
จ ำนวน
โครงกำรทั้งหมด

ด ำเนิน
โครงกำรแล้ว

อยูร่ะหว่ำง
ด ำเนินโครงกำร

ยงัไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิกโครงกำร คิดเป็นร้อยละ 

92 80 7 5 - 86.95

4 - 4 - - -

8 6 2 - - 75

12 9 - - 3 75

19 1 18 - - 5.26

135 96 31 5 3 71.11

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทีเ่ป็นเลิศมีธรรมำภิบำล

รวมทั้งสิ้น

สรุปกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562

ยทุธศำสตร์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรูเ้ชิงผลิตภำพ (Productive learning) สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4  กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกทำงวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้
ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรมพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมทีน่ ำไป
ต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้ำงสรรค์



  1

กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

1
กจิกรรมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์
และซัพพลายเชน

สสว. -                 พ.ค.62
อาจารย์ประจ า
สาขาวชิาการ

จดัการโลจสิติกส์ฯ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2561) -            -            -            -             -           -                 

2
กจิกรรมเตรียมความพร้อมทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที ่1 
สาขาวชิาการจดัการท่องเทีย่ว (06-03-04-001)

แผ่นดิน 21,600       1,450        23,050            ต.ค.61 อ.จรีุรัตน์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

3 กจิกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธรุกจิ (06-03-04-002) แผ่นดิน 2,400        2,400              ต.ค.61 อ.นิรินธนา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

4 กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติพืน้ฐานการใช้อปุกรณ์ด้านนิเทศศาสตร์ - -                 ต.ค.61 ผศ.อทุัย
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

5
กจิกรรมปรับพืน้ฐานเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโลจสิติกส์และซัพพลายเชน
ส าหรับนักศึกษารหสั 61

-                 พ.ย.61
อ.พชิญณี์/

อาจารย์ประจ า
สาขาวชิาฯ

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

6
กจิกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 
(06-03-04-003)

แผ่นดิน 5,600        2,000        7,600              พ.ย.-ธ.ค.61 อ.พวงเพชร
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2561) 29,600       1,450        2,000        -             -           33,050            

7
กจิกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพือ่พฒันาทักษะพืน้ฐานด้านการจดัการ
ธรุกจิค้าปลีก (06-03-04-004)

แผ่นดิน 2,400        2,400              ม.ค.62 อ.ศรินธร
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) 2,400        -            -            -             -           2,400              

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 การผลิตบณัฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน โดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน การผลิตบณัฑิต (Productive Learning)

งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ  (Productive Learning)

โครงการที ่1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

กิจกรรมที ่1 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ทัง้หลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ

พฒันาปรับปรุง
หลักสูตร
กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ที่
มีการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
หลักสูตรที่
พฒันาหรือ
ปรับปรุง
เพือ่ใหเ้กดิการ
เรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive 
learning) ต่อ
หลักสูตรที่
จดัการเรียน
การสอนใน
คณะ

ร้อยละ 
100

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

โครงการที ่1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) (รหสั 06-03-04)

กิจกรรมที ่1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา

พฒันา
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพือ่
พฒันานักศึกษา
ใหม้ีความพร้อม
ต่อการท างาน
ระดับสากล

ร้อยละของ
รายวชิาทีเ่ปิด
การสอนในปี
การศึกษาทีม่ี
ผลงานเชิง
ประจกัษต่์อ
รายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 
95
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กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

8
กจิกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในธรุกจิบนโลกดิจทิัล 
(06-03-04-005)

แผ่นดิน 7,200        7,200              ก.ค.-ส.ค.62 ผศ.อาทิมา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ยังไม่ได้รายงาน
โครงการ

9
กจิกรรมปรับพืน้ฐานเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโลจสิติกส์และซัพพลายเชน
ส าหรับนักศึกษารหสั 62 (06-03-04-007)

แผ่นดิน 24,000         2,500 26,500            ก.ค.62
อ.พชิญณี์/

อาจารย์ประจ า
สาขาวชิาฯ

ยังไม่ด าเนิน
โครงการ

-

10 กจิกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ - -                 ก.ค.62 เศรษฐศาสตร์
ยังไม่ด าเนิน
โครงการ

-

11 กจิกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาการบัญชี (06-03-04-006) แผ่นดิน         4,000 4,000              ส.ค.62
อ.ดวงมณี/
อ.ศิริพร

ยังไม่ด าเนิน
โครงการ

-

ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) 31,200       -            6,500        -             -           37,700            

12
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันาความรู้หลักการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
(06-03-04-08)

แผ่นดิน 2,400        2,400              ต.ค.61 อ.เปรมฤดี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

13
กจิกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกสหกจิศึกษา สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 
(06-03-04-009)

แผ่นดิน         7,200 7,200              ต.ค.-ธ.ค.61 อ.ดร.ณัตตยา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

14 กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์ (06-03-04-010) แผ่นดิน 16,800       3,000        - 19,800            ต.ค.-ธ.ค.61
ผศ.อทุัย/

ผศ.ประสิทธิ/์
ผศ.ละเอยีด

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

15 กจิกรรมเรียนรู้เชิงผลิตภาพโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (06-03-04-011) แผ่นดิน        39,400 39,400            ต.ค.61-ก.ค.62 อ. ถิรนันท์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ยังไม่ได้รายงาน
โครงการ

16
กจิกรรมทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวชิาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561 (จดักจิกรรม 2 คร้ัง) (06-03-04-012)

แผ่นดิน 2,400        2,400              
คร้ังที ่1 ต.ค.61
คร้ังที ่2 ธ.ค.61

อ.ปริยากร/
อ.ศิริพร

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

17
กจิกรรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการและศึกษาดูงานด้านการจดัการโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชนอย่างมืออาชีพ รหสั 61 (06-03-04-013)

แผ่นดิน         7,200        27,000         1,000 35,200            พ.ย.61 อ.พชิญณี์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

18
กจิกรรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการและศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้ซัพพลายเชนเชิง
กลยุทธ ์(06-03-04-014)

แผ่นดิน         4,800        18,000            500 23,300            พ.ย.61 อ.กติินันธ์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

19 กจิกรรมศึกษาดูงาน ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (06-03-04-015) แผ่นดิน 2,000        2,000              พ.ย.61 อ.วรัิลพชัร
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

20 กจิกรรมศึกษาดูงานโรงพมิพธ์นบัตร (06-03-04-016) แผ่นดิน 240           2,500        2,740              พ.ย.61 อ.อบุล
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

โครงการที ่1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) (รหสั 06-03-04)

กิจกรรมที ่2 การจัดการเรียนการสอน 

พฒันา
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพือ่
พฒันานักศึกษา
ใหม้ีความพร้อม
ต่อการท างาน
ระดับสากล

ร้อยละของ
รายวชิาทีเ่ปิด
การสอนในปี
การศึกษาทีม่ี
ผลงานเชิง
ประจกัษต่์อ
รายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 
95



  3

กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

21
กจิกรรมพฒันาความรู้การบริหารจดัการการเงินในชีวติประจ าวนั 
(06-03-04-017)

แผ่นดิน         2,400            500 2,900              พ.ย.61
อ.วกิรานต์/

 อ.นิรินธนา…
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

22
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันาทักษะทางวชิาชีพในอตุสาหกรรม
ท่องเทีย่ว (อสีานตอนล่าง) (06-03-04-018)

แผ่นดิน 20,000       24,540       44,540            พ.ย.-ธ.ค.61 อ.เปรมฤดี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

23
กจิกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที ่4 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 
(06-03-04-019)

แผ่นดิน 16,800       18,000       6,400        41,200            พ.ย.-ธ.ค.61 ผศ.ศิริพงษ์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

24
กจิกรรมพฒันาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารธรุกจิ (06-03-04-020)

แผ่นดิน         2,400 2,400              ธ.ค.61 ผศ.สุจริาภรณ์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

25 กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้กระบวนการจดัประชุมและฝึกอบรม (06-03-04-021) แผ่นดิน         2,400 2,400              ธ.ค.61 ผศ.สุจริาภรณ์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

26
กจิกรรมพฒันาศักยภาพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่ Thailand 4.0 
(06-03-04-022)

แผ่นดิน         9,600         2,330 11,930            ธ.ค.61 อ.ดร.ภญิญาพชัญ์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2561) 94,400       87,780       57,630       -             -           239,810           

28 กจิกรรมศึกษากระบวนการบริหารธรุกจิ (06-03-04-023) แผ่นดิน 4,500        4,500              ม.ค.-ก.พ.62 อ.ภทัรภร
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

29 กจิกรรมสัมมนาด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (06-03-04-024) แผ่นดิน        24,000         3,000 27,000            ก.พ.62 อ.วชัรพล
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

30
กจิกรรมอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีส าหรับนักศึกษา
สาขาวชิาการบัญชี (06-03-04-025)

แผ่นดิน 16,800       16,800            ก.พ.62 อ.ภารดี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

31
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันาทักษะด้านการจดัการท่องเทีย่วอย่าง
ยั่งยืน (06-03-04-026)

แผ่นดิน 22,400       16,780       39,180            ก.พ.62 อ.ปวริศา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

32
กจิกรรมเรียนรู้เชิงปฏบิัติการระบบบริหารจดัการสินค้าคงคลังทีดี่ 
(06-03-04-027)

แผ่นดิน         4,800        12,960         1,300 19,060            ม.ีค.62 อ.ถิรนันท์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

33 กจิกรรมศึกษาดูงานด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ (06-03-04-028) แผ่นดิน 4,500        4,500              ม.ีค.62 ผศ.ชวาลา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

34
กจิกรรมฝึกบรมเชิงปฏบิัติการความรู้เบือ้งต้นยกระดับการเป็นผู้ประกอบการ
ค้าปลีก 4.0 (06-03-04-029)

แผ่นดิน 4,800        3,000        7,800              ม.ีค.62 อ.ธนัย์นิชา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

35
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันาทักษะทางวชิาชีพในการวางแผนและ
การจดัรายการน าเทีย่ว (06-03-04-030)

แผ่นดิน 38,400       33,560       71,960            ม.ีค.62 อ.จรีุรัตน์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

36
กจิกรรมทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวชิาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 (จดักจิกรรม 2 คร้ัง) (06-03-04-031)

แผ่นดิน 2,400        2,400              
คร้ังที ่1 ม.ีค.62
คร้ังที ่2 พ.ค.62

อ.ปริยากร/
 อ.ศิริพร

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) 113,600     63,300       16,300       -             -           193,200           

พฒันา
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพือ่
พฒันานักศึกษา
ใหม้ีความพร้อม
ต่อการท างาน
ระดับสากล

ร้อยละของ
รายวชิาทีเ่ปิด
การสอนในปี
การศึกษาทีม่ี
ผลงานเชิง
ประจกัษต่์อ
รายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 
95



  4

กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

37
กจิกรรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการและศึกษาดูงานด้านการจดัการคลังสินค้าและ
ศูนย์กระจายสินค้า (06-03-04-032)

แผ่นดิน         9,600         5,400 15,000            เม.ย.62 อ.ดร.ปริญ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

38
กจิกรรมเสริมสร้างความรู้เกีย่วกบันวตักรรมการรักษาความปลอดภยับนเครือข่าย
 (06-03-04-033)

แผ่นดิน         2,400 2,400              เม.ย.62 อ.ศุภมล
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

39 กจิกรรมศึกษากระบวนการผลิตและการจดัการต้นทุน (06-03-04-034) แผ่นดิน 24,000       300           24,300            เม.ย.62 อ.ดวงมณี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

40
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันาทักษะทางวชิาชีพในการจดัการธรุกจิ
ทีพ่กัแรม (06-03-04-035)

แผ่นดิน 4,800        4,800              เม.ย.62 อ.จรีุรัตน์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

41
กจิกรรมศึกษาดูงานการบริหารจดัการท่าอากาศยานสุวรรณภมูิส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที ่3 สาขาวชิาการจดัการท่องเทีย่ว (06-03-04-036)

แผ่นดิน 2,400        2,000        4,400              เม.ย.62 อ.เปรมฤดี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

42 กจิกรรมน าเสนอต้นทุนงบประมาณเส้นทางวฒันธรรม (06-03-04-037) แผ่นดิน 2,400        2,400              พ.ค.62 อ.ดวงมณี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

43 กจิกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้ สาขาวชิาการบริหารธรุกจิ - -                 พ.ค.62 อ.นิรินธนา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

44
กจิกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวชิาการจดัการธรุกจิค้าปลีก 
(06-03-04-038)

แผ่นดิน 2,800        1,500        4,300              พ.ค.-ม.ิย.62 อ.อญัชลี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

45
กจิกรรมทวนสอบเพือ่การเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์
และซัพพลายเชน (06-03-04-039)

แผ่นดิน 19,200       19,200            ม.ิย.62  อ.วชัรพล
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

46
กจิกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 
(06-03-04-040)

แผ่นดิน        28,800 28,800            ม.ิย.62 อ.ดร.ณัตตยา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

47 กจิกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป - -                 ม.ิย.62 อ.ดร.มนสิชา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) 72,400       24,000       9,200        -             -           105,600           

พฒันา
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพือ่
พฒันานักศึกษา
ใหม้ีความพร้อม
ต่อการท างาน
ระดับสากล

ร้อยละของ
รายวชิาทีเ่ปิด
การสอนในปี
การศึกษาทีม่ี
ผลงานเชิง
ประจกัษต่์อ
รายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 
95



  5

กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

48
กจิกรรมน าเสนอผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกบัสถานประกอบการ 
(06-03-040-41)

แผ่นดิน 2,000        2,000              พ.ย.61 อ.ธนัย์นิชา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2561) -            -            2,000        -             -           2,000              

49 กจิกรรมประกวดผลงานภาพยนตร์ส้ัน ระดับชาติ (06-03-05-001) รายได้ 31,500       20,000       6,000        57,500            ม.ีค.62
ผศ.อทุัย/ 

ผศ.ประสิทธิ/์
ผศ.ละเอยีด

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ยังไม่ได้รายงาน
โครงการ

ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) 31,500       20,000       6,000        -             -           57,500            

50
กจิกรรมประกวดภาพถ่ายและจดัแสดงผลงานแบบบูรณาการกบัการเรียนการ
สอน (06-03-05-002)

รายได้ 12,000       10,000       10,000       32,000            เม.ย.62
ผศ.อทุัย/

ผศ.ประสิทธิ/์
ผศ.ละเอยีด

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ยังไม่ได้รายงาน
โครงการ

ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) 12,000       10,000       10,000       -             -           32,000            

51
กจิกรรมสนับสนุนการสร้างผลงานเชิงประจกัษข์องนักศึกษา เพือ่ใหไ้ด้รับการ
อา้งองิ หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

- -                 เม.ย.-ม.ิย.62

 คณะวทิยาการ
จดัการ/
ค้าปลีก/

โลจสิติกส์ฯ

 อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

 - 

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562) -            -            -            -             -           -                 

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

โครงการที ่1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) (รหสั 06-03-04) , (รหสั 06-03-05)

กิจกรรมที ่3 สนับสนุนการเผยแพร่ทีเ่กิดจากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ในระดับชาติหรือนานาชาติ (จ านวน 3 ผลงาน)

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

โครงการที ่1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

กิจกรรมที ่4 สนับสนุนการสร้างผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา เพ่ือใหไ้ด้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์(จ านวน 2 ผลงาน)

พฒันา
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพือ่
พฒันานักศึกษา
ใหม้ีความพร้อม
ต่อการท างาน
ระดับสากล

ร้อยละของ
รายวชิาทีเ่ปิด
การสอนในปี
การศึกษาทีม่ี
ผลงานเชิง
ประจกัษต่์อ
รายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 
95



  6

กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

52 กจิกรรมเผยแพร่ผลงานวจิยั ระดับสาขาวชิา
(สาขาวชิาการจดัการธรุกจิค้าปลีก 5 ผลงาน  = 15,000 บาท)
(สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 7 ผลงาน = 21,000 บาท)
(สาขาวชิาการบัญชี 5 ผลงาน  = 15,000 บาท)
(สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 7 ผลงาน = 21,000 บาท)
(สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 5 ผลงาน = 15,000 บาท)
(สาขาวชิาบริหารธรุกจิ 6 ผลงาน = 18,000 บาท)
(สาขาวชิาการจดัการท่องเทีย่ว 3 ผลงาน = 9,000 บาท)
(สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 5 ผลงาน = 15,000 บาท)
(สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 5 ผลงาน = 15,000 บาท)

งบ
กองทุน
วจิยั

-                 เม.ย.-ม.ิย.62 คณะวทิยาการ
จดัการ/สาขาวชิา

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1 - 4  (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) -            -            -            -             -           -                 

53 กจิกรรมน้อมวนัทา บูชาครู (06-04-04-016) รายได้ 15,000       -            9,000        24,000            ต.ค.61
กจิการนักศึกษา/

สาขาวชิา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

54 กจิกรรมอบรมและพฒันาทักษะงานประกนัส าหรับนักศึกษา (06-04-04-017) รายได้ 6,400        5,000        5,000        16,400            ต.ค.61 กจิการนักศึกษา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

55 กจิกรรมเส้นทางสู่อาชีพนักบัญชี (06-04-04-001) แผ่นดิน 4,800        4,800              ต.ค.61
อ.ปริยากร/ 

อ.ศิริพร
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

56
กจิกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่พฒันาทักษะทางวชิาชีพสู่งานในอตุสาหกรรม
ท่องเทีย่ว (06-04-04-002)

แผ่นดิน 33,600       10,980       8,000        52,580            ต.ค.61 อ.ปวริศา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

57
กจิกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นออกฝึกสหกจิศึกษา สาขาวชิาการบัญชี 
(จดักจิกรรม 3 คร้ัง) (06-04-04-003)

แผ่นดิน 10,800       10,800            พ.ย.61 อ.ธติิรัตน์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

58 กจิกรรมถ่ายทอดความรู้จากพีสู่่น้อง - -                 ต.ค.-ธ.ค.61 อ.อบุล
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
ได้รับการ
พฒันาทักษะ
ทีจ่ าเป็นต่อ
การด าเนิน
ชีวติใน
ศตวรรษที ่21

ร้อยละ 
80

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

โครงการที ่1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

กิจกรรมที ่5 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ . ก าหนด (จ านวน 40 ผลงาน)

งาน พัฒนาทกัษะทีจ่ าเปน็ในศตวรรษที ่21

โครงการที ่2 พัฒนาทกัษะของนักศึกษาทีจ่ าเปน็ต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที ่21 (รหสั 06-04-04)

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมพัฒนาทกัษะจ าเปน็ต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที ่21

พฒันา
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพือ่
พฒันานักศึกษา
ใหม้ีความพร้อม
ต่อการท างาน
ระดับสากล

ร้อยละของ
รายวชิาทีเ่ปิด
การสอนในปี
การศึกษาทีม่ี
ผลงานเชิง
ประจกัษต่์อ
รายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 
95



  7

กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

59 กจิกรรมประชาสัมพนัธส์าขาวชิาธรุกจิดิจทิัล (06-04-04-004) แผ่นดิน 18,500       18,500            ต.ค.61.-ม.ีค.62 อ.ดร.ณัตตยา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

60
กจิกรรมกฬีาสาขาวชิาเพือ่เชื่อมความสัมพนัธ ์"ฅนแสดเกมส์" คร้ังที ่10 
(06-04-04-018)

รายได้ 83,000       20,000       103,000           พ.ย.61
กจิการนักศึกษา/

โลจสิติกส์ฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

61 กจิกรรมจติอาสา สาขาวชิาบริหารธรุกจิ - -                 พ.ย.61 ผศ.ดร.ภญิญาพชัญ์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

62 กจิกรรม FMS Freshy ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม (06-04-04-019) รายได้ 27,000       20,000       40,000       87,000            พ.ย.61
กจิการนักศึกษา/
 นิเทศศาสตร์/

ค้าปลีก

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

63 กจิกรรมศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์ (06-04-04-005) แผ่นดิน 2,500        2,500              พ.ย.61 ผศ.อาภา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

64 กจิกรรมพฒันาทักษะด้านคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป - -                 พ.ย.-ธ.ค.61 อ.พวงเพชร
ยังไม่ด าเนิน
โครงการ

-

65 กจิกรรมอบรมภาษาองักฤษเพือ่การค้าปลีก (06-04-04-006) แผ่นดิน 4,800        1,000        5,800              ธ.ค.61 อ.วรัิลพชัร
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

66 กจิกรรมจติอาสาพฒันาโรงเรียนท้องถิ่น "LOG ACC"  - -                 พ.ย.61
อ.ภารดี/
อ.ดร.ปริญ

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

67 กจิกรรมพฒันาศักยภาพผู้น านักศึกษา (06-04-04-020) รายได้ 100,000     219,300     48,000       367,300           

คร้ังที ่1 ธ.ค.61
คร้ังที ่2 ม.ีค.62
คร้ังที ่3 ก.ค.-

ส.ค.62

กจิการนักศึกษา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2561) 202,400     338,280     152,000     -             -           692,680           

68 กจิกรรมธรรมะรักษา (06-04-04-021) รายได้ 35,000       7,500        42,500             ม.ค.62
กจิการนักศึกษา/

เศรษฐศาสตร์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

69
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันาทักษะทางวชิาชีพการท่องเทีย่วนานาชาติ 
(งบกจิกรรมพเิศษ) (06-04-04-022)

รายได้ 1,040,000  1,040,000        ม.ค.62 อ.จรีุรัตน์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

70
กจิกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้นเพือ่พฒันาทักษะทางวชิาชีพ
ในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว (06-04-04-007)

แผ่นดิน 4,800        4,800              ม.ค.62 อ.เปรมฤดี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

71 กจิกรรมจติอาสาพฒันาท้องถิ่น สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป - -                 ม.ค.-ม.ีค.62 ผศ.ศิริพงษ์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

72 กจิกรรมศึกษาดูงานด้านวทิยุโทรทัศน์ (06-04-04-008) แผ่นดิน 3,000        - 3,000              ก.พ.62
ผศ.ประสิทธิ/์ 
ผศ.ละเอยีด

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

73 กจิกรรมวทิยาการจดัการแฟร์ (06-04-04-023) รายได้ 61,000       15,000       76,000             ก.พ.62 กจิการนักศึกษา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

พฒันา
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพือ่
พฒันานักศึกษา
ใหม้ีความพร้อม
ต่อการท างาน
ระดับสากล

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
ได้รับการ
พฒันาทักษะ
ทีจ่ าเป็นต่อ
การด าเนิน
ชีวติใน
ศตวรรษที ่21

ร้อยละ 
80



  8

กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

74 กจิกรรมกฬีามหาวทิยาลัย "เจา้ฟา้เกมส์" (ภาคปกติ) (06-04-04-024) รายได้ 54,000       21,000       75,000             ม.ีค.62
กจิการนักศึกษา/

บริหารธรุกจิ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

75
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่การท่องเทีย่ว (06-04-04-009)

แผ่นดิน 2,400        2,400              ม.ีค.62 อ.ปวริศา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) 7,200        1,190,000  46,500       -             -           1,243,700        

76 กจิกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (06-04-04-025) รายได้ 40,000       20,000       60,000            เม.ย.62 กจิการนักศึกษา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

77 กจิกรรมศึกษาดูงานบริหารจดัการส่ือ (06-04-04-010) แผ่นดิน 3,000        3,000              เม.ย.62 ผศ.อทุัย
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

วนัที ่24 ก.ค.62
-

78 กจิกรรมแสดงความยินดีกบับัณฑิตใหม่ (06-04-04-029) รายได้ 80,000       80,000            เม.ย.-62 กจิการนักศึกษา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

79 กจิกรรมปัจฉิมนิเทศสหกจิ FMS JOB FAIR (06-04-04-011) แผ่นดิน 4,000        20,000       24,000             พ.ค.62
กจิการนักศึกษา/
การจดัการทัว่ไป

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

80 กจิกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ (06-04-04-012) แผ่นดิน 5,600        5,600              พ.ค.62 ผศ.อาภา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

81 กจิกรรมเตรียมความพร้อมพฒันาตนสู่วชิาชีพนักบัญชี (06-04-04-013) แผ่นดิน 4,800        4,800              พ.ค.62 อ.ธติิรัตน์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

82 กจิกรรมเสริมสร้างความสุขและแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชุมชน (06-04-04-026) รายได้ 7,740        9,000        16,740            พ.ค.62 อ.ปวริศา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

83
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการสร้างนักธรุกจิด้านนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที ่21 
(06-04-04-014)

แผ่นดิน 11,200       1,500        - 12,700            พ.ค.62
ผศ.อทุัย/ 

ผศ.ประสิทธิ/์
ผศ.ละเอยีด

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ 

วนัที ่22-23 ก.ค.
62

-

84 กจิกรรมกฬีามหาวทิยาลัย "เจา้ฟา้เกมส์" (ภาคพเิศษ) (06-04-04-027) รายได้ 5,000        10,000       15,000             ม.ิย.62
กจิการนักศึกษา/

การบัญชี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

85 กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที ่1 รหสั 62 (06-04-04-028) รายได้ 80,000       162,000     20,000       262,000            ม.ิย.62
กจิการนักศึกษา/

ท่องเทีย่ว
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ยังไม่ได้รายงาน
โครงการ

ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) 105,600     294,740     83,500       -             -           483,840           

86 กจิกรรมปฐมนิเทศสหกจิ (06-04-04-015) แผ่นดิน 12,000       5,000        17,000            ก.ค.62
กจิการนักศึกษา/
การจดัการทัว่ไป

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ยังไม่ได้รายงาน
โครงการ

ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) 197,600     456,740     108,500     -             -           762,840           

พฒันา
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพือ่
พฒันานักศึกษา
ใหม้ีความพร้อม
ต่อการท างาน
ระดับสากล

ร้อยละของ
นักศึกษาที่
ได้รับการ
พฒันาทักษะ
ทีจ่ าเป็นต่อ
การด าเนิน
ชีวติใน
ศตวรรษที ่21

ร้อยละ 
80



  9

กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

87
กจิกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ของวสิาหกจิ
ชุมชน (06-05-03-001)

รายได้ 2,000        1,300        3,300              ม.ค.-ม.ีค.62 รศ.วรุณี
ยังไม่ด าเนิน
โครงการ

-

ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) -            2,000        1,300        -             -           3,300              

88 กจิกรรมบูรณาการความรู้ด้านการจดัการร่วมกบัชุมชน (06-05-03-002) รายได้ 30,000       1,600        31,600            เม.ย.-ม.ิย.62 ผศ.ศิริพงษ์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

89 กจิกรรมเสริมสร้างความสุขและแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชุมชน - -                 พ.ค.62 อ.ปวริศา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) -            30,000       1,600        -             -           31,600            

90
กจิกรรมเพิม่ศักยภาพในการท าธรุกจิ E-commerce เพือ่บ่มเพาะใหบ้ัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) (06-07-02-001)

รายได้         4,800 4,800              ต.ค.61-ส.ค.62 ผศ.อาทิมา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2561) 4,800        -            -            -             -           4,800              

91
กจิกรรมพฒันาศักยภาพภาษาองักฤษ TOEIC ส าหรับนักศึกษา รุ่น 4 
(จดัโดยมหาวทิยาลัย)

- -                 ต.ค.61-ส.ค.62
คณะวทิยาการ

จดัการ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ยังไม่ได้รายงาน
โครงการ

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2561) -            -            -            -             -           -                 

งาน พัฒนาทกัษะด้านภาษาสากล

โครงการที ่1 พัฒนาทกัษะการเรียนรู้สูภ่าษาสากล

กิจกรรมที ่1 พัฒนาทกัษะการใช้ภาษาสากล 

งาน บม่เพาะบณัฑิตเปน็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

โครงการที ่4 โครงการบม่เพาะใหบ้ณัฑิตมีทกัษะเปน็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) (รหสั 06-07-02)

ร้อยละของ
นักศึกษาทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ
พฒันา
กจิกรรม
กระบวนการ
เรียนรู้จาก
การปฏบิัติ
ผ่านการ
ท างาน
ร่วมกบัชุมชน
ต่อจ านวน
นักศึกษา
ทัง้หมด

ร้อยละ 
30

พฒันา
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพือ่
พฒันานักศึกษา
ใหม้ีความพร้อม
ต่อการท างาน
ระดับสากล

งาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

โครงการที ่3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏบิตัิผ่านการท างานร่วมกับชุมชน (รหสั 06-05-03)

กิจกรรมที ่1 อาจารยจ์ัดกิจกรรมในรายวิชาใหกั้บนักศึกษาโดยเอาความรู้งานสร้างสรรค์ วิจัย นวัตกรรมไปแลกเปลีย่นเรียนรู่ร่วมกับชุมชน

ร้อยละของ
หลักสูตรทีม่ี
การพฒันา
ทักษะผู้ 
ประกอบการ
รุ่นใหม่ 
(Startup)

ร้อยละ 
50

กิจกรรมที ่1 หลักสูตรพัฒนารายวิชา/จัดกิจกรรมเพ่ือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (จ านวน Startup ทีเ่กิดจากการบม่เพาะของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 ราย)

ส่งเสริม
สนับสนุน
พฒันา
สมรรถนะด้าน
ภาษา

ร้อยละของ
นักศึกษาทุก
ชั้นปีทีเ่ข้าร่วม
อบรม
กจิกรรม
พฒันาทักษะ
ด้านภาษา

ร้อยละ 
80
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กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

92
กจิกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรและ
แลกเปล่ียนนักศึกษาภายในประเทศ

- -                 ต.ค.61-ส.ค.62
คณะวทิยาการ

จดัการ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2561) -            -            -            -             -           -                 

93
กจิกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนหลักสูตร และ
แลกเปล่ียนนักศึกษาในต่างประเทศ

- -                 ต.ค.61-ส.ค.62
คณะวทิยาการ

จดัการ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2561) -            -            -            -             -           -                 

โครงการที ่1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ

กิจกรรมที ่1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและแลกเปลีย่นนักศึกษาภายในประเทศ

งาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ

โครงการที ่2 สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ

กิจกรรมที ่1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนหลักสูตร และแลกเปลีย่นนักศึกษาในต่างประเทศ

งาน สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานในประเทศ

1 
เครือข่าย

จ านวน
เครือข่าย
ความร่วมมือ
กบั
สถานศึกษา
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชนใน
ต่างประเทศ
และมีการจดั
กจิกรรมร่วมกนั

จ านวน
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายใน
ประเทศและ
มีกจิกรรม
ร่วมกนั

1 
เครือข่าย

สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบ
ประชารัฐเพือ่
พฒันาคุณภาพ
บัณฑิต

สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบ
ประชารัฐเพือ่
พฒันาคุณภาพ
บัณฑิต



  11

กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

1 กจิกรรมจดัหางบประมาณจากแหล่งทุนภายในและภายนอกคณะวทิยาการจดัการ - -                 ต.ค.61-ส.ค.62
รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) -            -            -            -             -           -                 

2
กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้จากการปฏบิัติการวจิยัและการท าวจิยัร่วม
ระหวา่งเครือข่าย คณะวทิยาการจดัการ (07-02-04-001)

แผ่นดิน 10,000       10,000            ต.ค.61-ส.ค.62
รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) -            10,000       -            -             -           10,000            

3
กจิกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักวจิยัคณะวทิยาการจดัการ
 และจดัท าวารสารงานวจิยั (07-02-04-002)

แผ่นดิน 100,000     100,000           ต.ค.61-ส.ค.62
รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) -            100,000     -            -             -           100,000           

4
กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ จากการปฏบิัติการวจิยัระหวา่ง 
คณะวทิยาการจดัการ และบุคคลทัว่ไปในการแกป้ัญหาทีเ่กดิขึ้นร่วมกนั

- -                 ต.ค.61-ส.ค.62
รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562) -            -            -            -             -           -                 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปญัหาของทอ้งถ่ิน

งาน จัดหาทนุสนับสนุนการวิจัย

โครงการที ่1 โครงการจัดหาทนุสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย

กิจกรรมที ่1 จัดหางบประมาณวิจัยจากแหล่งทนุภายในและภายนอก

งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

โครงการที ่1 ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน (รหสั 07-02-04)

กิจกรรมที ่1 การแลกเปลีย่นเรียนรู้องค์ความรู้จากการปฏบิตัิการวิจัยและการท าวิจัยร่วมระหว่างเครือข่าย (จ านวน 1 ผลงาน)  

งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

โครงการที ่1 ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน (รหสั 07-02-04)

กิจกรรมที ่2 พัฒนาบทความเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ส่งเสริม สนับสนุนการไปน าเสนอผลงานในเวทรีะดับชาติหรือนานาชาติ (จ านวน 30 ผลงาน)

งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

โครงการที ่1 โครงการพัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปญัญา

กิจกรรมที ่1 แลกเปลีย่นเรียนรู้องค์ความรู้ จากการปฏบิตัิการวิจัยระหว่างอาจารย ์บคุลากร นักศึกษา และบคุคลทัว่ไปในการแก้ปญัหาทีเ่กิดขึน้ร่วมกัน

จดัหาสนับสนุน
งบประมาณทุน
วจิยั

จ านวนเงิน
สนับสนุนการ
วจิยัต่อปี

1.7
ล้านบาท

แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปญัหาทอ้งถ่ิน

ร้อยละของ
อาจารย์ที่
ได้รับการ
ผลิตผล
งานวจิยัหรือ
นวตักรรมที่
สร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับท้องถิ่น
หรือ
สร้างสรรค์
หรือแกไ้ข
ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น

สร้าง
ผลงานวจิยัที่
เป็นองค์ความรู้
ใหม่ทีต่อบ
โจทย์ระดับชาติ
 และท้องถิ่น
เพือ่สนับสนุน
การพฒันา
ประชารัฐลด
ความเหล่ือมล้ า
 สร้างความมัง่
ค่ังและยังยืน
ของท้องถิ่น

ร้อยละ 
80

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้าง
ชุมชนอุดม
ปัญญา

พฒันาองค์กร
แหง่การเรียนรู้
โดยสร้างชุมชน
อดุมปัญญา

ระดับ 5
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กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

1
กจิกรรมส ารวจบริบทชุมชนและจดัท าฐานข้อมูลในพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานี และ
จงัหวดัสระแกว้ (ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี และ ต.เมืองไผ่ 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้) (งบบริการวิชาการ) (08-01-12-006)

แผ่นดิน 95,880       12,120                  108,000 ต.ค.-ธ.ค.61
คณะกรรมการ

บริการวชิาการฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2561) -            95,880       12,120       -             -           108,000           

2

กจิกรรมพนัธกจิสัมพนัธเ์พือ่แกไ้ขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชนจงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัสระแกว้ (ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแกว้ 
จ.ปทุมธานี และ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้) (งบบริการวิชาการ) 
(08-01-13-006)

แผ่นดิน 160,000     40,000                  200,000 ม.ค-ม.ิย.62
คณะกรรมการ

บริการวชิาการฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

3 กจิกรรมส่ือสารเพือ่พฒันาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (08-01-05-001) แผ่นดิน 2,880        4,500                      7,380 ม.ีค.62
ผศ.อทุัย/ 

ผศ.ประสิทธิ/์
ผศ.ละเอยีด

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) -            162,880     44,500       -             -           207,380           

4
กจิกรรมหลักสูตระยะส้ันแบบสหวทิยาการทีพ่ฒันาหรือปรับปรุงเพือ่ตอบสนอง
ต่อความต้องการท้องถิ่น

- ต.ค.61-ส.ค.62

รองคณบดีฝ่าย
พนัธกจิสัมพนัธ ์
และรองคณบดี
ฝ่ายวชิาการฯ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

2 
หลักสูตร

งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิตัิ

โครงการที ่1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิตัิเพ่ือร่วมศึกษาแก้ไขปญัหาของชุมชนทอ้งถ่ินสามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยนื (รหสั 08-01-05) , (รหสั 08-01-12) , (รหสั 08-01-13)

กิจกรรมที ่1 สร้างเครือข่ายร่วมกับทอ้งถ่ิน /ส ารวจข้อมูลหมูบ่า้น /จัดท าฐานข้อมูลหมูบ่า้น /รายงานฐานข้อมูลหมูบ่า้น /คัดเลือกหมูบ่า้นทีส่ าคัญเพ่ือท ากิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์

งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิตัิ

โครงการที ่1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิตัิเพ่ือร่วมศึกษาแก้ไขปญัหาของชุมชนทอ้งถ่ินสามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมที ่2 หลักสูตรระยะสัน้แบบสหวิทยาการทีพั่ฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทอ้งถ่ิน 

สร้างเครือข่าย
ชุมชนนัก
ปฏบิัติจาก
ภายในและ
ภายนอกเพือ่
ร่วมกนัศึกษา
แกไ้ขปัญหา
ของชุมชน
ท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน

ร้อยละของ
หมู่บ้านใน
จังหวัด
ปทุมธานีและ
จังหวัด
สระแก้วที่มี
ฐานข้อมูล
ต าบลในการ
คัดเลือกชุมชน
ส าคัญเพื่อใช้
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น

2 พ้ืนที่ แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์

จ านวน
หลักสูตรแบบ
สหวิทยาการ
ที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ท้องถิ่น

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
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กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

5 กจิกรรมสอนน้องถ่ายภาพและสร้างภาพยนต์ - พ.ย.61-ก.พ.62
ผศ.อทุัย/ 

ผศ.ประสิทธิ/์
อ.มัณฑนา

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

6 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การขายสินค้าผ่านตลาดดิจทิัลของสินค้าหตัถกรรม - ธ.ค.61 อ.ดร.ณัตตยา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2561) -            -            -            -             -           -                 

7 กจิกรรมสัมมนาเพือ่พฒันาความรู้ต่อเนือ่งทางวชิาชีพการบัญชี - พ.ย.61 อ.อภชิาติ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

8
กจิกรรมพฒันาความรู้ทางด้านบัญชีส าหรับการทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ภาษอีากร (08-01-05-002)

แผ่นดิน 2,000        4,000        6,000              พ.ค.62 สาขาวชิาการบัญชี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) -            2,000        4,000        -             -           6,000              

สร้างเครือข่าย
ชุมชนนัก
ปฏบิัติจาก
ภายในและ
ภายนอกเพือ่
ร่วมกนัศึกษา
แกไ้ขปัญหา
ของชุมชน
ท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการสร้าง
เครือข่าย
ชุมชนนักปฏบิติั
เพือ่แลกเปล่ียน
เรียนรู้จาก
ภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
เพือ่ร่วมกนั
ศึกษาและ
แกไ้ขปญัหา
ของชุมชน
ท้องถิ่นที่เปน็
พืน้ที่เปา้หมาย
ร่วมที่บรูณา
การภารกจิของ
มหาวิทยาลัย

ระดับ 5 งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิตัิ

โครงการที ่1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิตัิเพ่ือร่วมศึกษาแก้ไขปญัหาของชุมชนทอ้งถ่ินสามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมที ่2 สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปญัหาชุมชนทอ้งถ่ิน
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กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

1
กจิกรรมสานสัมพนัธ ์น้องพี ่สืบสานประเพณี บายศรีสู่ขวญัรับน้องใหม่ 
(09-01-05-001)

แผ่นดิน         5,000               5,000 ต.ค.61 อ. กติินันธ์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

2
กจิกรรมบายศรีสู่ขวญัและต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที ่1 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป
(09-01-06-001)

รายได้ 1,200        5,000                      6,200 ต.ค.-พ.ย.61 อ.พวงเพชร
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

3
กจิกรรมปรับปรุงส่ือและป้ายธรรมะและท าส่ือธรรมะ วดัปัญญานันทาราม 
(09-01-04-001)

แผ่นดิน 5,000        5,000                    10,000 ต.ค.-ธ.ค.61
คณะกรรมการ

ศิลปฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

4 กจิกรรมสืบสานวฒันธรรมสาขาวชิาบริหารธรุกจิ (09-01-05-002) แผ่นดิน 2,400        10,200                   12,600 พ.ย.61 ผศ.ดร.ภญิญาพชัญ์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

5
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะและวฒันธรรมกบั
วชิาชีพมัคคุเทศก ์(09-01-05-003)

แผ่นดิน 6,000        9,260        2,000                    17,260 พ.ย.61 อ.ปวริศา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

6
กจิกรรมนิทรรศการส่ือสารศิลปวฒันธรรมแบบบูรณาการกบัการเรียนการสอน
(09-01-06-002)

รายได้ 12,800       14,000       -             26,800 พ.ย.61 ผศ.ละเอยีด
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

7 กจิกรรมถ่ายภาพประเพณีวฒันธรรมไทย : พทุธวถิี - พ.ย.61
ผศ.ประสิทธิ/์
ผศ.ละเอยีด/
อ.มัณฑนา

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

8
กจิกรรมสืบสานประเพณีแข่งขันเรือพายท้องถิ่น (เรือส้ม) จงัหวดัปทุมธานี 
ณ คลองส่งน้ าที ่5 หน้าวดัหตัถสารเกษตร ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี (09-01-04-002)

แผ่นดิน 2,500        2,500                      5,000 ธ.ค.61
คณะกรรมการ

ศิลปฯ
ยกเลิกโครงการ -

9 กจิกรรมส่ือดิจทิัลเพือ่การประชาสัมพนัธ ์วดัปัญญานันทาราม (09-01-04-003) แผ่นดิน 15,000       15,000                   30,000 ธ.ค.61-พ.ค.62
คณะกรรมการ

ศิลปฯ/
อ.ดร.ณัตตยา

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2561) 9,600        44,560       58,700       -             -                      112,860

10
กจิกรรมสืบสานอนุรักษแ์ละเผยแพร่ประเพณีจดุลูกหนู ของวดัหตัถสารเกษตร 
และประเพณีสงกรานต์ของชุมชนต าบลคลองหา้ (09-01-04-004)

แผ่นดิน 2,500        2,500                      5,000 เม.ย.62
คณะกรรมการ

ศิลปฯ
ยกเลิกโครงการ -

11 กจิกรรมประกวดส่ือดิจทิัล (09-01-05-004) แผ่นดิน         5,000 3,000                      8,000 พ.ค.62 อ.ดร.ณัตตยา ยกเลิกโครงการ -

12 กจิกรรมน าเสนอต้นทุนงบประมาณเส้นทางวฒันธรรม -                    -   พ.ค.62 อ.ดวงมณี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) -            7,500        5,500        -             -                       13,000

บริหารจดัการ 
งานส่งเสริม
ศาสนาท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมทัง้
การอนุรักษ์
ฟืน้ฟ ูสืบสาน
เผยแพร่
วฒันธรรมไทย

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
บริหารจดัการ
งานท านุบ ารุง
ศิลปวฒัน
ธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น

ระดับ 5 แผนงาน การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์

งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

โครงการที ่1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน (รหสั 09-01-04) , (รหสั 09-01-05) , (รหสั 09-01-06)

กิจกรรมที ่1 สร้างผลงานอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (จ านวน 1 ผลงาน)
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กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

1 กจิกรรมพฒันาบุคลากรคณะวทิยาการจดัการ (10-01-04-001) แผ่นดิน 18,000       22,000       10,000       50,000            ต.ค.61-ก.ย.62
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 18,000       22,000       10,000       -             -           50,000            

2
กจิกรรมสนับสนุนใหอ้าจารย์คณะวทิยาการจดัการท าผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการ

- -                 ต.ค.61-ก.ย.62
รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) -            -            -            -             -           -                 

3
กจิกรรมค่าด าเนินงานและค่าล่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ เจา้หน้าทีส่ านักงาน 
(10-01-04-002)

รายได้ 698,600     698,600           ต.ค.61-ก.ย.62
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 698,600     -            -            -             -           698,600           

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ปน็เลิศมีธรรมาภบิาล

งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสูค่วามเปน็เลิศ

โครงการที ่1 พัฒนาทรัพยากรบคุคลสูค่วามเปน็เลิศ (รหสั 10-01-04)

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาบคุลากร

งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสูค่วามเปน็เลิศ

โครงการที ่1 พัฒนาทรัพยากรบคุคลสูค่วามเปน็เลิศ

กิจกรรมที ่2 สนับสนุนใหบ้คุลากรท าผลงานเสนอเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ

งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสูค่วามเปน็เลิศ

โครงการที ่1 พัฒนาทรัพยากรบคุคลสูค่วามเปน็เลิศ

กิจกรรมที ่3 ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา เสาร์-อาทติย ์เจ้าหน้าทีส่ านักงาน

ดึงดูดบุคลากร
ทีม่ี
ความสามารถให้
เข้ามาท างาน
ใน
มหาวทิยาลัย
พฒันาขีด
สมรรถนะของ
ทรัพยากร
บุคคลอย่าง
ต่อเนือ่งทันต่อ
การเปล่ียนแปลง

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
จดัการ
ทรัพยากร
บุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ

ระดับ 5 แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

4
กจิกรรมพฒันาระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
(10-04-08-001)

รายได้ 76,000       76,000            ก.ค.62-ส.ค.62

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันาระบบ

คุณภาพ
การศึกษาฯ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

5
กจิกรรมพฒันาระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
(10-04-08-002)

แผ่นดิน 35,200       23,000       58,200            ก.ค.62-ส.ค.62

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันาระบบ

คุณภาพ
การศึกษาฯ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 76,000       35,200       23,000       -             -           134,200           

6 กจิกรรมกอ่สร้าง ปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานที ่(10-05-09-001) รายได้ 300,000    300,000           ต.ค.61-ก.ย.62
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

7
กจิกรรมพฒันาส่ิงแวดล้อมและมหาวทิยาลัยแหง่ความพอเพยีง (ปรับภมูิทัศน์ 
สาธารณูปโภค ซ่อมบ ารุง และทางด่วน)

รายได้ 275,000     40,000        315,000           ต.ค.61-ก.ย.62
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

8
กจิกรรมพฒันาส่ิงแวดล้อมและมหาวทิยาลัยแหง่ความพอเพยีง (ปรับภมูิทัศน์ 
สาธารณูปโภค ซ่อมบ ารุง ทางด่วน และน้ ามันเชื้อเพลิง)

แผ่นดิน 190,000     50,000       240,000           ต.ค.61-ก.ย.62
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

9 กจิกรรมปรับปรุงหอ้งปฏบิัติการโลจสิติกส์  (10-05-09-002) รายได้        90,000       60,000 150,000           ต.ค.61-พ.ค.62 อ.ดร.ปริญ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

10
กจิกรรมทบทวนแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(10-05-08-002)

แผ่นดิน 300,000     300,000           ก.ค.62
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) -            765,000     140,000     40,000        360,000    1,305,000        

พฒันา
มาตรฐาน
การศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน
ประกนั
คุณภาพการ
คึกษาระดับ
คณะ

ระดับ 5 งาน มาตรฐานการศึกษาสูค่วามเปน็เลิศ

โครงการที ่1 จัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสูค่วามเปน็เลิศ (รหสั 10-04-08)

กิจกรรมที ่1 บริหารจัดการประกันการศึกษาคุณภาพภายใน (IQA)

โครงการที ่1 พัฒนาประสิทธผิลการบริหารส านักงาน (รหสั 10-05-08) , (รหสั 10-05-09)

กิจกรรมที ่1 การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาน ครุภณัฑ์และวัสดุการศึกษา เชือ้เพลิงสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ)

พฒันา
ประสิทธผิล
การบริหาร
ส านักงาน

ร้อยละของ
การเบิกจา่ย
งบประมาณ
ตามแผนที่
ก าหนด

ร้อยละ 
90

งาน พัฒนาประสิทธผิลการบริหารส านักงาน
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กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

11 กจิกรรมจดัประชุมเพือ่พฒันาระบบบริหารจดัการ (10-07-08-001) รายได้ 10,250       10,000       20,250            ต.ค.61-ก.ย.62
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 10,250       10,000       -            -             -           20,250            

12 กจิกรรมปรับปรุงระบบนิเวศ และส่ิงอ านวยความสะดวก (10-08-07-001) แผ่นดิน 20,000       20,000            ต.ค.61-ก.ย.62
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) -            -            20,000       -             -           20,000            

พฒันา
ประสิทธผิล
การบริหาร
ส านักงาน

งาน การประชุม

โครงการที ่2 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน (รหสั 10-07-08)

กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการในหน่วยงาน

งาน พัฒนาสิง่แวดล้อม

โครงการที ่1 พัฒนาสิง่แวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว (รหสั 10-08-07)

ร้อยละของ
การเบิกจา่ย
งบประมาณ
ตามแผนการ
จดัประชุม

ร้อยละ 
100

พฒันา
มหาวทิยาลัยให้
เป็น
มหาวทิยาลัยสี
เขียวทีม่ี
สุนทรียะการ
อนามัย
สุขาภบิาลและ
การจดัการ
ส่ิงแวดล้อมทีดี่
และมีความ
พร้อมด้าน
อาคารสถานที่

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
บริหารจดัการ
มหาวทิยาลัยสี
เขียว

ระดับ 4

กิจกรรมที ่1 พัฒนาสิง่แวดล้อมบริเวณรอบอาคาร สถานที่
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กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ล าดับที่ ชือ่กิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค สิง่ก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

รายงานแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

13
กจิกรรมจดัหาทรัพยากรทางการศึกษาและพฒันาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้
ส าหรับผู้บริหาร (Executive) (10-09-05-001)

รายได้ 100,000     100,000           ต.ค.61-ก.ย.62 ผศ.ศิริพงษ์
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

14 กจิกรรมจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุ ครุภณัฑ์ เพือ่การศึกษา (10-09-05-002) รายได้ 40,710       40,710            ต.ค.61-ก.ย.62
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

15 กจิกรรมจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุ ครุภณัฑ์ เพือ่การศึกษา (10-09-04-001) แผ่นดิน 500,000     1,388,120  1,888,120        ต.ค.61-ก.ย.62
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

16 กจิกรรมบริหารคุณภาพการศึกษาคณะวทิยาการจดัการ (10-09-04-002) แผ่นดิน 205,900     273,100     700,000     1,179,000        ต.ค.61-ก.ย.62
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

17
กจิกรรมจดัซ้ือชุดผลิตรายการโทรทัศน์เสมือนจริง (งบกจิกรรมพเิศษ) 
(10-09-05-003)

รายได้ 1,980,000  1,980,000        ต.ค.61-ม.ีค.62 ผศ.อทุัย 
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

18
กจิกรรมจดัหาทรัพยากรทางการศึกษา กจิกรรมความร่วมมือธรุกจิค้าปลีก 
(งบกจิกรรมพเิศษ) (10-09-05-004)

รายได้ 420,000     780,000     1,200,000        ต.ค.61-ก.ย.62 อ.ศรินธร
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 625,900     773,100     4,988,830  -             -           6,387,830        

19 กจิกรรมปรับปรุงระบบส่ือสารไร้สาย (10-10-03-001) รายได้ 50,000       50,000            ต.ค.61-ก.ย.62
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

-

ไตรมาส 1-4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) -            -            50,000       -             -           50,000            

งาน พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ

โครงการที ่2 พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบเครือข่ายใหพ้ร้อมต่อการเปน็  Simi residential University (รหสั 10-10-03)

กิจกรรมที ่1  จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครือข่ายเพ่ือการจัดการศึกษา

จดัหาและ
พฒันา
ทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศส่ิง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการขั้น
พืน้ฐานภายใน
มหาวทิยาลัย
ใหพ้ร้อมต่อการ
เป็น Simi 
residential 
University

จดัหาและ
พฒันา
ทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศส่ิง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการขั้น
พืน้ฐานภายใน
มหาวทิยาลัย
ใหพ้ร้อมต่อการ
เป็น Simi 
residential 
University

ค่าเฉล่ียความ
พงึพอใจของ
นักศึกษา 
และอาจารย์
ต่อการพฒันา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และระบบ
เครือข่ายให้
พร้อมต่อการ
เป็น  Simi 
residential 
University

>4.51

งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการค่าเฉล่ียความ
พงึพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิง
สนับสนุน การ
เรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และส่ิง
อ านวยความ
สะดวกและ
บริการขั้น
พืน้ฐาน
ภายใน
มหาวทิยาลัย

>4.51

โครงการที ่1 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ (รหสั 10-09-04) , (รหสั 10-09-05)

กิจกรรมที ่1 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้


