.ย.63

อ.ดร.ไอลดา

นิสรา

8,600

18,200 เม.ย. - มิ.ย.63

อ.ดร.ไอลดา

นิสรา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนสู่ตลาดดิจิทลั
(16-03-12-017)

รายได้

9,600

-

-

เม.ย. - พ.ค.63

อ.พวงเพชร

ชัยวัฒน์

3,200

พ.ค.63

อ.ธันย์นิชา

ณัฐวรรณ

-

พ.ค.63

อ.ชลียา

นิสรา

14,600

มิ.ย.63

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

2,400

มิ.ย.63

อ.ชลียา

นิสรา

6,000

64,500

มิ.ย.63

ผศ.อุทยั

ปราณี

10,000

18,400

มิ.ย.63

อ.ดร.มนสิชา

ชัยวัฒน์

ไม่ใช้
งบประมาณ

รายได้

12,800

31

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในธุรกิจบนโลกดิจิทลั รหัส 63
(16-03-12-020)

รายได้

2,400

รายได้

38,500

รายได้

8,400
81,300

1,800

20,000

38,800

185,430

3,200

รายได้

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (16-03-12-019)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

30

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(16-03-12-022)

4,000

79,230

26

33

8,000

95,600
9,600

32 กิจกรรมประกวดภาพนิ่งและภาพยนตร์ระดับชาติ (16-03-12-021)

ผู้ประสานงาน
ณัฐวรรณ

รายได้

29 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั

2,600

ผู้รบั ผิดชอบ
อ.ถิรนันท์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจผู้ประกอบการ
ยุคดิจิทลั (16-03-12-016)

กิจกรรมนาเสนอผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสถานประกอบการ
(16-03-12-018)

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ
ม.ค.63

25

28

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

22,760

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

27 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

งบวัสดุ

31,800

-

-

-

151,900

17
แผนปฏิบตั กิ ารคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลยุทธ์
1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
(Productive
learning)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ลาดับที่

ร้อยละของ ร้อยละ 95
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา

34

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมและบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนสาหรับนักศึกษารหัส 63 (16-03-12-023)

ประเภท
งบ งบตอบแทน
รายได้

24,000

35 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 รหัส 63 (16-03-12-024) รายได้

4,800

36

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการศึกษาโบราณสถาน
และวัฒนธรรมถิ่นอีสานตอนล่าง (16-03-12-025)

รายได้

20,000

37

กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก รหัส 63
(16-03-12-026)

รายได้

2,400

38 กิจกรรมอบรมการบริหารจัดการห้องปฏิบตั ิการวิทยุโทรทัศน์

51,200

ร้อยละของ ร้อยละ 80 งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
นักศึกษาที่
1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 (รหัส 16-04-11)
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ
ที่จาเป็นต่อ
39
รายได้
ทั่วไป (16-04-11-001)
การดาเนิน
ชีวิตใน
40 กิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั (16-04-11-002)
รายได้
ศตวรรษที่ 21
ไม่ใช้
41 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
งบประมาณ

13,860

22,400

2,500

5,000
29,000

26,500 ก.ค. - ก.ย.63

2,400

44

กิจกรรมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะงานประกันคุณภาพสาหรับนักศึกษา
(16-04-11-004)

รายได้

6,400

6,000

45

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (16-04-11-005)

รายได้

17,600

12,840

46

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์ Thailand 4.0
(16-04-11-006)

รายได้

9,600

ไม่ใช้
งบประมาณ

รายได้
ไม่ใช้
งบประมาณ

4,800

-

-

-

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

อ.พิชญ์ณี

ณัฐวรรณ

4,800

ก.ค.63

อ.นิรินธนา

สุกัญญา

33,860

ก.ค.63

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

2,400

ก.ค.63

อ.ศรินธร

ณัฐวรรณ

-

ก.ค.63

ผศ.อุทยั

ปราณี

ต.ค.- ธ.ค.62

อ.พวงเพชร

ชัยวัฒน์

อ.ดร.ณัตตยา

นิสรา

67,560

27,400

29,000 ต.ค.62 - มี.ค.63
-

ต.ค.62

ผศ.อุทยั

ปราณี

-

ต.ค.62

อ.ภารดี
และ อ.กิตินันธ์

ชัยวัฒน์

10,200

12,600

ต.ค.62

อ.ภัทรภร และ
อ.นิรินธนา

สุกัญญา

3,000

15,400

พ.ย.62

กิจการนักศึกษา

พีรวัฒน์

30,440

พ.ย.62

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

10,740

พ.ย.62

ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์

สุกัญญา

-

พ.ย.62

ผศ.วิกรานต์ และ
อ.นิรินธนา

สุกัญญา

4,800

พ.ย.62

ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์

สุกัญญา

พ.ย.62

ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์ และ
สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ

สุกัญญา

ไม่ใช้
งบประมาณ

รายได้

49 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

13,860

กิจกรรมสู่ขวัญสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(16-04-11-003)

48 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสาเร็จ (16-04-11-007)

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

2,500

43

47 กิจกรรมอบรมและพัฒนาความรู้การบริหารเงิน 4.0+

งบวัสดุ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

42 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "Log Acc" ครั้งที่ 8

งบใช้สอย

1,140

-

18
แผนปฏิบตั กิ ารคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลยุทธ์
1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
(Productive
learning)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ลาดับที่

ร้อยละของ ร้อยละ 80
นักศึกษาที่
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ที่จาเป็นต่อ
การดาเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

50

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(16-04-11-008)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ “ฅนแสดเกมส์” ครั้งที่ 11
51
(16-04-11-009)

ประเภท
งบ งบตอบแทน
รายได้

53

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการท่องเที่ยวนานาชาติ
(งบโครงการพิเศษ) (16-04-11-011)

15,600

54 กิจกรรมวิทยาการจัดการแฟร์ (16-04-11-012)

รายได้

61,000

55 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านกระบวนการสหกรณ์ (16-04-11-013)

รายได้

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ศึกษาดูงานด้านกระบวนผลิตและกลยุทธ์การตลาด
(16-04-11-014)

57 กิจกรรมธรรมะรักษา (16-04-11-015)

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ
22,600

15,000

107,000

90,800

ผู้ประสานงาน

พ.ย.62

อ.ดร.ธันยธร

ชัยวัฒน์

พ.ย.62

กิจการนักศึกษา/
โลจิสติกส์ฯ/
นิเทศศาสตร์/
การบัญชี

พีรวัฒน์

อ.ศิริวรรณ

ชัยวัฒน์

639,900

ธ.ค.62

อ.จุรีรัตน์

ปราณี

37,000

98,000

ธ.ค.62

กิจการนักศึกษา

พีรวัฒน์

1,200

1,500

2,700

ธ.ค.62

ผศ.อาภา

สุกัญญา

812,940

108,840

รายได้
3,000

รายได้

ผู้รบั ผิดชอบ

12,000 พ.ย. - ธ.ค.62
639,900

56

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

12,000

รายได้

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

งบวัสดุ
7,000

92,000

รายได้

52 กิจกรรมอบรมปรับบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (16-04-11-010) รายได้

งบใช้สอย

-

-

-

1,012,580

3,600

3,600

ม.ค.63

อ.ภัทรภร

สุกัญญา

11,300

14,300

ม.ค.63

กิจการนักศึกษา/
เศรษฐศาสตร์

พีรวัฒน์

58

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสู่งานนิเทศศาสตร์
(16-04-11-016)

รายได้

4,800

4,800

ก.พ.63

ผศ.อุทยั

ปราณี

59

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเตรียมความพร้อมพัฒนาตนสู่วิชาชีพนักบัญชี
(16-04-11-017)

รายได้

4,800

4,800

ก.พ.63

อ.ธิติรัตน์

ชัยวัฒน์

รายได้

9,600

12,570

ก.พ.63

ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์

สุกัญญา

-

ก.พ. - มี.ค.63

อ.ดร.มนสิชา

ชัยวัฒน์

4,500

4,500

มี.ค.63

ผศ.ชวาลา

สุกัญญา

60 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการนักบริหาร 4.0 (16-04-11-018)
61 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่พบน้อง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
62

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการคุณภาพชีวิตในการทางาน
(16-04-11-019)

2,970

ไม่ใช้
งบประมาณ

รายได้

63 กิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” ภาคปกติ (16-04-11-020)

รายได้

55,000

32,500

87,500

มี.ค.63

กิจการนักศึกษา/
บริหารธุรกิจ

พีรวัฒน์

64 กิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” ภาคพิเศษ (16-04-11-021)

รายได้

12,500

10,000

22,500

มี.ค.63

กิจการนักศึกษา/
การบัญชี

พีรวัฒน์

65 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (16-04-11-022)

รายได้

46,000

5,000

51,000

มี.ค.63

กิจการนักศึกษา/
การจัดการทั่วไป/
ค้าปลีก/ธุรกิจดิจิทลั

พีรวัฒน์

116,500

69,870

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

19,200

-

-

-

205,570
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1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
(Productive
learning)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ลาดับที่

ร้อยละของ ร้อยละ 80
นักศึกษาที่
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ที่จาเป็นต่อ
การดาเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

ชื่อกิจกรรม

ประเภท
งบ งบตอบแทน

66 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (16-04-11-023)

รายได้

67 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา (16-04-11-024)

รายได้

68 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (16-04-11-025)

รายได้

69 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (16-04-11-026)

รายได้

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)
70 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการถ่ายภาพด้วยโดรนขั้นพื้นฐาน (16-04-11-027)

รายได้

71 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี รหัส 63 (16-04-11-028)

รายได้

72

กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
(16-04-11-029)

รายได้

73

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ “ฅนแสดเกมส์” ครั้งที่ 12
(16-04-11-030)

รายได้

74 กิจกรรมน้อมวันทา บูชาครู (16-04-11-031)

รายได้

ร้อยละของ ร้อยละ 80
นักศึกษาที่
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ที่จาเป็นต่อ
การดาเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

75 กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับสาขาวิชา (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)
(สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 5 ผลงาน = 15,000)
(สาขาวิชาการบัญชี 10 ผลงาน = 30,000)
(สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5 ผลงาน = 15,000)
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 5 ผลงาน = 15,000)

-

76 กิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับคณะ (16-04-11-032)

รายได้

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

งบวัสดุ

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

70,000
60,000

70,000

210,880

29,000

6,000

3,000

9,000

80,000

96,000

20,000

196,000

140,000

382,880

52,000

6,400

92,000

6,000
92,000

พีรวัฒน์
พีรวัฒน์

มิ.ย.63

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

มิ.ย.63

กิจการนักศึกษา/
ท่องเที่ยว

พีรวัฒน์

9,600

ก.ค.63

ผศ.ประสิทธิ์

ปราณี

2,400

2,400

ก.ค.63

อ.ธิติรัตน์

ชัยวัฒน์

6,000

12,400

ก.ค.63

กิจการนักศึกษา/
การจัดการทั่วไป/
ธุรกิจดิจิทลั /ค้าปลีก

พีรวัฒน์

15,000

107,000

ก.ค.63

กิจการนักศึกษา/
โลจิสติกส์ฯ/นิเทศ
ศาสตร์/การบัญชี

พีรวัฒน์

3,000

9,000

ก.ค.63

กิจการนักศึกษา/
ธุรกิจดิจิทลั /ค้าปลีก
/การจัดการทั่วไป

พีรวัฒน์

-

-

-

26,400

-

-

-

50,000
50,000

ผู้ประสานงาน

กิจการนักศึกษา

574,880

140,400
-

-

ผู้รบั ผิดชอบ

ตามประกาศ
กิจการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

299,880 พ.ค. - มิ.ย.63

9,600

22,000

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

งบใช้สอย

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

50,000 ต.ค.62 - ก.ย.63
-

-

-

-

50,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

เพชรกมล

เพชรกมล
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1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
(Productive
learning)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

ประเภท
งบ งบตอบแทน

ร้อยละของ
ร้อยละ 40 งาน พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ผิ ่านการทางานร่วมกับชุมชน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ผิ ่านการทางานร่วมกับชุมชน (รหัส 16-05-08)
พัฒนา
77 กิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านการจัดการร่วมกับชุมชน (16-05-08-001)
1,200
รายได้
กิจกรรม
กระบวนการ
1,200
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
เรียนรู้จาก
การปฏิบัตงิ าน
78 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากพี่สู่น้อง (16-05-08-002)
รายได้
ผ่านการ
ไม่ใช้
ทางานร่วมกับ
79 กิจกรรมสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
งบประมาณ
ชุมชน
ต่อนักศึกษา
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)
ทั้งหมด

ร้อยละของ ร้อยละ 60 งาน บ่มเพาะให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะเป็นผู้ประกอบการรุน่ ใหม่ (Startup)
หลักสูตรที่มี
1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะเป็นผู้ประกอบการรุน่ ใหม่ (Startup) (รหัส 16-06-07)
การพัฒนา
ทักษะ
กิจกรรมบ่มเพาะให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) สาขาวิชา
ผู้ประกอบการ
80
รายได้
การจัดการท่องเที่ยว (16-06-07-001)
รุ่นใหม่
กิจกรรม SMART START UP ONLINE RETAIL BUSINESS 4.0 ติดปีกธุรกิจบน
81
รายได้
โลกค้าปลีกออนไลน์ ในยุค 4.0 (16-06-07-002)

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

ร้อยละของ ร้อยละ 80 งาน พัฒนาทักษะการเรียนรูภ้ าษาสากล
นักศึกษาทุก
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูภ้ าษาสากล
ชั้นปีที่เข้าร่วม
กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC สาหรับนักศึกษา รุ่น 5
พัฒนาทักษะ
82
(งบศูนย์ภาษา)
ด้านภาษา
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

16,000

1,600

16,000

1,600

8,400

7,500

8,400

7,500

7,440

4,000

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

-

-

-

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

18,800 ต.ค. - พ.ย.62

ผศ.ศิริพงษ์

ชัยวัฒน์

-

-

18,800

-

15,900

ม.ค.63

ผศ.อุทยั

ปราณี

-

ม.ค.63

ผศ.อุทยั

ปราณี

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

ม.ค.63

อ.ธันย์นิชา

ณัฐวรรณ

มิ.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

นิสรา

15,900

30,640 ม.ค. - มี.ค.63
9,600

7,440

4,000

-

-

-

40,240

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

จานวน
2 เครือข่าย งาน สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ
เครือข่าย
1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ (รหัส 16-08-06)
ความร่วมมือ
ภายในประเทศ
ที่มีการดาเนิน
83 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษา (16-08-06-001)
งบรายได้
กิจกรรม
ร่วมกัน
84

งบวัสดุ

9,600
28,800

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
1.3 ส่งเสริม
สนับสนุน
พัฒนา
สมรรถนะ
ทักษะด้าน
ภาษาสากล

19,200

งบใช้สอย

-

5,000

-

-

-

-

-

สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยว/
10,000 ต.ค.62 - ก.ย.63
การจัดการ
โลจิสติกส์ฯ

5,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

5,000

5,000

-

-

-

10,000

ต.ค.62 - ก.ย.63

ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์

สุกัญญา

สุกัญญา
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1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

ประเภท
งบ งบตอบแทน

จานวน
1 เครือข่าย งาน สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ
เครือข่ายความ
1.4.2. โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา และส่งเสริมการจัดการเรียน
ไม่ใช้
หน่วยงาน
85 การสอนนักศึกษาในต่างประเทศ
งบประมาณ
ภาครัฐ และ
เอกชนใน
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ต่างประเทศที่
มีการดาเนิน
กิจกรรม
ร่วมกัน
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1

งบใช้สอย

งบวัสดุ

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

-

576,500

-

1,715,050

-

340,310

-

-

-

-

-

-

-

2,631,860

ต.ค.62 - ก.ย.63

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

นิสรา
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ลาดับที่

ประเภท
งบ งบตอบแทน

ชื่อกิจกรรม

งบใช้สอย

งบวัสดุ

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

100,000

100,000 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

เพชรกมล

300,000

300,000 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

เพชรกมล

100,000

100,000 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

เพชรกมล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
2.1 จัดหา
จานวนเงิน
สนับสนุน
สนับสนุนการ
งบประมาณทุน วิจัยต่อปี
วิจัย

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการ
พัฒนาประชา
รัฐลดความ
เหลื่อมล้าสร้าง
ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืนของ
ท้องถิ่น
ประเทศชาติ

1.7 ล้าน แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
บาท
งาน จัดหาทุนสนับสุนการวิจัย
2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย

ร้อยละของ ร้อยละ 80 งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
อาจารย์ที่
2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (รหัส 17-02-10)
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
ผลิตผล
86 กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (17-02-10-001)
รายได้
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่
87 กิจกรรมจัดทาวารสารวิจัยวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทศั น์ (17-02-10-002) รายได้
สร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ของบประมาณจาก
88
แผ่นดิน
ตอบโจทย์
แหล่งทุนภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ (17-02-10-003)
ระดับท้องถิ่น
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
หรือสร้างสรรค์
หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2

-

500,000

-

-

-

-

500,000

500,000

-

-

-

-

500,000
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แผนปฏิบตั กิ ารคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

ประเภท
งบ งบตอบแทน

งบใช้สอย

งบวัสดุ

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

ต.ค.62

อ.ศิริพร

เพชรกมล

เพชรกมล

เพชรกมล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.1 สร้าง
เครือข่ายชุมชน
นักปฏิบตั ิจาก
ภายในและ
ภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหา
ของชุมชน
ท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน

จานวนหมู่บา้ น 2 หมู่บา้ น แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
ในจังหวัด
งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั แิ ก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
ปทุมธานีและ
จังหวัด
3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั เิ พื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชมุ ชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (รหัส 18-01-04)
สระแก้วที่มี
ฐานข้อมูล
ตาบลในการ
คัดเลือกชุมชน
สาคัญเพื่อใช้
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น
ระดับ
ระดับ 5
ความสาเร็จ
ของการสร้าง
เครือข่าย
ชุมชนนัก
ปฏิบตั ิเพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จาก
ภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
เพื่อร่วม
ศึกษาและ
แก้ไขปัญหา
ของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่
เป้าหมายร่วม
ที่บรู ณาการ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

89 กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชีพธุรกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
90
รายได้
(18-01-04-001)
91

กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีสาหรับการทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษี
อากร (18-01-04-002)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

-

รายได้

-

-

-

-

-

-

7,200

6,180

5,000

18,380

ม.ค.63

รองคณบดีฝ่าย
พันธกิจสัมพันธ์ฯ
และคณะกรรมการ
บริการวิชาการ

2,800

2,000

2,200

7,000

ก.พ.63

อ.ภารดี

10,000

8,180

7,200

-

-

-

25,380

24
แผนปฏิบตั กิ ารคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลยุทธ์
3.2 ยกระดับ
ผลงานกิจกรรม
การดาเนินงาน
โครงการตาม
พระราชดาริ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ

ตัวชี้วัด
จานวน
โครงการ
นิทรรศการ
วันสาคัญ

เป้าหมาย ลาดับที่

ประเภท
งบ งบตอบแทน

ชื่อกิจกรรม

งบใช้สอย

งบวัสดุ

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

ธ.ค.62

คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ

เพชรกมล

ก.พ.63

คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ

เพชรกมล

5 โครงการ งาน ส่งเสริมการเรียนรูต้ ามแนวพระราชดาริ
3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ ามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รหัส 18-03-06)
92

กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (18-03-06-001)

รายได้
-

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
93

กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กรมหลวงเพชรบุรี ราชสิรินธร (18-03-06-002)

3,000
-

-

-

-

3,000

รายได้
-

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

3,000

3,000

-

3,000

3,000
3,000

-

-

-

3,000

94

กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 (18-03-06-003)

รายได้

3,000

3,000

มิ.ย.63

95

กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี (18-03-06-004)

รายได้

3,000

3,000

มิ.ย.63

-

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

-

6,000

-

-

-

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

รายได้

3,000

3,000

ก.ค.63

97

กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี (18-03-06-006)

รายได้

3,000

3,000

ก.ค.63

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3

เพชรกมล
เพชรกมล

6,000

96

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ
คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ

-

-

6,000

-

-

-

6,000

10,000

8,180

25,200

-

-

-

43,380

คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ
คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ

เพชรกมล
เพชรกมล

25
แผนปฏิบตั กิ ารคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ลาดับที่

ประเภท
งบ งบตอบแทน

ชื่อกิจกรรม

งบใช้สอย

งบวัสดุ

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูต้ า่ งวัฒนธรรม อนุรกั ษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4.1 บริหาร
จัดการงาน
ส่งเสริมศาสนา
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้ง
การอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามกลไก
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย

5 ข้อ

แผนงาน การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึก
งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น (รหัส 19-01-12)
ไม่ใช้
งบประมาณ

98 กิจกรรมจัดทาหนังสือธรรมะปฏิบตั ิธรรม

-

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

-

-

-

-

-

-

ต.ค.62

อ.ธนิษฐ์นันท์

เพชรกมล

-

99 กิจกรรมนิทรรศการการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการ (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

19,340

7,960

-

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)
101

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและต้อนรับนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(19-01-12-003)

รายได้

102

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสาหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี สาหรับนักศึกษารหัส 63
(19-01-12-004)

103

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
(19-01-12-005)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4

1,200

-

-

-

27,300

5,000

6,200 ก.ค. - ส.ค.63

ผศ.ศิริพงษ์

เพชรกมล

รายได้

2,500

2,500

ก.ค.63

อ.ปริยากร

เพชรกมล

รายได้

3,000

3,000

ก.ค.63

อ.ดร.อัญชลี

เพชรกมล

1,200

-

10,500

-

-

-

11,700

1,200

19,340

18,460

-

-

-

39,000
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แผนปฏิบตั กิ ารคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

ประเภท
งบ งบตอบแทน

งบใช้สอย

รายได้

18,000

22,000

รายได้

698,600

งบวัสดุ

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

50,000 ม.ค. - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

สุกัญญา

698,600 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

สุกัญญา

350,000 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

สุกัญญา/
ชัยวัฒน์

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

เพชรกมล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
5.1 บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
มนุษย์ให้มี
สมรรถนะที่เป็น
เลิศพร้อมต่อ
การ
เปลี่ยนแปลง
และพัฒนา
สมรรถนะให้
อาจารย์ และ
บุคลากร ให้
เกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive
Learning)

ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
จัดการ
ทรัพยากร
บุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ

5.2 เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
และเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อ
สังคม

ระดับ
ระดับ 5 งาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
ความสาเร็จ
5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ ดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ของการพัฒนา
องค์กรแห่ง
กิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์คณะวิทยาการจัดการทาผลงานเสนอเข้าสู่ตาแหน่งทาง
การเรียนรู้
107
วิชาการ
โครงสร้าง
ชุมชนอุดม
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ปัญญา

5.3 พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

ระดับ 5 แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (รหัส 20-01-08)
104 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (20-01-08-001)
105

กิจกรรมค่าดาเนินงานและค่าล่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ เจ้าหน้าที่สานักงาน
(20-01-08-002)

106

กิจกรรม FMS OUTING; TEAM BUILDING SEASON 1 (งบโครงการพิเศษ
การจัดการธุรกิจ)
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
ตามแผนการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

50,000

300,000

716,600

22,000

10,000

10,000

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

748,600

-

-

-

40,700

23,000

-

-

-

ต.ค.62 - ก.ย.63

-

ระดับ 5 งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ (รหัส 20-05-18)
108

กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
(20-05-18-001)

แผ่นดิน

109

กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
(20-05-18-002)

รายได้

76,000

110

กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ EdPex
(20-05-18-003)

รายได้

10,500

15,900

5,600

86,500

56,600

28,600

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

63,700 ก.ค. - ส.ค.63

76,000 ก.ค. - ส.ค.63
32,000 ก.ค. - ส.ค.63
-

-

-

171,700

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ระบบคุณภาพ
การศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ระบบคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

เพชรกมล

เพชรกมล
เพชรกมล
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5.4 พัฒนา
ประสิทธิผล
การบริหาร
สานักงาน

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามแผนที่
กาหนด

เป้าหมาย ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

ประเภท
งบ งบตอบแทน

งบใช้สอย

งบวัสดุ

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

862,800 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ปราณี

1,025,000 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ปราณี

200,000 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ปราณี

300,000 พ.ค. - มิ.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ชัยวัฒน์

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ชัยวัฒน์

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ปราณี

ร้อยละ 90 งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสานักงาน (รหัส 20-06-22)
111 กิจกรรมจัดหาครุภณ
ั ฑ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (20-06-22-001)

862,800

รายได้

112

กิจกรรมบริหารสานักงาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง
(ปรับภูมิทศั น์ สาธารณูปโภค ซ่อมบารุง และทางด่วน) (20-06-22-002)

รายได้

500,000

500,000

113

กิจกรรมบริหารสานักงาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง
(ปรับภูมิทศั น์ และซ่อมบารุง) (20-06-22-003)

แผ่นดิน

100,000

100,000

114

กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(20-06-22-004)

รายได้

300,000

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

-

900,000

10,250

10,000

10,250

10,000

600,000

25,000

25,000

862,800

-

2,387,800

งาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (รหัส 20-08-15)
115 กิจกรรมจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ (20-08-15-001)

รายได้

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสี
เขียวที่มี
สุนทรียะการ
อนามัย
สุขาภิบาลและ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีความ
พร้อมด้าน
อาคารสถานที่

ระดับ
ระดับ 5 งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว
ความสาเร็จ
5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว (รหัส 20-09-08)
ของบริหาร
จัดการ
กิจกรรมปรับปรุงระบบนิเวศ และสิ่งอานวยความสะดวก สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
มหาวิทยาลัยสี
116
รายได้
(20-09-08-001)
เขียว
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

20,250 ต.ค.62 - ก.ย.63
-

-

-

-

100,000
-

-

100,000

20,250

100,000 ต.ค.62 - ก.ย.63
-

-

-

100,000
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5.6 จัดหาและ
พัฒนา
ทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่ง
อานวยความ
สะดวก และ
บริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย
ให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi
residential
University

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน การ
เรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และสิ่ง
อานวยความ
สะดวกและ
บริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย ลาดับที่

ประเภท
งบ งบตอบแทน

ชื่อกิจกรรม

งบวัสดุ

สาธารณูปโภค ครุภณ
ั ฑ์

สิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันที่ดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

1,500,000 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ปราณี

100,000

100,000 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

นิสรา

460,660

654,100

1,114,760 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ปราณี

500,000

867,300

1,367,300 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ปราณี

250,000

428,650

878,650 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ปราณี

175,600

585,100 ต.ค.62 - ก.ย.63

อ.ธันย์นิชา

ปราณี

ผศ.อุทยั

ปราณี

60,000 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ปราณี

100,000 ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ปราณี

>4.51 งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ
5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรูท้ รัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ (รหัส 20-08-16)
117

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ (inspiration room) เพื่อการ
บริหารธุรกิจ จานวน 2 ห้อง (20-08-16-001)

รายได้

118

กิจกรรมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้
สาหรับผู้บริหาร (Executive) (20-08-16-002)

รายได้

119

กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อการศึกษา (งบโครงการพิเศษ 643,100 บาท)
รายได้
(งบศิลปวัฒนธรรม 11,000 บาท) (20-08-16-003)

1,500,000

120 กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อการศึกษา (20-08-16-004)

แผ่นดิน

121 กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (20-08-16-005)

รายได้

200,000

กิจกรรมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา กิจกรรมความร่วมมือธุรกิจค้าปลีก
(งบโครงการพิเศษ) (20-08-16-006)

รายได้

409,500

122

123 กิจกรรมจัดซื้อชุดผลิตรายการโทรทัศน์ (งบโครงการพิเศษ) (20-08-16-007)

รายได้

1,970,000
609,500

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา
และอาจารย์
ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และระบบ
เครือข่ายให้
พร้อมต่อการ
เป็น Semi
residential
University

งบใช้สอย

1,210,660

4,195,650

1,970,000
-

-

1,500,000

ม.ค.-มี.ค.63

7,515,810

>4.51 งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University (รหัส 20-11-07)
124 กิจกรรมปรับปรุงระบบสื่อสารไร้สาย (20-11-07-001)

รายได้

125 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (20-11-07-002)

รายได้

60,000
100,000
-

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

100,000

60,000

-

-

-

160,000

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5

1,422,850

2,299,260

4,994,250

25,000

862,800 1,500,000

11,104,160

รวมทั้งสิ้น

2,010,550

4,541,830

5,378,220

25,000

862,800 1,500,000

14,318,400
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ภาคผนวก
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
1.
2.
3.
4.
5.

จุดอ่อน (Weaknesses)

เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
มีมาตรการสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
มีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา
มีผลงานเผยแพร่ระดับชาติมากขึ้น
มีความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ

โอกาส (Opportunities)

1. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศมีจานวนน้อย
2. สัดส่วนคุณวุฒิปริญญาเอก (12 : 57)
3. สัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการ (23 : 57)
4. สัดส่วนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์
5. อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะกับสถานประกอบการมีจานวนน้อย
6. ภาพลักษณ์องค์กรยังไม่เป็นที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมาย
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
อุปสรรค (Treats)

1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ราชภัฏ 20 ปี
2. นโยบายของรัฐมีการสนับสนุนธุรกิจ New S-Curve และ S-Curve
3. สถานประกอบการมีความสนใจในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถานศึกษา

1. สภาพการณ์แข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
2. อัตราการลดลงของจานวน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลต่ออัตรา
การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวง
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ
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ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

รายได้

1

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้เกีย่ วกับการพัฒนาตนเองที่
ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว เหมาะสมสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ในการเตรียมตนเองเป็นผู้ปฏิบตั ิงานด้านการท่องเที่ยวและ
งานบริการในอนาคต
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีคุณภาพทางอารมณ์ (E.Q.) และทัศนคติ
ที่เหมาะสมต่อวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการพัฒนาตนสู่อาชีพ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เชิงปริมาณ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 รหัส 62 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชัน้ ปีที่ 1 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เกีย่ วกับการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาตนสู่อาชีพใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชัน้ ปีที่ 1 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51

14,600 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 16 ชม. * 400
บาท = 12,800 บาท
งบใช้สอย
ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง * 1 คืน * 1,800 บาท
= 1,800 บาท

พ.ย.62

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

2

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับบริบทของ
บุคลากรในงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีความเข้าใจเกีย่ วกับ
รูปแบบการดาเนินงาน วิถีชีวติ และสังคมในการเรียนเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือบริการ และเป็นแนวทางในการ
นาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและทางานในอนาคต
3. เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษามีจิตสาธารณะ ได้ช่วยเหลือสังคม

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวชัน้ ปี 1-4 เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน หรือสังคม จานวน 1 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับบริบทของบุคลากร
ในงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษามีความพร้อมเกีย่ วกับรูปแบบการดาเนินงานวิถีชีวติ
และสังคมในการเรียนเกีย่ วกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือบริการ
และสามารถนาไปเป็นแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและทางานในอนาคต ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชัน้ ปีที่ 1-4 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51

30,440 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 22 ชม. * 400
บาท = 17,600 บาท
งบใช้สอย
1. ค่าที่พักอาจารย์ 2 ห้อง * 2 คืน * 1,800
บาท = 7,200 บาท
2. ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง * 2 คืน * 1,800
บาท = 3,600 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 บาท *2 วัน * 2 คน)
+ (240 บาท * 2 วัน * 2 คน) = 2,040 บาท

พ.ย.62

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

3

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพการท่องเที่ยวนานาชาติ (งบโครงการพิเศษ)

1. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจกระบวนการวางแผนการใช้
งบประมาณและการจัดการวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในการจัดการนาเที่ยวในต่างประเทศ
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้และเข้าใจบทบาทและสามารถ
ฝึกปฏิบตั ิการเป็นผู้นาเที่ยวในต่างประเทศได้

เชิงปริมาณ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 รหัส 591233901 สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้และเข้าใจกระบวนการจัดการวางแผน
การท่องเที่ยวนานาชาติ บทบาทและหน้าที่ของวิชาชีพมัคคุเทศก์
เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51

639,900 งบใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมาศึกษาดูงาน (นักศึกษา) 35,550
บาท * 16 คน = 568,800 บาท
2. ค่าจ้างเหมาศึกษาดูงาน (อาจารย์) 35,550
บาท * 2 คน = 71,100 บาท

ธ.ค.62

อ.จุรีรัตน์

ปราณี
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ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

4

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทาง
ภาคเหนือและธุรกิจการบิน

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้เกีย่ วกับแหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ ในเส้นทางภาคเหนือ
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีประสบการณ์และได้ฝึกปฏิบตั ิทกั ษะการ
เป็นมัคคุเทศก์ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในเส้นทาง
ภาคเหนือ
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการท่าอากาศยานและธุรกิจการบิน
4. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาใน
สถานที่จริง เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานในอนาคตได้

5

กิจกรรมบ่มเพาะให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยว

เพื่อบ่มเพาะให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Startup) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชัน้ ปีที่ 2-3 เข้าร่วม
โครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชัน้ ปีที่ 2-3 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เกีย่ วกับแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางภาคเหนือ
เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาสามารถเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทาง
ภาคเหนือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
ท่าอากาศยานและธุรกิจการบินเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
4. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชัน้ ปีที่ 2- 3 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
เชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ
เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

45,230 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 65 ชม. * 400
บาท = 26,000 บาท
งบใช้สอย
1. ค่าที่พักอาจารย์ 2 ห้อง * 3 คืน * 1,800
บาท = 10,800 บาท
2. ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง * 3 คืน * 1,450
บาท = 4,350 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 บาท * 4 วัน * 2 คน)
+ ( 240 บาท * 3 วัน * 2 คน) = 4,080 บาท

ม.ค.63

อ.ปวริศา

นิสรา

30,640 กิจกรรมครั้งที่ 1
งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 400 * 6 ชัว่ โมง
* 2 วัน = 9,600 บาท
กิจกรรมครั้งที่ 2
งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 400 * 6 ชัว่ โมง
* 2 วัน = 9,600 บาท
งบใช้สอย
ค่าที่พัก 6 คน * 900 บาท * 1 คืน = 5,400
บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 *2 คน * 2 วัน) + (240
* 2 คน * 2 วัน) = 2,040 บาท
งบวัสดุ
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง 4,000 บาท

ม.ค. - มี.ค.63

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

รายละเอียดงบประมาณ

รายได้
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ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

6

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพในการวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
(กิจกรรม 2 ครั้ง)

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการวางแผนและ
การจัดรายการนาเที่ยว
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบตั ิ
ทักษะในการวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว

7

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้เกีย่ วกับการพัฒนาตนเองที่
ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว เหมาะสมสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ในการเตรียมตนเองเป็นผู้ปฏิบตั ิงานด้านการท่องเที่ยวและ
งานบริการในอนาคต
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีคุณภาพทางอารมณ์ (E.Q.) และทัศนคติ
ที่เหมาะสมต่อวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการพัฒนาตนสู่อาชีพ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

รายได้

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชัน้ ปีที่ 3 รหัส
601233901 เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. ประชาชนหรือคนทั่วไป เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชัน้ ปีที่ 3 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการวางแผนและการจัด
รายการนาเที่ยว ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชัน้ ปีที่ 3 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
3. ประชาชนหรือคนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51

64,720 กิจกรรมครั้งที่ 1
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 48 ชม. * 400
บาท = 19,200 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าที่พักอาจารย์ 2 ห้อง * 2 คืน * 1,800
บาท= 7,200 บาท
2. ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง * 2 คืน * 1,450
บาท= 2,900 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 บาท * 3 วัน * 2 คน)
+ (240 บาท * 3 วัน * 2 คน) = 3,060 บาท
กิจกรรมครั้งที่ 2
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 48 ชม. * 400
บาท = 19,200 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าที่พักอาจารย์ 2 ห้อง * 2 คืน * 1,800
บาท = 7,200 บาท
2. ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง * 2 คืน * 1,450
บาท = 2,900 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 บาท * 3 วัน * 2 คน)
+ (240 บาท * 3 วัน * 2 คน) = 3,060 บาท

ก.พ.63

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

เชิงปริมาณ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 รหัส 63 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชัน้ ปีที่ 1 ที่เข้าร่วม
โครงการความรู้เกีย่ วกับการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาตนสู่อาชีพใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชัน้ ปีที่ 1 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51

14,600 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 16 ชม. * 400
บาท = 12,800 บาท
งบใช้สอย
ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง * 1 คืน * 1,800 บาท
= 1,800 บาท

มิ.ย.63

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

34
ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

8

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยว

1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้จากงานสร้างสรรค์ หรือ
วิจัยสู่ชุมชน
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรายวิชาสู่การปฏิบตั ิ
ร่วมกับชุมชน

9

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทาง 1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้เกีย่ วกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
วิชาชีพในการศึกษาโบราณสถานและวัฒนธรรมถิน่ โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้
อีสานตอนล่าง
ในภาคอีสานตอนล่าง
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีประสบการณ์และได้ฝึกปฏิบตั ิทกั ษะการ
เป็นมัคคุเทศก์ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว

10

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษาคณะ
นักศึกษา
วิทยาการจัดการ

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/คนในชุมชน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เกีย่ วกับกระบวนการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบตั ิผ่านการ
ทางานร่วมกับชุมชน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ / คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เกีย่ วกับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ / คนในชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชัน้ ปีที่ 2-3 เข้าร่วม
โครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชัน้ ปีที่ 2-3 ที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เกีย่ วกับแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
2. นักศึกษาสามารถเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทาง
โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้
ในภาคอีสานตอนล่างได้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
เชิงปริมาณ
จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษา
จานวน 2 เครือข่าย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

มิ.ย.63

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

33,860 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 50 ชม. * 400
บาท = 20,000 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าที่พักอาจารย์ 2 ห้อง * 2 คืน * 1,800
บาท = 7,200 บาท
2. ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง * 2 คืน * 1800
บาท
= 3,600 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 บาท * 3 วัน * 2 คน)
+ (240 บาท * 3 วัน * 2 คน) = 3,060 บาท

ก.ค.63

อ.จุรีรัตน์

นิสรา

10,000 งบใช้สอย
ค่าใช้สอยในการดาเนินกิจกรรม 5,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม 5,000 บาท

ต.ค.62 - ก.ย.63

สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยว/
การจัดการ
โลจิสติกส์ฯ

สุกัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

รายได้
9,000 งบใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน 30 คน * 150 บาท * 1
วัน = 4,500 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 30 คน * 25 บาท * 2 มือ้
= 1,500 บาท
งบวัสดุ
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง 1,500 บาท * 2 คัน * 1 วัน
= 3,000 บาท

35
ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

1

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ก่อนฝึก
วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประสบการณ์วชิ าชีพ

2

กิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านการจัดการร่วมกับ
ชุมชน

3

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

ต.ค.- ธ.ค.62

อ.พวงเพชร

ชัยวัฒน์

ต.ค. - พ.ย.62

ผศ.ศิริพงษ์

ชัยวัฒน์

รายได้

เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความรู้ ด้านโปรแกรม Microsoft Office เพิ่มมากขึน้
ร้อยละ 80
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความรู้เกีย่ วกับบริบทของธุรกิจใน
เชิงปริมาณ
ชุมชนท้องถิน่
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชัน้ ปี 2 เข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อให้นกั ศึกษานาองค์ความรู้งานสร้างสรรค์ วิจัย นวัตกรรม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมระหว่าง
เชิงคุณภาพ
สถาบันการศึกษากับชุมชน
1. นักศึกษามีความรู้เกีย่ วกับการพัฒนาธุรกิจในชุมชนท้องถิน่
เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (วัดความสาเร็จจากการจัดทา
รายงานของนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรม และสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ)
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51

27,400 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 4 ชัว่ โมง * 400
บาท * 14 ครั้ง = 22,400 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าเอกสาร 100 ชุด * 50 บาท = 5,000 บาท
18,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 3 ชัว่ โมง * 400
บาท = 1,200 บาท
งบใช้สอย
1. ค่าเช่าเหมารถบัส ขนาด 45 ที่นงั่ 1 คัน
= 6,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน (80 คน * 100
บาท) = 8,000 บาท
3. ค่าอาหารว่าง 80 คน (80 คน * 25 บาท)
= 2,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลประเพณีลอย
กระทงในอดีตก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบนั และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนจานวน 200 ชุด
ชุดละ 8 บาท = 1,600 บาท

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้เกีย่ วกับกระบวนการพัฒนาตนเอง
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเจ้าใจในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ

22,600 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน * 400 บาท * 13
ชัว่ โมง = 15,600 บาท
งบวัสดุ
ค่าเอกสารประกอบการอบรม 140 ชุด * 50
บาท = 7,000 บาท

พ.ย.62

อ.ดร.ธันยธร

ชัยวัฒน์

4

กิจกรรมอบรมปรับบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป

เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการปรับ
บุคลิกภาพให้ดียงิ่ ขึน้

12,000 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน * 6 ชัว่ โมง * 400
บาท = 12,000 บาท

พ.ย. - ธ.ค.62

อ.ศิริวรรณ

ชัยวัฒน์

5

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่พบน้อง สาขาวิชาการจัดการ 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาการ
ทั่วไป
จัดการทั่วไป
2. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะ

ก.พ. - มี.ค.63

อ.ดร.มนสิชา

ชัยวัฒน์

เชิงปริมาณ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้เกีย่ วกับกระบวนการในการพัฒนาตนเอง
เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
1. นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51
เชิงปริมาณ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้เกีย่ วกับแนวทางการปรับบุคลิกภาพเพิ่ม
มากขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่าค่าเฉลี่ย 3.51
เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า
3.51

ไม่ใช้งบประมาณ

36
ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

6

กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการ 1. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรุ้ของรายวิชา
ทั่วไป
ตาม มคอ. 3
2. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป

7

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษารหัส 63 เพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
รหัส 63 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

8

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและต้อนรับนักศึกษาปีที่ 1
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกีย่ วกับ
ศิลปวัฒนธรรมแบบไทย
2. เพื่อให้นกั ศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้รักสามัคคีในชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ไทย

เชิงปริมาณ
1. จานวนอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมโครงการทวนผลสอบ
การเรียนรู้ร้อยละ 100
2. จานวนรายวิชาที่ใช้ทวนสอบร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการทวนสอบมีมติให้รายวิชาที่ใช้ทวนสอบ มีผล
ประเมินสอดคล้องกับ มคอ. 3
เชิงปริมาณ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 90
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมไทย และ
กระบวนการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึน้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (วัดความสาเร็จโดยการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกและการทางานเป็นทีม โดยเก็บข้อมูลวิธสี ัมภาษณ์
หรือแบบสอบถาม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

เม.ย. - พ.ค.63

อ.พวงเพชร

ชัยวัฒน์

18,400 งบตอบแทน
มิ.ย.63
ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน * 7 ชัว่ โมง * 400 =
8,400 บาท
งบวัสดุ
ค่าเอกสารประกอบการอบรม 50 * 200 =
10,000 บาท
6,200 งบตอบแทน
ก.ค. - ส.ค.63
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 ท่าน * 3 ชัว่ โมงๆ ละ
400 บาท) = 1,200 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าชุดอุปกรณ์ในพิธกี รรมบายศรีสู่ขวัญ
(ธูป เทียน จานวน 160 ชุดๆละ 15 บาท )
= 2,400 บาท
2. ค่าชุดอุปกรณ์ (ต้นไม้รวงผึ้ง 1 ต้น ) = 2,600
บาท
(กระดาษสี กาว แม็ก สมุดปกอ่อน เล่มเล็ก 160
ชุด ) เพื่อให้นกั ศึกษาติดคาถวายพระพร และ
คาอธิษฐานขอพร

อ.ดร.มนสิชา

ชัยวัฒน์

ผศ.ศิริพงษ์

เพชรกมล

รายละเอียดงบประมาณ

รายได้
- ไม่ใช้งบประมาณ

37
ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

1

2

3

4

5

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

1. เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2. เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจเกีย่ วกับ กระบวนการผลิต
สินค้า การจัดจาหน่าย และการกระจายสินค้า

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกมีความเข้าใจ
เกีย่ วกับ
กระบวนการผลิต และการจัดจาหน่ายสินค้า การกระจายสินค้า
เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยค่าเฉลี่ย 3.51
กิจกรรมตรียมความพร้อมทักษะด้านการจัดการ
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะด้านการจัดการ เชิงปริมาณ
ธุรกิจค้าปลีก รหัส 62
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เข้าร่วม
2. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ โครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ค้าปลีกสู่สากล
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อกิจกรรม
ไม่นอ้ ยกว่า 3.51
กิจกรรม SMART START UP ONLINE RETAIL
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ในด้านการค้าปลีกออนไลน์
เชิงปริมาณ
BUSINESS 4.0 ติดปีกธุรกิจบนโลกค้าปลีกออนไลน์ 2. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้
ร้อยละของจานวนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาการจัดการ
ในยุค 4.0
3. เพื่อปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สามารถเข้าใจ
การทาธุรกิจออนไลน์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนารายวิชาเพื่อการจัดการเรียน 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ เชิงปริมาณ
การสอนแบบออนไลน์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่ได้ รายวิชาเอกบังคับ จานวน 6 รายวิชาที่พัฒนาการเรียนเป็นระบบ
ลงนามความร่วมมือ
ออนไลน์
2. เพื่อต่อยอดและสร้างโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่อยูใ่ นสถาน เชิงคุณภาพ
ประกอบการได้ศึกษา หาความรู้และนาไปใช้ในการพัฒนา
ความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยระบบออนไลน์ ค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
วิชาชีพได้
3.51
กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการ 1. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจค้าปลีก
2. เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอน

เชิงปริมาณ
นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
จานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

2,200 งบวัสดุ
1. ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง 1,000 บาท
2. ค่าของที่ระลึก 1,200 บาท

พ.ย.62

อ.ศรินธร

ณัฐวรรณ

2,400 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท * 1 คน * 6 ชม.
* 1 วัน = 2,400 บาท

พ.ย.62

อ.ศรินธร

ณัฐวรรณ

9,600 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (400 บาท * 2 คน * 6
ชัว่ โมง * 2 วัน) = 9,600 บาท

ม.ค.63

อ.ธันย์นชิ า

ณัฐวรรณ

50,000 งบใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทาระบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ 50,000 บาท

ม.ค. - มี.ค.63

อ.ศรินธร

ณัฐวรรณ

ก.พ.63

อ.ดร.อัญชลี

ณัฐวรรณ

รายละเอียดงบประมาณ

รายได้

ไม่ใช้งบประมาณ

38
ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

6

กิจกรรมนาเสนอผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ร่วมกับสถานประกอบการ

7

กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะด้านการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก รหัส 63

8

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์นอ้ งพี่ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

9

กิจกรรมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา กิจกรรม
ความร่วมมือธุรกิจค้าปลีก (งบโครงการพิเศษ)

1. เพื่อให้นกั ศึกษานาเสนอผลงานที่ได้จากการทาวิจัยนาเสนอ
สถานประกอบการ
2. เพื่อให้นกั ศึกษานาผลงานวิจัยที่ได้นาเสนอไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์แก่สถานประกอบการ
3. เพื่อปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
2. จานวนผลงานวิจัยที่นาเสนอและมอบให้สถานประกอบการ
นาไปใช้ประโยชน์ไม่นอ้ ยกว่า 5 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ชนั้ ปีที่ 4
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะด้านการจัดาร
เชิงปริมาณ
ธุรกิจสมัยใหม่
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วม
2. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ โครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ค้าปลีกสู่สากล
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อกิจกรรม
ไม่นอ้ ยกว่า 3.51
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาใหม่กับอาจารย์และ เชิงปริมาณ
รุ่นพี่ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีไทย
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า ค่าเฉลี่ย 3.51
เพื่อจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา โครงการความร่วมมือธุรกิจ เชิงปริมาณ
ค้าปลีก
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90 ของงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

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

พ.ค.63

อ.ธันย์นชิ า

ณัฐวรรณ

2,400 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท * 1 คน * 6 ชม.
* 1 วัน) = 2,400 บาท

ก.ค.63

อ.ศรินธร

ณัฐวรรณ

3,000 งบวัสดุ
ดอกไม้สด พวงมาลัย ด้ายสายสิญจน์ 3,000
บาท

ก.ค.63

อ.ดร.อัญชลี

เพชรกมล

ต.ค.62 - มิ.ย.63

อ.ธันย์นชิ า

ปราณี

รายละเอียดงบประมาณ

รายได้

585,100 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนในการดาเนินกิจกรรม 409,500
บาท
งบวัสดุ
ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม 175,600 บาท
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

1

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษารหัส 59 เพื่อ
ความพร้อมในการทางานด้านโลจิสติกส์

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความพร้อมในการออกไปปฏิบตั ิสหกิจ
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความเข้าใจกลยุทธ์การดาเนินการจาก
บริษัทผู้เป็นผู้นาในตลาดโลจิสติกส์

เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษารหัส 59 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ความเข้าใจกลยุทธ์การดาเนินการจากบริษัทผู้เป็นผู้นาในตลาด
โลจิสติกส์เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้ความร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.51

2

กิจกรรมจัดทาหนังสือธรรมะปฏิบตั ิธรรม

1. เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษาและคณาจารย์ ได้มีความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมผ่านสื่อธรรมะ
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคาสอน และคติเตือนใจ
เกีย่ วกับหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา
3. เพื่อเป็นการนาหลักคาสอนมาบูรณาการกับการเรียนการ
สอนของอาจารย์ในรายวิชาที่เป็นคณะกรรมการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ
บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้เกีย่ วกับพระพุทธศาสนาในด้าน
คติสอนใจ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
4. ผลที่เกิดขึน้ จากการให้บริการวิชาการต่อสังคมหรือการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65

3

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนมืออาชีพ รหัส 62

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับกิจกรรม
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เชิงปริมาณ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มมากขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

ต.ค. - พ.ย.62

อ.กิตินนั ธ์

ณัฐวรรณ

ต.ค.62

อ.ธนิษฐ์นนั ท์

เพชรกมล

พ.ย.62

อ.ธนิษฐ์นนั ท์

ณัฐวรรณ

รายได้
28,100 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 6ชม. * 2 วัน
* 400 บาท = 4,800 บาท
งบใช้สอย
ค่าเช่ารถบัส 1 คัน 15,000 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าของที่ระลึก 600 บาท
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม 500 บาท
3. ค่าโปสเตอร์ 7,200 บาท
ไม่ใช้งบประมาณ

26,200 งบใช้สอย
1. ค่าเช่ารถศึกษาดูงาน บริษัท ซีพีเอฟ จากัด
(มหาชน) ไป-กลับ 300 กม. จานวน 2 คัน
ราคา 12,000 บาท = 24,000 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 5 คน * 240 บาท
* 1 วัน = 1,200 บาท
งบวัสดุ
ค่าของที่ระลึก 1,000 บาท
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จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

4

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการระบบบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง (กิจกรรม 2 ครั้ง)

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการ
จัดการสินค้าคงคลังจากสภาพการทางานจริงได้มากขึน้
2. เพื่อให้นกั ศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ เรียนรู้และปฏิบตั ิใน
การบริหารจัดการสินค้า
คงคลังประเภทสินค้าอันตรายได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
3. เพื่อปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF

เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สามารถเข้าใจระบบการจัดการสินค้าคงคลังได้มากขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51

5

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา

1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้าน
ความรู้เรื่องการปฏิบตั ิมารยาทไทยที่ถูกต้องตามแบบของ
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาด้านทักษะให้สามารถ
ปฏิบตั ิมารยาทไทยให้ถูกต้องเหมาะสมตามแบบอย่างไทย
4. เพี่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาด้านเจตคติที่ดีต่อการ
แสดงออกซึ่งมารยาทที่ถูกต้อง

เชิงปริมาณ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
2. ผู้เข้าประกวดรู้จักมารยาทไทยมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิ
มารยาทไทย อันเป็นพื้นฐานและเอกลักษณ์ ของไทย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานการบริหารสินค้าคง
คลังแบบโตโยต้า
ค่าใช้สอย
1. ค่าเช่ารถ ไปจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 วัน
* 12,000 บาท * 1 คัน = 12,000 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 4 คน * 240 บาท
* 1 วัน = 960 บาท
ค่าวัสดุ
3. ของที่ระลึกสาหรับเข้าเยีย่ มชมศึกษาดูงาน
= 600 บาท
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการจัดการสินค้า
คงคลังประเภทสินค้าอันตราย
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร *1 คน * 6 ชัว่ โมง
* 400 บาท * 3 วัน = 7,200 บาท
ค่าวัสดุ
2. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร = 1,000 บาท
3. วัสดุประกอบการอบรม = 1,000 บาท

ม.ค.63

อ.ถิรนันท์

ณัฐวรรณ

10,900 งบใช้สอย
1. ค่าที่พักนักศึกษา 4 คนๆ ละ 500 บาท
* 1 คืน =2,000 บาท
2. ค่าที่พักอาจารย์ 2 คน * 1 คืน * 500 บาท
= 1,000 บาท
3. ค่าที่พักพนักงานขับรถ 1 คน * 1 คืน
* 500 บาท = 500 บาท
4. ค่าเช่าชุดไทยพร้อมแต่งหน้า 4 ชุด * 1,000
บาท = 4,000 บาท
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และบุคลากร 3 คน
* 2 วัน * 240 บาท = 1,440 บาท
งบวัสดุ
ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม 1,960 บาท

ก.พ.63

อ.ธนิษฐ์นนั ท์

เพชรกมล

รายละเอียดงบประมาณ

รายได้
22,760
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6

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านการนาเข้าส่งออก
สินค้าระหว่างประเทศ

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการนาเข้าส่งออก เชิงปริมาณ
สินค้าระหว่างประเทศ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้จากการทางานจริงในสถาน
ชัน้ ปีที่ 2 เข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ประกอบการ
เชิงคุณภาพ
3. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้การปฏิบตั ิ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึน้
ในรายวิชาการจัดการเพื่อการนาเข้าและส่งออกสาหรับธุรกิจ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51

7

กิจกรรมทวนสอบเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

8

กิจกรรมสายใยรักพี่พบน้อง

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับเนือ้ หาด้าน
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการการขนส่ง
การจัดการการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ การจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์
การจัดการคลังสินค้า การนาเข้าส่งออกสินค้า ระบบขนส่ง
หลายช่องทางการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ การจัดการกลยุทธ์
เพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพิ่มขึน้
2. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอน
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
2. เพื่อแสดงความยินดีแก่นกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษา
3. เพื่อให้นกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านต่างๆ
แก่รุ่นน้องในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

มี.ค.63

อ.วัชรพล

ณัฐวรรณ

รายได้
36,000 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 30 ชัว่ โมง * 400
บาท = 24,000 บาท
งบใช้สอย
ค่าเช่ารถ 8,000 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าของที่ระลึก 1,000 บาท
2. ค่าวัสดุ 3,000 บาท

เชิงปริมาณ
จานวนอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. จานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
ทั้งหมด
2. จานวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนที่เข้ารับการทวนสอบผลการเรียนรู้มีผลคะแนนสอบผ่าน
เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60

ไม่ใช้งบประมาณ

มี.ค.63

อ.นิศากร

ณัฐวรรณ

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้าร่วม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.51

ไม่ใช้งบประมาณ

มี.ค.63

อ.นิศากร

ณัฐวรรณ
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ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

9

กิจกรรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมและบายศรี
สู่ขวัญของนักศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาหรับนักศึกษารหัส 63

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับความรู้พื้นฐาน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้การปฏิบตั ิใน
รายวิชาของสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4. เพื่อปลูกฝังให้นกั ศึกษาให้เข้าใจถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

10

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษาคณะ
นักศึกษา
วิทยาการจัดการ

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

ก.ค. - ก.ย.63

อ.พิชญ์ณี

ณัฐวรรณ

ต.ค.62 - ก.ย.63

สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยว/
การจัดการ
โลจิสติกส์ฯ

สุกัญญา

รายได้

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของจานวนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ที่ทดสอบก่อนเรียนแล้ว
ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมโครงการเตรียมความ
พร้อมความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สาหรับโลจิสติกส์ เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. ร้อยละของจานวนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการเตรียม
ความพร้อมความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
2. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจในพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
3. ร้อยละของจานวนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1-4 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
บายศรีสู่ขวัญ

26,500 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 6 ชัว่ โมง * 10 วัน
* 400 บาท =24,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าวัสดุ 2,500 บาท

เชิงปริมาณ
จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษา
จานวน 2 เครือข่าย

10,000 งบใช้สอย
ค่าใช้สอยในการดาเนินกิจกรรม 5,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม 5,000 บาท
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ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการบัญชี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

1

2

3

4

กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้นกั ศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี 1/2562

1. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับรายวิชา
2. เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ในระดับรายวิชา

เชิงปริมาณ
1. คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาประจา
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
2. อาจารย์ประจารายวิชา เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. ข้อสอบรายวิชาบัญชีที่ผ่านการทวนสอบสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
2. เกรดคะแนนผลการเรียนรายวิชาบัญชีผ่านการทวนสอบ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
3. รายวิชาที่ใช้ในการทวนสอบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
กิจกรรมพัฒนางานนักวิจัยรุ่นเยาว์สู่การตีพิมพ์
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ที่เกีย่ วข้องกับการเขียนบทความ
เชิงปริมาณ
วารสารระดับชาติ
วิจัยที่ถูกต้อง
นักศึกษามีผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารระดับชาติอย่างน้อย
2. เพื่อพัฒนาบทความวิจัยของนักศึกษาสู่การตีพิมพ์วารสาร 1 ผลงาน
ระดับชาติ
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพิ่มขึน้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิน่ "Log Acc" ครั้งที่ 8 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ให้แก่โรงเรียนในชนบท
เชิงปริมาณ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการทางานร่วมกันระหว่างสาขาวิชาและ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ชุมชน
และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ
3. เพื่อปลูกฝังในการทาความดี ความมีน้าใจและจิตสาธารณะ ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80
ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ปรับปรุง
และพัฒนาสถานที่ให้แก่โรงเรียนในชนบท
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ เกิดความ
มีน้าใจ มีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมการทางานร่วมกัน
3. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนือ่ งทาง
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาทราบถึงมาตรฐานการบัญชีที่มีการ เชิงปริมาณ
วิชาชีพบัญชี
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั
บุคคลภายนอก ศิษย์ปจั จุบนั และศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับ เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80
ใช้กิบกิจการและใช้กับการเรียน
เชิงคุณภาพ
3. เพื่อให้สาขาวิชาการบัญชีเป็นที่รู้รักและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องมาตรฐาน
ต่อบุคคลภายนอก
การบัญชี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
4. เพื่อให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปจั จุบนั สาขาวิชาการบัญชีได้รับ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีวามพึงพอใจ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ความรู้ความด้านการบัญชีอย่างต่อเนือ่ ง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

ต.ค.62

อ.ปริยากร

ชัยวัฒน์

ต.ค.62

อ.ภารดี

ชัยวัฒน์

ไม่ใช้งบประมาณ

ต.ค.62

อ.ภารดี
อ.กิตินนั ธ์

ชัยวัฒน์

ไม่ใช้งบประมาณ

ต.ค.62

อ.ศิริพร

เพชรกมล

รายละเอียดงบประมาณ

รายได้
ไม่ใช้งบประมาณ

4,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 6 ชัว่ โมง * 400
บาท * 2 วัน = 4,800 บาท
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ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการบัญชี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้โปรแกรม เชิงปริมาณ
สาเร็จรูปทางการบัญชี
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชนั้ ปีที่ 3 เข้าอบรมไม่นอ้ ยกว่า
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เสริมสร้างทักษะในการทาบัญชีโดยใช้
ร้อยละ 90 ของจานวนนักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาโปรแกรม
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
สาเร็จรูปทางการบัญชี
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชนั้ ปีที่ 3 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
เพิ่มขึน้
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชนั้ ปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51
1. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงขัน้ ตอนกระบวนการผลิตของ
เชิงปริมาณ
กิจการอุตสาหกรรม ตัง้ แต่กระบวนการนาปัจจัยการผลิตเข้าสู่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
กระบวนการผลิตจนผลิตเสร็จและเข้าสู่คลังเก็บสินค้า
90 ของเป้าหมาย
ตลอดจนกระบวนการจัดจาหน่ายสินค้า
เชิงคุณภาพ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงลักษณะพฤติกรรมของต้นทุนผลิต 1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึง
ในกิจการอุตสาหกรรม
ขัน้ ตอนกระบวนการผลิตของกิจการ อุตสาหกรรม ตัง้ แต่
3. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงแนวคิดการบริหารองค์กรในกิจการ กระบวนการ
อุตสาหกรรม
นาปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตจนผลิตเสร็จและเข้าสู่
คลังเก็บสินค้าเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

พ.ย.62

อ.ภารดี

ชัยวัฒน์

ม.ค. - มี.ค.63

อ.ปริยากร

ชัยวัฒน์

รายได้

5

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางการบัญชี

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

6

กิจกรรมศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการ
ต้นทุน

7

กิจกรรมที่อบรมเชิงปฏิบตั ิการเตรียมความพร้อม
พัฒนาตนสู่วชิ าชีพนักบัญชี

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบุคลิกภาพที่
เหมาะสมสู่การเป็นมืออาชีพ นาไปสู่ภาพลักษณ์และความ
น่าเชือ่ ถือพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้และทักษะมารยาทในการเข้าสังคม
และเสริมสร้างความมัน่ ใจให้กับนักศึกษา
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้และเทคนิคในการจัดทาประวัติ
ส่วนตัวสาหรับการสมัครงาน

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชนั้ ปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีบคุ ลิกภาพและความมัน่ ใจมากขึน้ จากการจาลอง
สถานการณ์สัมภาษณ์งานเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
2. นักศึกษาสามารถจัดทาประวัติส่วนตัวที่พร้อมสาหรับการ
สมัครงานได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

4,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน * 3 ชัว่ โมง * 400
บาท = 4,800 บาท

ก.พ.63

อ.ธิติรัตน์

ชัยวัฒน์

8

กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีสาหรับการ
ทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทางด้านบัญชีสาหรับการ
ทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัย

เชิงปริมาณ
ศิษย์เก่าหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 20
เชิงคุณภาพ
1. ศิษย์เก่าหรือผู้ที่สนใจมีความรู้ทกั ษะในด้านการบัญชีเพิ่มขึน้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
2. ศิษย์เก่าหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบผ่านในรายวิชาการบัญชี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

7,000 งบตอบแทน
ค่าวิทยากร (1 คน * 7 ชัว่ โมง * 400 บาท)
2,800 บาท
งบใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน (1 มือ้ * 50 บาท * 20
คน) 1,000 บาท
2. ค่าอาหารว่าง (2 มือ้ * 25 บาท * 20 คน)
1,000 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,500 บาท
2. ค่าเครื่องเขียน 700 บาท

ก.พ.63

อ.ภารดี

เพชรกมล

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

45
ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการบัญชี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

9

10

11

กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้นกั ศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี 2/2562

1. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับรายวิชา
2. เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ในระดับรายวิชา

เชิงปริมาณ
1. คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาประจา
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
2. อาจารย์ประจารายวิชา เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. ข้อสอบรายวิชาบัญชีที่ผ่านการทวนสอบสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
2. เกรดคะแนนผลการเรียนรายวิชาบัญชีผ่านการทวนสอบ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
3. รายวิชาที่ใช้ในการทวนสอบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
กิจกรรมที่เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการ 1. เพื่อให้นกั ศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชนั้ ปีที่ 1 มีทกั ษะพื้นฐาน เชิงปริมาณ
บัญชี รหัส 63
ทางด้านการบัญชีก่อนการเรียน
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชนั้ ปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า
2. เพื่อให้นกั ศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชนั้ ปีที่ 1 มีความพร้อม ร้อยละ 90
ก่อนเข้าสู่การเรียนในระดับชัน้ ที่สูงขึน้
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทกั ษะพื้นฐานทางด้าน
การบัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสาหรับนักศึกษาสาขาการ
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาใหม่กับอาจารย์และ เชิงปริมาณ
บัญชี สาหรับนักศึกษารหัส 63
รุ่นพี่ในสาขาวิชาการบัญชี
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีไทย
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

มี.ค.63

อ.ปริยากร

ชัยวัฒน์

2,400 งบวัสดุ
ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม 2,400 บาท

ก.ค.63

อ.ธิติรัตน์

ชัยวัฒน์

2,500 งบวัสดุ
ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม 2,500 บาท

ก.ค.63

อ.ปริยากร

เพชรกมล

รายละเอียดงบประมาณ

รายได้
ไม่ใช้งบประมาณ

46
ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

รายได้

1

กิจกรรมสู่ขวัญสร้างความสัมพันธ์พี่นอ้ ง สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ

1. เพื่อให้นกั ศึกษาเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม
2. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

เชิงปริมาณ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51

12,600 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 6 ชัว่ โมง
* 400 บาท = 2,400 บาท
งบวัสดุ
ค่าวัสดุ 10,200 บาท

ต.ค.62

อ.ภัทรภร และ
อ.นิรินธนา

สุกัญญา

2

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ
ครั้งที่ 1 รหัส 62

1. นักศึกษามีความเข้าใจกฏระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษามีทศั นคติที่ดี ต่อการดาเนินชีวติ ในมหาวิทยาลัย
และสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด

เชิงปริมาณ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 รหัส 62 เข้าร่วมไม่นอ้ ยว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย3.51

4,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 6 ชัว่ โมง
* 400 บาท = 4,800 บาท

พ.ย.62

อ.นิรินธนา

สุกัญญา

3

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนานักทรัพยากร
มนุษย์ Thailand 4.0

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความเข้าใจในหน้าที่พื้นฐาน แนวคิด และทิศทาง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51

10,740 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 2 วัน * 400
* 6 ชัว่ โมง = 9,600 บาท
งบวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสาร 19 ชุด * 30 บาท * 2 วัน
= 1,140 บาท

พ.ย.62

ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์

สุกัญญา

4

กิจกรรมการพัฒนาความรู้การบริหารเงิน 4.0+

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความเข้าใจในหน้าที่งานพื้นฐานของ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดของงานบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสู่ Thailand 4.0
3. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับรู้ทศิ ทาง ประเด็นสาคัญ และกระแส
ของการพัฒนาศักยภาพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่ Thailand
4.0
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ทางการเงิน และการนาความรู้
ทางการเงินไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินใน
ชีวติ ประจาวัน
2. เพื่อให้วทิ ยากร อาจารย์ และนักศึกษา ทากิจกรรมร่วมกัน
ในการนาความรู้เรื่องการบริหารจัดการทางการเงินมาประยุกต์
สาหรับ การสร้างบทเรียน/กรณีศึกษา

พ.ย.62

ผศ.วิกรานต์ และ อ.
นิรินธนา

สุกัญญา

5

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการสร้างและพัฒนาทีมงาน 1. เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในแขนง
สู่ความสาเร็จ
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. เพื่อให้นกั ศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการทากิจกรรม
และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อไป

พ.ย.62

ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์

สุกัญญา

6

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ

พ.ย.62

ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์ และ
สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ

สุกัญญา

1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และการทางานร่วมกับชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษาเสียสละเวลาและเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
3. เพื่อให้นกั ศึกษารู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เชิงปริมาณ
1. โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่นกั ศึกษา จานวน 1
โครงการ
2. บทเรียนความรู้การบริหารจัดการทางการเงินกรณีศึกษา
จานวน 1 บทเรียน
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้การบริหารจัดการการเงิน
และสามารถแก้ปญ
ั หาทางการเงินในชีวติ ประจาได้ เพิ่มขึน้
เชิงปริมาณ
นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่า 3.51
2. นักศึกษามีความพร้อมในการทากิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่ม
ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ
นักศึกษาหลักสุตรบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพึงพอใจในการทากิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่า 3.51

- ไม่ใช้งบประมาณ

4,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 400 บาท
* 6 ชัว่ โมง * 1 วัน = 4,800 บาท

- ไม่ใช้งบประมาณ

47
ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการผลิตธนบัตร
และการดาเนินงานของโรงพิมพ์ธนบัตร
2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นกั ศึกษาและสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการศึกษาและการทางานในอนาคต

เชิงปริมาณ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการเงินและการธนาคารชัน้ ปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการ
เชิงปริมาณ
บริหารธุรกิจมากยิง่ ขึน้
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับบูรณาการกับ
เชิงคุณภาพ
รายวิชา
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
กลยุทธ์และนโยบายการตลาด และวิชาการวิจัยการตลาดได้ บริหารธุรกิจไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เชิงปริมาณ
2. เพื่อจัดกิจกรรมที่ฝึกให้นกั ศึกษามีบคุ ลิกภาพที่ดี และมีวนิ ยั นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมโครงการ
ในตนเอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51
2. นักศึกษามีความพร้อมในการทากิจกรรมอย่างเป็นระบบ
เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
1. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้และมีการ เชิงปริมาณ
จัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสาเร็จ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ตาม มคอ.3 และมคอ.4
เชิงคุณภาพ
3. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การ ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านโดยรวม ค่าเฉลี่ย
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า 3.51

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

3,720 งบใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 3 คน * 240 บาท
= 720 บาท
งบวัสดุ
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงรถตู้ 3 คัน = 3,000 บาท

ม.ค.63

อ.อุบล

สุกัญญา

3,600 งบวัสดุ
1. ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงรถตู้ 3 คัน * 700 บาท
= 2,100
2. ค่าของที่ระลึก 1,500 บาท

ม.ค.63

อ.ภัทรภร

สุกัญญา

ก.พ.63

ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์

สุกัญญา

มี.ค.63

อ.นิรินธนา

สุกัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

รายได้

7

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการเงินการ
ธนาคาร

8

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ศึกษาดูงานด้าน
กระบวนผลิตและกลยุทธ์การตลาด

9

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการนักบริหาร 4.0

10

กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ

11

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการ
คุณภาพชีวติ ในการทางาน

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ
2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นกั ศึกษาและสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาการจัดการคุณภาพชีวติ
ในการทางาน

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ชัน้ ปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51

4,500 งบวัสดุ
1. ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงรถตู้ 3 คัน * 1,000 บาท
= 3,000 บาท
2. ค่าของที่ระลึก 1,500 บาท

มี.ค.63

ผศ.ชวาลา

สุกัญญา

12

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ
ครั้งที่ 2 รหัส 63

1. นักศึกษามีความเข้าใจกฏระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษามีทศั นคติที่ดี ต่อการดาเนินชีวติ ในมหาวิทยาลัย
และจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด

เชิงปริมาณ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 รหัส 62 เข้าร่วมไม่นอ้ ยว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51

4,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 6 ชัว่ โมง
* 400 บาท = 4,800 บาท

ก.ค.63

อ.นิรินธนา

สุกัญญา

13

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์

ต.ค.62 - ก.ย.63

ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์

สุกัญญา

-

-

12,570 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 6 ชัว่ โมง
* 400 บาท * 2 วัน = 9,600 บาท
งบวัสดุ
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 99 คน
* 30 บาท = 2,970 บาท

- ไม่ใช้งบประมาณ

- ไม่ใช้งบประมาณ

48
ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

1

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั

1. เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั
2. เพื่อให้นกั ศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั ร่วมออกแบบโบรชัวร์
และสิ่งพิมพ์ที่มีประโยชน์ของสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั

2

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการเขียนแผน
ธุรกิจให้โดนใจผู้ประกอบการยุคดิจิทลั

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้และเข้าใจในองค์ประกอบของ
แผนธุรกิจและขัน้ ตอนการเขียนแผนธุรกิจ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาศึกษาดูงานการทาธุรกิจ สินค้าของชุมชน
และนาไปใช้เขียนแผนธุรกิจ
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสาขา
ธุรกิจดิจิทลั ส่งผลดีต่อนักศึกษา

3

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนสู่ตลาดดิจิทลั

1. เพื่อให้นกั ศึกษาออกแบบตราสินค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์ในชุมชน
ตามแผนธุรกิจที่สร้างไว้
2. เพื่อให้นกั ศึกษาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการซื้อขายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้อยูบ่ นสื่อออนไลน์ดิจิทลั
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสาขา
ธุรกิจดิจิทลั

4

กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 1. เพื่อประเมินผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ
2. เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
และหลักสูตร
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดในรายวิชาและหลักสูตร
4. เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน

เชิงปริมาณ
มีโบชัวร์และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน การศึกษา
นอกโรงเรียน และสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนจานวน 15
สถานที่
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านโบชัวร์และ สิ่งพิมพ์
ที่มีประโยชน์สามารถนาไปใช้งานได้
2. ผู้ที่สนใจมีความเข้าใจในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั ผ่านการ
สอบถามของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
เชิงปริมาณ
นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างแผนธุรกิจโดยวัดจาก
ปริมาณการออกแบบแผนธุรกิจที่ส่งมาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของผลงานที่ตงั้ เป้าหมายไว้
2. นักศึกษาสามารถบอกองค์ประกอบและการดาเนินการตาม
แผนธุรกิจได้โดยดูจากการนาเสนอแผนธุรกิจ

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจจากการเข้าร่วมการอบรม
โดยดูจากจานวนชิน้ งานของนักศึกษาเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาสามารถออกแบบตราสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ได้โดยผ่าน
การคัดเลือกจากชุมชน

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั
2. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
2. จานวนรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวนรายวิชา
ทั้งหมดในแต่ละชัน้ ปี มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

ต.ค.62 - มี.ค.63

อ.ดร.ณัตตยา

นิสรา

30,600 ค่าตอบแทน
เม.ย. - มิ.ย.63
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 400 บาท * 6
ชัว่ โมง * 2 วัน = 9,600 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าเช่ารถบัส 12,000 บาท * 1 วัน * 1 คัน
= 12,000 บาท
2. ค่าเข้าศึกษาดูงานเกษตรนวัตวิถี 5,000 บาท
ค่าวัสดุ
1. ค่าน้ามันรถ 1,500 บาท * 2 วัน * 1 คัน
3,000 บาท
2. ค่าสี และฟิลชารต์ = 1,000 บาท
18,200 งบตอบแทน
เม.ย. - มิ.ย.63
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 400 บาท * 6
ชัว่ โมง * 2 วัน = 9,600 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าน้ามันรถตู้ 1,500 บาท * 3 วัน * 1 คัน
= 4,500 บาท
2. ค่าจ้างเหมาพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์ตัวอย่าง จานวน
30 ชิน้ * 20 บาท = 600 บาท
3. ค่าจ้างเหมาพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์ จานวน 100
ชิน้
* 20 บาท = 2,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาพิมพ์ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ จานวน
100 ชิน้ * 15 บาท = 1,500 บาท
ไม่ใช้งบประมาณ
พ.ค.63

อ.ดร.ไอลดา

นิสรา

อ.ดร.ไอลดา

นิสรา

อ.ชลียา

นิสรา

รายละเอียดงบประมาณ

รายได้
29,000 งบวัสดุ
1. ค่าจ้างเหมาพิมพ์โบชัวร์จานวน 5,000 แผ่น
แผ่นละ 2 บาท = 10,000
2. ค่าจ้างเหมาพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มีประโยชน์
สามารถนาไปใช้งานได้ จานวน 2,000 ชิน้
ชิน้ ละ 7 บาท = 14,000
3. โปสเตอร์ 50 แผ่น แผ่นละ 100 บาท
= 5,000

49
ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

5

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจ
ในธุรกิจบนโลกดิจิทลั รหัส 63

1. เพื่อปรับความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
นักศึกษาสามารถนาไปใช้ในการเรียนได้
2. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจรูปแบบของธุรกิจต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการลงมือทาธุรกิจ
ออนไลน์
4. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นกั ศึกษาสามารถปรับตัวในการ
เรียนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้

เชิงปริมาณ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั เข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึน้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
2. นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางเบื้องต้น
ในการทาธุรกิจออนไลน์ได้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ค่าเฉลี่ยมากกว่า
3.51

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

มิ.ย.63

อ.ชลียา

นิสรา

รายได้
2,400 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 3 ชัว่ โมง * 400
บาท = 2,400 บาท

50
ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

1

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านกระบวนการ
สหกรณ์

1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้เกีย่ วกับการ
บริหารจัดการสหกรณ์
2. เพื่อบูรณาการกับรายวิชาประเมินผลโครงการ

เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้เกีย่ วกับการบริหารสหกรณ์เพิ่มขึน้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51

2

กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

1. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. เพื่อให้เป็นไปตาม มคอ.2

เชิงปริมาณ
จานวนรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบ ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอน ในปีการศึกษา 2562
เชิงคุณภาพ
ผลการเรียนนักศึกษาไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กาหนดไว้

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชอื่ )

ผู้ประสานงาน

ธ.ค.62

ผศ.อาภา

สุกัญญา

มี.ค.63

ผศ.อาภา

สุกัญญา

รายได้
2,700 งบใช้สอย
ค่าเข้าชม 120 บาท * 10 คน = 1,200 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าน้ามันรถ 1,000 บาท
2. ค่าของที่ระลึก 500 บาท

ไม่ใช้งบประมาณ

51
ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

1

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 1. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจกระบวนการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และ
ด้านการสื่อสารที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน

2

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิทยุโทรทัศน์

3

กิจกรรมสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิน่ แบบบูรณาการ

4

กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากพี่สู่นอ้ ง

5

กิจกรรมนิทรรศการการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมแบบ 1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงระบบและการ
บูรณาการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ในการจัดงานนิทรรศการ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาเลือกใช้สื่อ และวิธกี ารสื่อสารในการจัด
นิทรรศการได้ตามเป้าหมาย
3. เพื่อให้นกั ศึกษานาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง
ได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจได้ร่วมฟื้นฟู
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยูส่ ืบไป
กิจกรรมจัดซื้อชุดผลิตรายการโทรทัศน์ (งบ
เพื่อให้นกั ศึกษาได้ใช้อุปกรณ์ที่ทนั สมัยและได้ฝึกปฏิบตั ิการ
โครงการพิเศษ)

6

เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดเข้าใจในกระบวนการฝึก
ประสบการณ์และมีบคุ ลิกภาพ
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงระบบและการ เชิงปริมาณ
คิดเชิงสร้างสรรค์ในงานวิทยุโทรทัศน์
จานวนนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
3. เพื่อให้นกั ศึกษานาความรู้ในกระบวนการบูรณาการบทบาท เชิงคุณภาพ
หน้าที่ของฝ่ายที่เกีย่ วข้องในขัน้ ตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ 1. นักศึกษามีความรู้เกีย่ วกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
และกระบวนการบูรณาการบทบาทหน้าที่ของฝ่ายที่เกีย่ วข้องใน
ขัน้ ตอนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
2. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาท้องถิน่
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิจริงในกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิน่ ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษากับนักเรียน
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้าน
นิเทศศาสตร์ให้แก่นกั เรียนระดับมัธยมศึกษา

เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ท้องถิน่ และมีจิตอาสาเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

ต.ค.62

ผศ.อุทยั

ปราณี

ธ.ค.62

ผศ.ประสิทธิ์

ปราณี

ม.ค.63

ผศ.อุทยั

ปราณี

รายได้
ไม่ใช้งบประมาณ

4,500 งบวัสดุ
1. ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง = 3,000 บาท
2. ค่าของที่ระลึก = 1,500 บาท

ไม่ใช้งบประมาณ

เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้าน
นิเทศศาสตร์ใได้ดีขนึ้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทเี ข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51

15,900 งบใช้สอย
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 240 บาท * 6 คน
* 5 วัน = 7,200 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 240 บาท * 1 คน
* 5 วัน = 1,200 บาท
งบวัสดุ
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงรถตู้ จานวน 5 วัน * 1 คัน
* 1,500 บาท = 7,500

ม.ค.63

ผศ.อุทยั

ปราณี

เชิงปริมาณ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.51

16,400 งบใช้สอย
1. ค่าเช่าเต้นท์ 1,200*2 = 2,400
2. ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ = 8,000
ค่าวัสดุ
ค่าไวนิล = 6,000

ม.ค.63

ผศ.ละเอียด

เพชรกมล

ม.ค. - มี.ค.63

ผศ.อุทยั

ปราณี

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. มีชุดผลิตรายการโทรทัศน์ 1 ชุด
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อกิจกรรม
ไม่นอ้ ยกว่า 3.51

1,970,000 งบวัสดุ
ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม 1,970,00 บาท
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ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

7

8

9

10

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพสู่งานนิเทศศาสตร์

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีโอกาสพัฒนาตนเองสู่วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสมัครงานด้านนิเทศศาสตร์
3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาให้เหมาะสมต่อวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์

เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการเขียนใบสมัครงานและ
มีบคุ ลิกภาพที่ดีเพิ่มมากขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรุ้ของรายวิชา เชิงปริมาณ
ตาม มคอ. 3
1. จานวนอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมโครงการทวนผลสอบ
2. เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
การเรียนรู้ร้อยละ 100
ศาสตร์
2. จานวนรายวิชาที่ใช้ทวนสอบร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการทวนสอบมีมติให้รายวิชาที่ใช้ทวนสอบ มีผล
ประเมินสอดคล้องกับ มคอ. 3
กิจกรรมประกวดภาพนิง่ และภาพยนตร์ระดับชาติ 1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการ
เชิงปริมาณ
สร้างสรรค์ภาพนิง่ และภาพยนตร์
1. นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสนาเสนอผลงานภาพนิง่ และ
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถผลิตชิน้ งานเข้าร่วม
ภาพยนตร์ผ่านการประกวด
ประกวดได้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้าร่วม
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาสามารถนาเสนอและสร้างรรค์ผลงานด้านภาพถ่ายและ
ภาพยนตร์ได้อย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมอบรมการบริหารจัดการห้องปฏิบตั ิการวิทยุ 1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
โทรทัศน์
ห้องปฏิบตั ิการด้านนิเทศศาสตร์
2. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีของ
ห้องปฏิบตั ิการนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดสามารถใช้หอ้ งปฏิบตั ิการด้าน
นิเทศศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

ก.พ.63

ผศ.อุทยั

ปราณี

ไม่ใช้งบประมาณ

มี.ค.63

ผศ.ละเอียด

ปราณี

งบตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น
4 คน * 6 ชัว่ โมง * 500 บาท = 12,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินภาพถ่าย 4 คน
* 3 ชัว่ โมง* 500 บาท = 6,000 บาท
3. ค่ารางวัลประเภททีม ชนะเลิศภาพยนตร์
= 5,000 บาท
4. ค่ารางวัลรองชนะเลิศภาพยนตร์อันดับ 1
= 4,000 บาท
5. ค่ารางวัลรองชนะเลิศภาพยนตร์อันดับ 2
= 3,000 บาท
6. ค่ารางวัลรางวัลชมเชย 2 รางวัล
รางวัลละ 2,000 บาท
7. ค่ารางวัลชนะเลิศภาพนิง่ = 3,000 บาท
8. ค่ารางวัลรองชนะเลิศภาพนิง่ อันดับ 1
= 2,000 บาท
9. ค่ารางวัลรองชนะเลิศภาพนิง่ อันดับ 2
= 1,000 บาท
10. ค่ารางวัลรางวัลชมเชย 2 รางวัล
รางวัลละ = 500 บาท
งบใช้สอย
ค่าเช่าเครื่องเสียง 20,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าวัสดุที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม 6,000 บาท

มิ.ย.63

ผศ.อุทยั

ปราณี

ไม่ใช้งบประมาณ

ก.ค.63

ผศ.อุทยั

ปราณี

รายละเอียดงบประมาณ

รายได้
4,800 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน * 3 ชัว่ โมง * 400
บาท = 4,800 บาท

64,500
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ข้อมูลกิจกรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

11

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการถ่ายภาพด้วยโดรน
ขัน้ พื้นฐาน

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการถ่ายภาพด้วย
เทคโนโลยีทางอากาศยานไร้คนขับขัน้ พื้นฐาน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วย
เทคโนโลยีขนั้ สูง

เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าใจ
กระบวนการผลิตผลงานอากาศยานไร้คนขับขัน้ พื้นฐานได้เพิ่มขึน้

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

ก.ค.63

ผศ.ประสิทธิ์

ปราณี

รายได้
9,600 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน * 6 ชัว่ โมง * 400
บาท = 9,600 บาท

54
ข้อมูลกิจกรรม กิจการนักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

รายได้

1

กิจกรรมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะงานประกัน
คุณภาพสาหรับนักศึกษา

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้และได้พัฒนาทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันตามตัวบ่งชีข้ องมหาวิทยาลัย
โดยสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับ
แนวทางงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

เชิงปริมาณ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมโครงการ
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. คณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และได้พัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. คณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51

15,400 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน * 8 ชัว่ โมง
* 400 บาท) = 6,400 บาท
งบใช้สอย
1. ค่าอาหารว่าง (35 บาท * 50 คน * 2 มือ้ )
= 3,500 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท * 50 คน
* 1 มือ้ ) = 2,500 บาท
งบวัสดุ
ค่าวัสดุ = 3,000 บาท

พ.ย.62

กิจการนักศึกษา

พีรวัฒน์

2

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชือ่ มความสัมพันธ์ 1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีของนักกีฬา และ
“ฅนแสดเกมส์” ครั้งที่ 11
นักศึกษาทั้ง 9 สาขาวิชา
2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลานามัยของนักศึกษาให้สมบูรณ์
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขันอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬา
4. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51

107,000 งบใช้สอย
1. ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง = 37,000 บาท
2. ค่ารอาหารกลางวัน 500 คน * 40 บาท
* 1 มือ้ = 20,000 บาท
3. ค่าอาหารว่าง 500 คน * 35 บาท * 2 มือ้
= 35,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญ ค่าป้ายไวนิล และวัสดุ
ที่ใช้ดาเนินงาน = 15,000 บาท

พ.ย.62

กิจการนักศึกษา/
โลจิสติกส์ฯ/
นิเทศศาสตร์/
การบัญชี

พีรวัฒน์

3

กิจกรรมวิทยาการจัดการแฟร์

1. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
บุคคลภายนอก ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบนั
3. เพื่อให้นกั ศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้านการวางแผนการจัดการ
เชิงธุรกิจได้

เชิงปริมาณ
จานวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51
2. นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้านการวางแผนการจัดการ
เชิงธุรกิจเพิ่มขึน้ ร้อยละ 80

98,000 งบใช้สอย
1. ค่าเช่าชุดแสดงพิธเี ปิด (16 ชุด * 1,000 บาท)
= 16,000 บาท
2. ค่าเช่าเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ดนตรี (2 วัน
* 15,000 บาท) = 30,000 บาท
3. ค่าเช่าเต็นท์สาหรับทากิจกรรม (1,000 บาท
* 15 หลัง) = 15,000 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าวัสดุสาหรับนิทรรศการ = 22,000 บาท
2. ค่าวัสดุสาหรับงานแฟร์ = 15,000 บาท

ธ.ค.62

กิจการนักศึกษา

พีรวัฒน์

4

กิจกรรมธรรมะรักษา

1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ทานุบารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา
2. เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากร และนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
3. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการเรียน การปฏิบตั ิงาน และ
การดาเนินชีวติ ตลอดจนความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
2. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
บุคลากร และนักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51

14,300 งบใช้สอย
ค่าเช่าเต้นท์ 2 หลังๆ ละ 1,500 บาท = 3,000
บาท
งบวัสดุ
ค่าวัสดุ = 11,300 บาท

ม.ค.63

กิจการนักศึกษา/
เศรษฐศาสตร์

พีรวัฒน์

55
ข้อมูลกิจกรรม กิจการนักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

รายได้

5

กิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”
ภาคปกติ

1. เพื่อให้นกั ศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีเครือข่ายทางด้าน
กีฬาและสันทนาการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาภายในสถาบัน
2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมของนักศึกษาในอนาคต
โดยใช้การกีฬาเป็นสื่อในการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัย
ที่ดีจากการออกกาลังกายและเล่นกีฬา

เชิงปริมาณ
นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51

87,500 งบใช้สอย
1. ค่าเช่าชุดเดินขบวนพาเหรดพร้อมแต่งหน้า
(15 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท) 15,000 บาท
2. ค่าเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์พร้อมแต่งหน้า (20 ชุด
* 1,000 บาท) = 20,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (400 คน * 50 บาท
* 1 มือ้ ) 20,000 บาท
งบวัสดุ
1.เสื้อกีฬาสาหรับนักกีฬา (80 ตัว ๆ ละ 140
บาท) 11,200 บาท
2.ค่าวัสดุสาหรับดาเนินกิจกรรม 17,300 บาท
3. เสื้อยืด 4,000 บาท

มี.ค.63

กิจการนักศึกษา/
บริหารธุรกิจ

พีรวัฒน์

6

กิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”
ภาคพิเศษ

เชิงปริมาณ
นักศึกษาเต็มเวลาเสาร์ - อาทิตย์ เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ คณะวิทยาการจัดการที่เข้า
ร่วมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51

22,500 งบใช้สอย
1.ค่าอาหารว่าง (500 คน * 25 บาท * 1 มือ้ )
= 12,500 บาท
งบวัสดุ
1. เสื้อยืดสาหรับเดินขบวนพาเหรด (65 ตัว
* 100 บาท) = 6,500 บาท
2. วัสดุสาหรับดาเนินกิจกรรม 3,500 บาท

มี.ค.63

กิจการนักศึกษา/
การบัญชี

พีรวัฒน์

7

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4

เชิงปริมาณ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษามีความรู้ด้านเทคนิคการเขียนใบสมัครงานเพิ่มขึน้
ร้อยละ 80
2. นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.51

51,000 งบใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน 400 คน * 80 บาท * 1 มือ้
= 32,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง 400 คน * 35 บาท * 1 มือ้
= 14,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าวัสดุ = 5,000 บาท

มิ.ย.63

กิจการนักศึกษา/
การจัดการทัว่ ไป/
ค้าปลีก/ธุรกิจดิจิทลั

พีรวัฒน์

8

กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

1. เพื่อให้นกั ศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีเครือข่ายทางด้าน
กีฬาและสันทนาการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาภายในสถาบัน
2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมของนักศึกษาในอนาคต
โดยใช้การกีฬาเป็นสื่อในการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัย
ที่ดีจากการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้และความเข้าใจถึง บทบาท หน้าที่
และความสาคัญของการใช้ชีวติ หลังสาเร็จการศึกษา
2 เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษานาความรู้และเทคนิคการเขียนใบ
สมัครงานมาประยุกต์ ใช้ในการสมัครงาน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
4. เพื่อให้นกั ศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชา
และต่างสาขาวิชา
1. เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
2. เพื่อส่งเสริมความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา
3. เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา
ปัจจุบนั และบัณฑิตใหม่

เชิงปริมาณ
บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
บัณฑิตมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51

70,000 งบใช้สอย
ค่าจ้างเหมาทาซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต
1. ซุ้มคณะวิทยาการจัดการ 1 ซุ้ม ราคา
10,000 บาท
2. ซุ้มสาขาวิชา จานวน 12 สาขา 12 ซุ้ม ราคา
60,000 บาท

ตามประกาศ
ของ
มหาวิทยาลัย

กิจการนักศึกษา

พีรวัฒน์

56
ข้อมูลกิจกรรม กิจการนักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

9

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพผู้นา
นักศึกษา

1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกีย่ วกับภาวะ
ความเป็นผู้นาเพิ่มมากขึน้
2. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษา
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้เกีย่ วกับการพัฒนาบุคลิกภาพของ
ความเป็นผู้นาเพิ่มมากขึน้ ที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน

เชิงปริมาณ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นาเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
(วัดความสาเร็จโดยการสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกและการ
ทางานเป็นทีม โดยเก็บข้อมูลวิธสี ัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม
2. นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.51

10

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ปีการศึกษา
2563

1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
สาขาวิชาธุรกิจดิจิตัล และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหม่ให้มีความพร้อมด้าน
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการปรับตัวในการอยูใ่ นสังคมระดับ
อุดมศึกษา
3. เพื่อให้นกั ศึกษาใหม่และรุ่นพี่ปจั จุบนั ได้สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน

เชิงปริมาณ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมากกว่าค่าเฉลี่ย 3.51

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

พ.ค. - มิ.ย.63

กิจการนักศึกษา

พีรวัฒน์

มิ.ย.63

กิจการนักศึกษา/
ท่องเที่ยว

พีรวัฒน์

รายได้
299,880

งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน * 30 ชัว่ โมง
ชัว่ โมงละ 400 บาท) 60,000 บาท
งบใช้สอย
1.ค่าที่พักนักศึกษา (500 บาท * 50 คน
* 2 คืน) 50,000 บาท
2. ค่าที่พักอาจารย์และบุคลากร (900 บาท
* 24 คน * 2 คืน) 43,200
3. ค่าที่พักอาจารย์ (เดีย่ ว) (1,450 บาท * 1 คน
* 2 คืน) 2,900 บาท
4. ค่าที่พักวิทยากร (900 บาท * 2 คืน
* 2 ห้อง) 3,600 บาท
5. ค่าอาหารสาหรับนักศึกษา (50 คน * 8 มือ้
มือ้ ละ 100 บาท) 40,000 บาท
6. ค่าอาหารว่างสาหรับนักศึกษา (50 คน
* 8 มือ้ มือ้ ละ 20 บาท) 8,000 บาท
7. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และบุคลากร (23 คน
* 240 บาท * 3 วัน 16,560 บาท
8. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และบุคลากร (2 คน
* 270 บาท * 3 วัน) 1,620 บาท
9. ค่าเช่ารถโดยสารไม่นอ้ ยกว่า 40 ที่นงั่ (1 คัน
* 15,000 บาท * 3 วัน) 45,000 บาท
งบวัสดุ
1. ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงรถตู้ 2 คัน 4,000 บาท
2. ค่าวัสดุสาหรับดาเนินกิจกรรม 25,000 บาท

196,000 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร ( 8 คน * 25 ชม. * 400
บาท) = 80,000. บาท
งบใช้สอย
2. ค่าอาหาร (400 คน * 50 บาท * 2 มือ้ )
= 40,000 บาท
3. ค่าอาหารว่าง (400 คน * 35 บาท * 4 มือ้ )
= 56,000 บาท
งบวัสดุ
วัสดุสาหรับดาเนินกิจกรรม 20,000 บาท

57
ข้อมูลกิจกรรม กิจการนักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชีว้ ัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จานวนงบประมาณ
แผ่นดิน

11

กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่สถาน
ประกอบการ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4

12

13

1. เพื่อให้นกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ที่จะออกฝึกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เข้าใจในเนือ้ หาและเป้าหมายของโครงการ
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการปฏิบตั ิ
ตัวในระหว่างการปฏิบตั ิงาน
3. เพื่อให้นกั ศึกษาเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ก่อนจะไป
ฝึกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

รายละเอียดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประสานงาน

รายได้

เชิงปริมาณ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ฝึกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
มีค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51

12,400 งบตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน * 400 บาท * 8 ชม.
= 6,400 บาท
งบวัสดุ
ค่าจ้างทาโปสเตอร์ (15 แผ่น * 400 บาท)
= 6,000 บาท

ก.ค.63

กิจการนักศึกษา/
การจัดการทัว่ ไป/
ธุรกิจดิจิทลั /ค้าปลีก

พีรวัฒน์

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชือ่ มความสัมพันธ์ 1. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีของนักกีฬา และ
“ฅนแสดเกมส์” ครั้งที่ 12
นักศึกษาทั้ง 9 สาขาวิชา
2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลานามัยของนักศึกษาให้สมบูรณ์
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขันอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬา
4. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย
3.51

ก.ค.63

กิจการนักศึกษา/
โลจิสติกส์ฯ/นิเทศ
ศาสตร์/การบัญชี

พีรวัฒน์

กิจกรรมน้อมวันทา บูชาครู

เชิงปริมาณ
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้เรียนรู้เกีย่ วกับขนบธรรมเนียมประเพณีและราลึก
ถึงพระคุณอาจารย์ โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้เป็นตัวแทนมอบ
พานไหว้ครู จานวน 9 สาขา
2. นักศึกษามีความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์นกั ศึกษาที่ช่วยงาน
ในโครงการ โดยให้ตัวแทนสาขา จานวน 9 สาขาในการประเมินผล
3. อาจารย์และนักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการค่าเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51

107,000 งบใช้สอย
1. ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง = 37,000 บาท
2. ค่ารอาหารกลางวัน 500 คน * 40 บาท
* 1 มือ้ = 20,000 บาท
3. ค่าอาหารว่าง 500 คน * 35 บาท * 2 มือ้
= 35,000 บาท
งบวัสดุ
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญ ค่าป้ายไวนิล และวัสดุ
ที่ใช้ดาเนินงาน = 15,000 บาท
9,000 งบตอบแทน
1. ประกวดพานประเภทสวยงาม รางวัล
ชนะเลิศ = 1,500 บาท
2. ประกวดพานประเภทสวยงาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 = 1,000 บาท
3. ประกวดพานประเภทสวยงาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 = 500 บาท
4. ประกวดพานประเภทสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ = 1,500 บาท
5. ประกวดพานประเภทสร้างสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 = 1,000 บาท
5. ประกวดพานประเภทสร้างสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 = 500 บาท
งบวัสดุ
ค่าวัสดุ = 3,000 บาท

ก.ค.63

กิจการนักศึกษา/
ธุรกิจดิจิทลั /ค้าปลีก
/การจัดการทัว่ ไป

พีรวัฒน์

1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์
4. เพื่อให้นกั ศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์
พานไหว้ครู

