
จ ำนวน
โครงกำรท้ังหมด

ด ำเนิน
โครงกำรแล้ว

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินโครงกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิกโครงกำร คิดเป็นร้อยละ 

92 90 - - 2 97.83

4 4 - - - 100

8 7 - - 1 87.5

12 9 - - 3 75

19 19 - - - 100

135 129 0 0 6 95.56

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศมีธรรมำภิบำล

รวมท้ังส้ิน

สรุปกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562

ยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive learning) สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4  กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกทำงวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้
ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรมพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมท่ีน ำไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์



  1

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

1
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

สสว. -                 พ.ค.62
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ฯ

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) -           -           -           -             -          -                 

2
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว (06-03-04-001)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติพ้ืนฐานการใช้อุปกรณ์ด้านนิเทศศาสตร์ - -                 ต.ค.61 ผศ.อุทัย
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

5
กิจกรรมปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ส าหรับนักศึกษารหัส 61

-                 พ.ย.61
อ.พิชญ์ณี/

อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาฯ

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

6
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
(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 - ธันวาคม 2561) 29,600       1,450        2,000        -             -          33,050            

7
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก (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              

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning)

งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ  (Productive Learning)

โครงการท่ี 1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ท้ังหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ

พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ี
มีการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
หลักสูตรท่ี
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดการ

เรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive 
learning) ต่อ
หลักสูตรท่ี
จัดการเรียน
การสอนใน
คณะ

ร้อยละ 
100

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

โครงการท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) (รหัส 06-03-04)

กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา

พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพ่ือ
พัฒนานักศึกษา
ให้มีความ

พร้อมต่อการ
ท างานระดับ
สากล

ร้อยละของ
รายวิชาท่ีเปิด
การสอนในปี
การศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี

การศึกษา

ร้อยละ 
95
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในธุรกิจบนโลกดิจิทัล 
(06-03-04-005)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

9
กิจกรรมปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ส าหรับนักศึกษารหัส 62 (06-03-04-007)

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

อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาฯ

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

10 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - -                 ก.ค.62 เศรษฐศาสตร์ ยกเลิกโครงการ -

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

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

12
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู้หลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
(06-03-04-08)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

13
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(06-03-04-009)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

ผศ.ประสิทธ์ิ/
ผศ.ละเอียด

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

16
กิจกรรมทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (จัดกิจกรรม 2 คร้ัง) (06-03-04-012)

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

อ.ปริยากร/
อ.ศิริพร

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

17
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชนอย่างมืออาชีพ รหัส 61 (06-03-04-013)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

18
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้ซัพพลายเชนเชิง
กลยุทธ์ (06-03-04-014)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

19 กิจกรรมศึกษาดูงาน ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (06-03-04-015) แผ่นดิน 2,000        2,000              พ.ย.61 อ.วิรัลพัชร
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

โครงการท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) (รหัส 06-03-04)

กิจกรรมท่ี 2 การจัดการเรียนการสอน 

พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพ่ือ

พัฒนานักศึกษา
ให้มีความ
พร้อมต่อการ
ท างานระดับ
สากล

ร้อยละของ
รายวิชาท่ีเปิด
การสอนในปี
การศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ

รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 
95



  3

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21
กิจกรรมพัฒนาความรู้การบริหารจัดการการเงินในชีวิตประจ าวัน 
(06-03-04-017)

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

 อ.นิรินธนา…
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

22
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว (อีสานตอนล่าง) (06-03-04-018)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

23
กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

(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
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (06-03-04-020)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

27 กิจกรรมศึกษากระบวนการบริหารธุรกิจ (06-03-04-023) แผ่นดิน 4,500        4,500              ม.ค.-ก.พ.62 อ.ภัทรภร
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

28 กิจกรรมสัมมนาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (06-03-04-024) แผ่นดิน        24,000         3,000 27,000            ก.พ.62 อ.วัชรพล
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

29
กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี (06-03-04-025)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

30
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการจัดการท่องเท่ียวอย่าง

ย่ังยืน (06-03-04-026)
แผ่นดิน 22,400       16,780       39,180            ก.พ.62 อ.ปวริศา

ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

31
กิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังท่ีดี 
(06-03-04-027)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

32 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (06-03-04-028) แผ่นดิน 4,500        4,500              มี.ค.62 ผศ.ชวาลา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

33
กิจกรรมฝึกบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบ้ืองต้นยกระดับการเป็นผู้ประกอบการ
ค้าปลีก 4.0 (06-03-04-029)

แผ่นดิน 4,800        3,000        7,800              มี.ค.62 อ.ธันย์นิชา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

34
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการวางแผนและ
การจัดรายการน าเท่ียว (06-03-04-030)

แผ่นดิน 38,400       33,560       71,960            มี.ค.62 อ.จุรีรัตน์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

35
กิจกรรมทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 (จัดกิจกรรม 2 คร้ัง) (06-03-04-031)

แผ่นดิน 2,400        2,400              
คร้ังท่ี 1 มี.ค.62
คร้ังท่ี 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          

พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพ่ือ

พัฒนานักศึกษา
ให้มีความ
พร้อมต่อการ
ท างานระดับ
สากล

ร้อยละของ
รายวิชาท่ีเปิด
การสอนในปี
การศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ

รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 
95



  4

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

36
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการจัดการคลังสินค้าและ
ศูนย์กระจายสินค้า (06-03-04-032)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

37
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับนวัตกรรมการรักษาความปลอดภัยบน
เครือข่าย (06-03-04-033)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

39
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการจัดการธุรกิจ
ท่ีพักแรม (06-03-04-035)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

40
กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส าหรับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว (06-03-04-036)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

41 กิจกรรมน าเสนอต้นทุนงบประมาณเส้นทางวัฒนธรรม (06-03-04-037) แผ่นดิน 2,400        2,400              พ.ค.62 อ.ดวงมณี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

42 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ - -                 พ.ค.62 อ.นิรินธนา
ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว
-

43
กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
(06-03-04-038)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

44
กิจกรรมทวนสอบเพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน (06-03-04-039)

แผ่นดิน 19,200       19,200            มิ.ย.62  อ.วัชรพล
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

45
กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(06-03-04-040)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

46 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป - -                 มิ.ย.62 อ.ดร.มนสิชา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

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

พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพ่ือ

พัฒนานักศึกษา
ให้มีความ
พร้อมต่อการ
ท างานระดับ
สากล

ร้อยละของ
รายวิชาท่ีเปิด
การสอนในปี
การศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ

รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 
95



  5

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

47
กิจกรรมน าเสนอผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับสถานประกอบการ 

(06-03-040-41)
แผ่นดิน 2,000        2,000              พ.ย.61 อ.ธันย์นิชา

ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

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

48 กิจกรรมประกวดผลงานภาพยนตร์ส้ัน ระดับชาติ (06-03-05-001) รายได้ 31,500       20,000       6,000        57,500            มี.ค.62
ผศ.อุทัย/ 

ผศ.ประสิทธ์ิ/
ผศ.ละเอียด

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

49
กิจกรรมประกวดภาพถ่ายและจัดแสดงผลงานแบบบูรณาการกับการเรียนการ

สอน (06-03-05-002)
รายได้ 12,000       10,000       10,000       32,000            เม.ย.62

ผศ.อุทัย/
ผศ.ประสิทธ์ิ/

ผศ.ละเอียด

ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

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

50
กิจกรรมสนับสนุนการสร้างผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา เพ่ือให้ได้รับการ

อ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- -                 เม.ย.-มิ.ย.62

 คณะวิทยาการ
จัดการ/

ค้าปลีก/
โลจิสติกส์ฯ

 ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว
 - 

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

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

โครงการท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) (รหัส 06-03-04) , (รหัส 06-03-05)

กิจกรรมท่ี 3 สนับสนุนการเผยแพร่ท่ีเกิดจากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ในระดับชาติหรือนานาชาติ (จ านวน 3 ผลงาน)

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

โครงการท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

กิจกรรมท่ี 4 สนับสนุนการสร้างผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา เพ่ือให้ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (จ านวน 2 ผลงาน)

พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพ่ือ

พัฒนานักศึกษา
ให้มีความ
พร้อมต่อการ
ท างานระดับ
สากล

ร้อยละของ
รายวิชาท่ีเปิด
การสอนในปี
การศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ

รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 
95



  6

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

51 กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับสาขาวิชา
(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 ผลงาน  = 15,000 บาท)

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 7 ผลงาน = 21,000 บาท)
(สาขาวิชาการบัญชี 5 ผลงาน  = 15,000 บาท)
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 7 ผลงาน = 21,000 บาท)
(สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5 ผลงาน = 15,000 บาท)
(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 6 ผลงาน = 18,000 บาท)
(สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 3 ผลงาน = 9,000 บาท)
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 ผลงาน = 15,000 บาท)
(สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 5 ผลงาน = 15,000 บาท)

งบ
กองทุน

วิจัย

-                 เม.ย.-มิ.ย.62 คณะวิทยาการ
จัดการ/สาขาวิชา

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

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

52 กิจกรรมน้อมวันทา บูชาครู (06-04-04-016) รายได้ 15,000       -           9,000        24,000            ต.ค.61
กิจการนักศึกษา/

สาขาวิชา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

53 กิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะงานประกันส าหรับนักศึกษา (06-04-04-017) รายได้ 6,400        5,000        5,000        16,400            ต.ค.61 กิจการนักศึกษา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

อ.ศิริพร
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

55
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสู่งานในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว (06-04-04-002)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

56
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบัญชี 
(จัดกิจกรรม 3 คร้ัง) (06-04-04-003)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

57 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากพ่ีสู่น้อง - -                 ต.ค.-ธ.ค.61 อ.อุบล
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนิน
ชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ 
80

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

โครงการท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

กิจกรรมท่ี 5 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ . ก าหนด (จ านวน 40 ผลงาน)

งาน พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

โครงการท่ี 2 พัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (รหัส 06-04-04)

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21

พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพ่ือ

พัฒนานักศึกษา
ให้มีความ
พร้อมต่อการ
ท างานระดับ
สากล

ร้อยละของ
รายวิชาท่ีเปิด
การสอนในปี
การศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ

รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 
95



  7

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

58 กิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (06-04-04-004) แผ่นดิน 18,500       18,500            ต.ค.61.-มี.ค.62 อ.ดร.ณัตตยา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

59
กิจกรรมกีฬาสาขาวิชาเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ "ฅนแสดเกมส์" คร้ังท่ี 10 
(06-04-04-018)

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

โลจิสติกส์ฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

60 กิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - -                 พ.ย.61 ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์
ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว
-

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

ค้าปลีก

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

63 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป - -                 พ.ย.-ธ.ค.61 อ.พวงเพชร
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

64 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการค้าปลีก (06-04-04-006) แผ่นดิน 4,800        1,000        5,800              ธ.ค.61 อ.วิรัลพัชร
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

65 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนท้องถ่ิน "LOG ACC"  - -                 พ.ย.61
อ.ภารดี/
อ.ดร.ปริญ

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

66 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา (06-04-04-020) รายได้ 100,000     219,300     48,000       367,300          

คร้ังท่ี 1 ธ.ค.61
คร้ังท่ี 2 มี.ค.62
คร้ังท่ี 3 ก.ค.-

ส.ค.62

กิจการนักศึกษา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

67 กิจกรรมธรรมะรักษา (06-04-04-021) รายได้ 35,000       7,500        42,500             ม.ค.62
กิจการนักศึกษา/

เศรษฐศาสตร์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

68
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการท่องเท่ียวนานาชาติ
 (งบกิจกรรมพิเศษ) (06-04-04-022)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

69
กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (06-04-04-007)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

70 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป - -                 ม.ค.-มี.ค.62 ผศ.ศิริพงษ์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

71 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยุโทรทัศน์ (06-04-04-008) แผ่นดิน 3,000        - 3,000              ก.พ.62
ผศ.ประสิทธ์ิ/ 
ผศ.ละเอียด

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

72 กิจกรรมวิทยาการจัดการแฟร์ (06-04-04-023) รายได้ 61,000       15,000       76,000             ก.พ.62 กิจการนักศึกษา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพ่ือ

พัฒนานักศึกษา
ให้มีความ
พร้อมต่อการ
ท างานระดับ
สากล

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนิน

ชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ 
80



  8

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

73 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" (ภาคปกติ) (06-04-04-024) รายได้ 54,000       21,000       75,000             มี.ค.62
กิจการนักศึกษา/

บริหารธุรกิจ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

74
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการท่องเท่ียว (06-04-04-009)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

75 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (06-04-04-025) รายได้ 40,000       20,000       60,000            เม.ย.62 กิจการนักศึกษา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

76 กิจกรรมศึกษาดูงานบริหารจัดการส่ือ (06-04-04-010) แผ่นดิน 3,000        3,000              เม.ย.62 ผศ.อุทัย
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

77 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (06-04-04-029) รายได้ 80,000       80,000            เม.ย.-62 กิจการนักศึกษา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

78 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจ FMS JOB FAIR (06-04-04-011) แผ่นดิน 4,000        20,000       24,000             พ.ค.62
กิจการนักศึกษา/

การจัดการท่ัวไป

ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

80 กิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนาตนสู่วิชาชีพนักบัญชี (06-04-04-013) แผ่นดิน 4,800        4,800              พ.ค.62 อ.ธิติรัตน์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

82
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักธุรกิจด้านนิเทศศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 
(06-04-04-014)

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

ผศ.ประสิทธ์ิ/
ผศ.ละเอียด

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

83 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" (ภาคพิเศษ) (06-04-04-027) รายได้ 5,000        10,000       15,000             มิ.ย.62
กิจการนักศึกษา/

การบัญชี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

84 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 รหัส 62 (06-04-04-028) รายได้ 80,000       162,000     20,000       262,000           มิ.ย.62
กิจการนักศึกษา/

ท่องเท่ียว
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

85 กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจ (06-04-04-015) แผ่นดิน 12,000       5,000        17,000            ก.ค.62
กิจการนักศึกษา/
การจัดการท่ัวไป

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพ่ือ

พัฒนานักศึกษา
ให้มีความ
พร้อมต่อการ
ท างานระดับ
สากล

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนิน

ชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ 
80



  9

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

86
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ

ชุมชน (06-05-03-001)
รายได้ 2,000        1,300        3,300              ม.ค.-มี.ค.62 รศ.วรุณี

ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

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

87 กิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านการจัดการร่วมกับชุมชน (06-05-03-002) รายได้ 30,000       1,600        31,600            เม.ย.-มิ.ย.62 ผศ.ศิริพงษ์
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

88 กิจกรรมเสริมสร้างความสุขและแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชุมชน - -                 พ.ค.62 อ.ปวริศา
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

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

89
กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพในการท าธุรกิจ E-commerce เพ่ือบ่มเพาะให้บัณฑิตเป็น
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 - ธันวาคม 2561) 4,800        -           -           -             -          4,800              

90
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC ส าหรับนักศึกษา รุ่น 4 
(จัดโดยมหาวิทยาลัย)

- -                 ต.ค.61-ส.ค.62
คณะวิทยาการ

จัดการ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) -           -           -           -             -          -                 

งาน พัฒนาทักษะด้านภาษาสากล

โครงการท่ี 1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ภาษาสากล

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาสากล 

งาน บ่มเพาะบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

โครงการท่ี 4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) (รหัส 06-07-02)

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
พัฒนา
กิจกรรม
กระบวนการ

เรียนรู้จาก
การปฏิบัติ
ผ่านการ
ท างาน
ร่วมกับชุมชน
ต่อจ านวน
นักศึกษา
ท้ังหมด

ร้อยละ 
30

พัฒนา
สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) เพ่ือ

พัฒนานักศึกษา
ให้มีความ
พร้อมต่อการ
ท างานระดับ
สากล

งาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน (รหัส 06-05-03)

กิจกรรมท่ี 1 อาจารย์จัดกิจกรรมในรายวิชาให้กับนักศึกษาโดยเอาความรู้งานสร้างสรรค์ วิจัย นวัตกรรมไปแลกเปล่ียนเรียนรู่ร่วมกับชุมชน

ร้อยละของ
หลักสูตรท่ีมี
การพัฒนา
ทักษะผู้ 
ประกอบการ
รุ่นใหม่ 
(Startup)

ร้อยละ 
50

กิจกรรมท่ี 1 หลักสูตรพัฒนารายวิชา/จัดกิจกรรมเพ่ือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (จ านวน Startup ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 ราย)

ส่งเสริม

สนับสนุน
พัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษา

ร้อยละของ

นักศึกษาทุก
ช้ันปีท่ีเข้าร่วม
อบรม
กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ด้านภาษา

ร้อยละ 

80
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

91
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและ

แลกเปล่ียนนักศึกษาภายในประเทศ
- -                 ต.ค.61-ส.ค.62

คณะวิทยาการ

จัดการ

ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว
-

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) -           -           -           -             -          -                 

92
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนหลักสูตร และ
แลกเปล่ียนนักศึกษาในต่างประเทศ

- -                 ต.ค.61-ส.ค.62
คณะวิทยาการ

จัดการ
ยกเลิกโครงการ -

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) -           -           -           -             -          -                 

โครงการท่ี 1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ

กิจกรรมท่ี 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและแลกเปล่ียนนักศึกษาภายในประเทศ

งาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ

โครงการท่ี 2 สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ

กิจกรรมท่ี 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนหลักสูตร และแลกเปล่ียนนักศึกษาในต่างประเทศ

งาน สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานในประเทศ

1 
เครือข่าย

จ านวน
เครือข่าย
ความร่วมมือ
กับ
สถานศึกษา
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ

เอกชนใน
ต่างประเทศ
และมีการจัด
กิจกรรม
ร่วมกัน

จ านวน
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายใน
ประเทศและ
มีกิจกรรม

ร่วมกัน

1 
เครือข่าย

สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบ
ประชารัฐเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต

สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบ
ประชารัฐเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1
กิจกรรมจัดหางบประมาณจากแหล่งทุนภายในและภายนอกคณะวิทยาการ
จัดการ

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

ฝ่ายวิชาการฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

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

2
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้จากการปฏิบัติการวิจัยและการท าวิจัยร่วม
ระหว่างเครือข่าย คณะวิทยาการจัดการ (07-02-04-001)

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

ฝ่ายวิชาการฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

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

3
กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาการ
จัดการ และจัดท าวารสารงานวิจัย (07-02-04-002)

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

ฝ่ายวิชาการฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

4
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ จากการปฏิบัติการวิจัยระหว่าง 

คณะวิทยาการจัดการ และบุคคลท่ัวไปในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน
- -                 ต.ค.61-ส.ค.62

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว
-

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

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาบทความเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ส่งเสริม สนับสนุนการไปน าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ (จ านวน 30 ผลงาน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน

งาน จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย

โครงการท่ี 1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย

กิจกรรมท่ี 1 จัดหางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

โครงการท่ี 1 ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (รหัส 07-02-04)

กิจกรรมท่ี 1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้จากการปฏิบัติการวิจัยและการท าวิจัยร่วมระหว่างเครือข่าย (จ านวน 1 ผลงาน)



งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

โครงการท่ี 1 ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (รหัส 07-02-04)

งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา

กิจกรรมท่ี 1 แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ จากการปฏิบัติการวิจัยระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน

จัดหาสนับสนุน
งบประมาณทุน
วิจัย

จ านวนเงิน
สนับสนุนการ
วิจัยต่อปี

1.7
ล้านบาท

แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน

ร้อยละของ
อาจารย์ท่ี
ได้รับการ
ผลิตผล

งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมท่ี
สร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์
ระดับท้องถ่ิน
หรือ
สร้างสรรค์
หรือแก้ไข

ปัญหาชุมชน
ท้องถ่ิน

สร้าง
ผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้
ใหม่ท่ีตอบ

โจทย์ระดับชาติ
 และท้องถ่ิน
เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนา
ประชารัฐลด
ความเหล่ือมล้ า
 สร้างความม่ัง
ค่ังและยังยืน
ของท้องถ่ิน

ร้อยละ 
80

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้าง
ชุมชนอุดม
ปัญญา

พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา

ระดับ 5
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1
กิจกรรมส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดสระแก้ว (ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และ ต.เมืองไผ่ 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว) (งบบริการวิชาการ) (08-01-12-006)

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

บริการวิชาการฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

2

กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว (ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี และ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว) (งบบริการวิชาการ) 

(08-01-13-006)

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

บริการวิชาการฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

3 กิจกรรมส่ือสารเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการ (08-01-05-001) แผ่นดิน 2,880        4,500                      7,380 มี.ค.62
ผศ.อุทัย/ 

ผศ.ประสิทธ์ิ/
ผศ.ละเอียด

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

4
กิจกรรมหลักสูตระยะส้ันแบบสหวิทยาการท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการท้องถ่ิน

- ต.ค.61-ส.ค.62

รองคณบดีฝ่าย
พันธกิจสัมพันธ์ 
และรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

ยกเลิกโครงการ -

กิจกรรมท่ี 2 หลักสูตรระยะส้ันแบบสหวิทยาการท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท้องถ่ิน 

2 
หลักสูตร

งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ

โครงการท่ี 1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน (รหัส 08-01-05) , (รหัส 08-01-12) , (รหัส 08-01-13)

กิจกรรมท่ี 1 สร้างเครือข่ายร่วมกับท้องถ่ิน /ส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน /จัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน /รายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน /คัดเลือกหมู่บ้านท่ีส าคัญเพ่ือท ากิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์

งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ

โครงการท่ี 1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน

สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ
จากภายในและ
ภายนอกเพ่ือ
ร่วมกันศึกษา

แก้ไขปัญหา
ของชุมชน
ท้องถ่ินและ
เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถ่ิน
สามารถด ารง
อยู่ได้อย่างย่ังยืน

ร้อยละของ
หมู่บ้านใน
จังหวัด
ปทุมธานีและ
จังหวัด
สระแก้วท่ีมี
ฐานข้อมูล
ต าบลในการ
คัดเลือก
ชุมชนส าคัญ
เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

2 พ้ืนท่ี แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์

จ านวน
หลักสูตรแบบ
สหวิทยาการ
ท่ีพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพ่ือ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5 กิจกรรมสอนน้องถ่ายภาพและสร้างภาพยนต์ - พ.ย.61-ก.พ.62
ผศ.อุทัย/ 

ผศ.ประสิทธ์ิ/

อ.มัณฑนา

ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว
-

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

-

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

7 กิจกรรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพการบัญชี - พ.ย.61 อ.อภิชาติ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

8
กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีส าหรับการทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

ภาษีอากร (08-01-05-002)
แผ่นดิน 2,000        4,000        6,000              พ.ค.62 สาขาวิชาการบัญชี

ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

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

กิจกรรมท่ี 2 สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน

งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ

โครงการท่ี 1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน

สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ
จากภายในและ
ภายนอกเพ่ือ
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหา

ของชุมชน
ท้องถ่ินและ
เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถ่ิน
สามารถด ารง
อยู่ได้อย่างย่ังยืน

ระดับ

ความส าเร็จ

ของการสร้าง

เครือข่าย

ชุมชนนักปฏิบัติ

เพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรู้จาก

ภายในหรือ

ภายนอก

มหาวิทยาลัย

เพ่ือร่วมกัน

ศึกษาและ

แก้ไขปัญหา

ของชุมชน

ท้องถ่ินท่ีเป็น

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ร่วมท่ีบูรณา

การภารกิจ

ของ

มหาวิทยาลัย

ระดับ 5



  14

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1
กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้องพ่ี สืบสานประเพณี บายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่ 
(09-01-05-001)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

2
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและต้อนรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป
(09-01-06-001)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

3
กิจกรรมปรับปรุงส่ือและป้ายธรรมะและท าส่ือธรรมะ วัดปัญญานันทาราม 
(09-01-04-001)

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

ศิลปฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

5
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับ
วิชาชีพมัคคุเทศก์ (09-01-05-003)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

6
กิจกรรมนิทรรศการส่ือสารศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการกับการเรียนการสอน
(09-01-06-002)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

7 กิจกรรมถ่ายภาพประเพณีวัฒนธรรมไทย : พุทธวิถี - พ.ย.61
ผศ.ประสิทธ์ิ/
ผศ.ละเอียด/
อ.มัณฑนา

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

8
กิจกรรมสืบสานประเพณีแข่งขันเรือพายท้องถ่ิน (เรือส้ม) จังหวัดปทุมธานี 
ณ คลองส่งน้ าท่ี 5 หน้าวัดหัตถสารเกษตร ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี (09-01-04-002)

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

ศิลปฯ
ยกเลิกโครงการ -

9 กิจกรรมส่ือดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ วัดปัญญานันทาราม (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 - ธันวาคม 2561) 9,600        44,560       58,700       -             -                    112,860

10
กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีจุดลูกหนู ของวัดหัตถสารเกษตร 
และประเพณีสงกรานต์ของชุมชนต าบลคลองห้า (09-01-04-004)

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

ศิลปฯ
ยกเลิกโครงการ -

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

12 กิจกรรมน าเสนอต้นทุนงบประมาณเส้นทางวัฒนธรรม -                   -   พ.ค.62 อ.ดวงมณี
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

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

บริหารจัดการ 
งานส่งเสริม
ศาสนาท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ัง

การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู สืบสาน
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
บริหารจัดการ

งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน
ธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

ระดับ 5 แผนงาน การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

โครงการท่ี 1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (รหัส 09-01-04) , (รหัส 09-01-05) , (รหัส 09-01-06)

กิจกรรมท่ี 1 สร้างผลงานอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (จ านวน 1 ผลงาน)
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

2
กิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์คณะวิทยาการจัดการท าผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ

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

ฝ่ายวิชาการฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

-

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

3
กิจกรรมค่าด าเนินงานและค่าล่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
(10-01-04-002)

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

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ

โครงการท่ี 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (รหัส 10-01-04)

งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ

โครงการท่ี 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ

โครงการท่ี 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมท่ี 3 ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน

ดึงดูดบุคลากร
ท่ีมี
ความสามารถ
ให้เข้ามาท างาน
ใน

มหาวิทยาลัย
พัฒนาขีด
สมรรถนะของ
ทรัพยากร
บุคคลอย่าง
ต่อเน่ืองทันต่อ
การเปล่ียนแปลง

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดการ
ทรัพยากร

บุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ

ระดับ 5 แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4
กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

(10-04-08-001)
รายได้ 76,000       76,000            ก.ค.62-ส.ค.62

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาระบบ

คุณภาพ
การศึกษาฯ

ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

5
กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
(10-04-08-002)

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

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาระบบ

คุณภาพ
การศึกษาฯ

ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

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

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

7
กิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง (ปรับภูมิทัศน์ 
สาธารณูปโภค ซ่อมบ ารุง และทางด่วน)

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

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

8
กิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง (ปรับภูมิทัศน์ 
สาธารณูปโภค ซ่อมบ ารุง ทางด่วน และน้ ามันเช้ือเพลิง)

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

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

10
กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 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        

กิจกรรมท่ี 1 การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา เช้ือเพลิงสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ )

พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน
ประกัน

คุณภาพการ
คึกษาระดับ
คณะ

ระดับ 5 งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

โครงการท่ี 1 จัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ (รหัส 10-04-08)

กิจกรรมท่ี 1 บริหารจัดการประกันการศึกษาคุณภาพภายใน (IQA)

โครงการท่ี 1 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน (รหัส 10-05-08) , (รหัส 10-05-09)

พัฒนา

ประสิทธิผล
การบริหาร
ส านักงาน

ร้อยละของ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามแผนท่ี
ก าหนด

ร้อยละ 

90
งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ฝ่ายบริหารฯ

ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

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

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

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการในหน่วยงาน

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาส่ิงแวดล้อมบริเวณรอบอาคาร สถานท่ี

พัฒนา
ประสิทธิผล
การบริหาร
ส านักงาน

งาน การประชุม

โครงการท่ี 2 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (รหัส 10-07-08)

งาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม

โครงการท่ี 1 พัฒนาส่ิงแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว (รหัส 10-08-07)

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามแผนการ
จัดประชุม

ร้อยละ 
100

พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้
เป็น
มหาวิทยาลัยสี
เขียวท่ีมี
สุนทรียะการ
อนามัย

สุขาภิบาลและ
การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี
และมีความ
พร้อมด้าน
อาคารสถานท่ี

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
บริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัยสี
เขียว

ระดับ 4
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานะการ
ด าเนินการ

สถานะการรายงาน
โครงการในระบบ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

13
กิจกรรมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้

ส าหรับผู้บริหาร (Executive) (10-09-05-001)
รายได้ 100,000     100,000          ต.ค.61-ก.ย.62 ผศ.ศิริพงษ์

ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

14 กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือการศึกษา (10-09-05-002) รายได้ 40,710       40,710            ต.ค.61-ก.ย.62
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

17
กิจกรรมจัดซ้ือชุดผลิตรายการโทรทัศน์เสมือนจริง (งบกิจกรรมพิเศษ) 

(10-09-05-003)
รายได้ 1,980,000   1,980,000        ต.ค.61-มี.ค.62 ผศ.อุทัย 

ด าเนินโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

18
กิจกรรมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา กิจกรรมความร่วมมือธุรกิจค้าปลีก 
(งบกิจกรรมพิเศษ) (10-09-05-004)

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

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

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

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

รายงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

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

กิจกรรมท่ี 1 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้

งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการท่ี 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น  Simi residential University (รหัส 10-10-03)

จัดหาและ
พัฒนา
ทรัพยากร
สนับสนุนการ

เรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศส่ิง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการข้ัน
พ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัย
ให้พร้อมต่อการ

เป็น Simi 
residential 
University

จัดหาและ
พัฒนา
ทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้
เทคโนโลยี

สารสนเทศส่ิง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการข้ัน
พ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัย
ให้พร้อมต่อการ
เป็น Simi 
residential 

University

ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา 
และอาจารย์

ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และระบบ
เครือข่ายให้
พร้อมต่อการ
เป็น  Simi 
residential 
University

>4.51

งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิง
สนับสนุน การ
เรียนรู้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และส่ิง
อ านวยความ
สะดวกและ
บริการข้ัน
พ้ืนฐาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย

>4.51

โครงการท่ี 1 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ (รหัส 10-09-04) , (รหัส 10-09-05)

กิจกรรมท่ี 1  จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเพ่ือการจัดการศึกษา


