
จ ำนวนกิจกรรม ด ำเนินกำรแล้ว ยกเลิกกิจกรรม เล่ือนกิจกรรม
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกิจกรรม

ยังไม่ได้ด ำเนิน

กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ

85 62 23 - - - 72.94

3 1 2 - - - 33.33

9 8 1 - - - 88.89

6 5 1 - - - 83.33

22 22 - - - - 100.00

125 98 27 - - - 78.40

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอด

สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

รวมท้ังส้ิน

ประเด็นยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

1
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนารายวิชาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
(16-01-08-001)

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

ไตรมาสท่ี 1 - ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) -           50,000      -           -            -          -           50,000            

2
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษารหัส 59 เพ่ือความพร้อมในการท างานด้าน
โลจิสติกส์ (16-03-12-001)

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

3 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 1/2562
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 ต.ค.62 อ.ปริยากร ด าเนิการแล้ว

4 กิจกรรมพัฒนางานนักวิจัยรุ่นเยาว์สู่การตีพิมพ์วารสารระดับชาติ (16-03-12-002) รายได้ 4,800        4,800             ต.ค.62 อ.ภารดี ด าเนินการแล้ว

5
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
(16-03-12-003)

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

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

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

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

8
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ คร้ังท่ี 1 รหัส 62 
(16-03-12-006)

รายได้ 4,800        4,800             พ.ย.62 อ.นิรินธนา ด าเนินการแล้ว

9
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก รหัส 62 
(16-03-12-007)

รายได้ 2,400        2,400             พ.ย.62 อ.ศรินธร ด าเนินการแล้ว

10
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว (16-03-12-008)

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

11 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิทยุโทรทัศน์ (16-03-12-009) รายได้ 4,500        4,500             ธ.ค.62 ผศ.ประสิทธ์ิ ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 46,400      42,000      20,200      -           -         -          108,600          

12 กิจกรรมศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการต้นทุน (16-03-12-010) รายได้ 12,000      1,000        13,000            ม.ค. - มี.ค.63 อ.ปริยากร ด าเนินการแล้ว

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

14
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการศึกษาแหล่ง
ท่องเท่ียวในเส้นทางภาคเหนือและธุรกิจการบิน (16-03-12-012)

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

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) (รหัส 16-01-08)

งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ  (Productive Learning)

1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) (รหัส 16-03-12)

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี
การศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 95

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning)

1.1 พัฒนา
ปรับปรุง
หลักสูตร
กระบวนการ
จัดการเรียนท่ีมี
การเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 

ร้อยละของ
หลักสูตรท่ี
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ

ร้อยละ 
100



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

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

16
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการวางแผนและการ
จัดรายการน าเท่ียว (กิจกรรม 2 คร้ัง) (16-03-12-014)

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

17 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 ก.พ.63 อ.ดร.อัญชลี ด าเนินการแล้ว

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

รายได้ 24,000      8,000        4,000        36,000            มี.ค.63 อ.วัชรพล ด าเนินการแล้ว

19 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 มี.ค.63 ผศ.ละเอียด ด าเนินการแล้ว

20 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 มี.ค.63 อ.นิรินธนา ด าเนินการแล้ว

21
กิจกรรมทวนสอบเพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 มี.ค.63 อ.นิศากร ด าเนินการแล้ว

22 กิจกรรมสายใยรักพ่ีพบน้อง
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 มี.ค.63 อ.นิศากร ด าเนินการแล้ว

23 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 2/2562
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 มี.ค.63 อ.ปริยากร ยกเลิก

24 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 มี.ค.63 ผศ.อาภา ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 95,600      79,230      10,600      -           -         -          185,430          

25
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจผู้ประกอบการ
ยุคดิจิทัล (16-03-12-016)

รายได้ 9,600        17,000      4,000        30,600            เม.ย. - มิ.ย.63 อ.ดร.ไอลดา ด าเนินการแล้ว

26
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนสู่ตลาดดิจิทัล 
(16-03-12-017)

รายได้ 9,600        8,600        18,200            เม.ย. - มิ.ย.63 อ.ดร.ไอลดา ยกเลิก

27 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 เม.ย. - พ.ค.63 อ.พวงเพชร ด าเนินการแล้ว

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

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

29 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 พ.ค.63 อ.ชลียา ด าเนินการแล้ว

30
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว (16-03-12-019)

รายได้ 12,800      1,800        14,600            มิ.ย.63 อ.จุรีรัตน์ ด าเนินการแล้ว

31
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในธุรกิจบนโลกดิจิทัล รหัส 63 
(16-03-12-020)

รายได้ 2,400        2,400             มิ.ย.63 อ.ชลียา ด าเนินการแล้ว

32 กิจกรรมประกวดภาพน่ิงและภาพยนตร์ระดับชาติ (16-03-12-021) รายได้ 38,500      20,000      6,000        64,500            มิ.ย.63 ผศ.อุทัย ยกเลิก

33
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
(16-03-12-022)

รายได้ 8,400        10,000      18,400            มิ.ย.63 อ.ดร.มนสิชา ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 81,300      38,800      31,800      -            -          -           151,900          

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี
การศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 95



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

34
กิจกรรมปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร้อมและบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนส าหรับนักศึกษารหัส 63 (16-03-12-023)

รายได้ 24,000      2,500        26,500            ก.ค. - ก.ย.63 อ.พิชญ์ณี ด าเนินการแล้ว

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

รายได้ 4,800        4,800             ก.ค.63 อ.นิรินธนา ด าเนินการแล้ว

36
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการศึกษาโบราณสถาน
และวัฒนธรรมถ่ินอีสานตอนล่าง (16-03-12-025)

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

37
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก รหัส 63 
(16-03-12-026)

รายได้ 2,400        2,400             ก.ค.63 อ.ศรินธร ด าเนินการแล้ว

38 กิจกรรมอบรมการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 ก.ค.63 ผศ.อุทัย ยกเลิก

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

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

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

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

41 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 ต.ค.62 ผศ.อุทัย ด าเนินการแล้ว

42 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน "Log Acc" คร้ังท่ี 8
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 ต.ค.62

อ.ภารดี  
และ อ.กิตินันธ์

ยกเลิก

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

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

อ.นิรินธนา
ด าเนินการแล้ว

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

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

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

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

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

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

ภิญญาพัชญ์
ด าเนินการแล้ว

47 กิจกรรมอบรมและพัฒนาความรู้การบริหารเงิน 4.0+
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 พ.ย.62

ผศ.วิกรานต์ และ
 อ.นิรินธนา

ด าเนินการแล้ว

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

ภิญญาพัชญ์
ด าเนินการแล้ว

49 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 พ.ย.62

ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์ และ

สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ

ด าเนินการแล้ว

1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (รหัส 16-04-11)

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ 80

ร้อยละของ
รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี
การศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 95

งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

50
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป
 (16-04-11-008)

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

51
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสาขาวิชาเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ “ฅนแสดเกมส์” คร้ังท่ี 11 
(16-04-11-009)

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

กิจการนักศึกษา/
โลจิสติกส์ฯ/
นิเทศศาสตร์/

การบัญชี

ด าเนินการแล้ว

52
กิจกรรมอบรมปรับบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
(16-04-11-010)

รายได้ 12,000      12,000            พ.ย. - ธ.ค.62 อ.ศิริวรรณ ด าเนินการแล้ว

53
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการท่องเท่ียวนานาชาติ 
(งบโครงการพิเศษ) (16-04-11-011)

รายได้ 639,900     639,900          ธ.ค.62 อ.จุรีรัตน์ ด าเนินการแล้ว

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

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

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 90,800      812,940    108,840    -           -         -          1,012,580        

56
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ศึกษาดูงานด้านกระบวนผลิตและกลยุทธ์การตลาด
 (16-04-11-014)

รายได้ 3,600        3,600             ม.ค.63 อ.ภัทรภร ด าเนินการแล้ว

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

เศรษฐศาสตร์
ด าเนินการแล้ว

58
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสู่งานนิเทศศาสตร์ 
(16-04-11-016)

รายได้ 4,800        4,800             ก.พ.63 ผศ.อุทัย ยกเลิก

59
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาตนสู่วิชาชีพนักบัญชี 
(16-04-11-017)

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

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

ภิญญาพัชญ์
ด าเนินการแล้ว

61 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีพบน้อง สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 ก.พ. - มี.ค.63 อ.ดร.มนสิชา ยกเลิก

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

รายได้ 4,500        4,500             มี.ค.63 ผศ.ชวาลา ด าเนินการแล้ว

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

บริหารธุรกิจ
ด าเนินการแล้ว

64 กิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” ภาคพิเศษ (16-04-11-021) รายได้ 12,500      10,000      22,500            มี.ค.63
กิจการนักศึกษา/

การบัญชี
ยกเลิก

65 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (16-04-11-022) รายได้ 46,000      5,000        51,000            มี.ค.63
กิจการนักศึกษา/
การจัดการท่ัวไป/

ค้าปลีก/ธุรกิจดิจิทัล
ยกเลิก

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 19,200      116,500     69,870      -            -          -           205,570          

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ 80



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ของมหาวิทยาลัย
กิจการนักศึกษา ยกเลิก

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

68 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชุมชน สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว (16-04-11-025) รายได้ 6,000        3,000        9,000             มิ.ย.63 อ.จุรีรัตน์ ยกเลิก

69 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 (16-04-11-026) รายได้ 80,000      96,000      20,000      196,000          มิ.ย.63
กิจการนักศึกษา/

ท่องเท่ียว
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 140,000     382,880     52,000      -            -          -           574,880          

70 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยโดรนข้ันพ้ืนฐาน (16-04-11-027) รายได้ 9,600        9,600             ก.ค.63 ผศ.ประสิทธ์ิ ยกเลิก

71 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  รหัส 63 (16-04-11-028) รายได้ 2,400        2,400             ก.ค.63 อ.ธิติรัตน์ ยกเลิก

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

รายได้ 6,400        6,000        12,400            ก.ค.63
กิจการนักศึกษา/
การจัดการท่ัวไป/

ธุรกิจดิจิทัล/ค้าปลีก
ยกเลิก

73
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสาขาวิชาเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ “ฅนแสดเกมส์” คร้ังท่ี 12 
(16-04-11-030)

รายได้ 92,000      15,000      107,000          ก.ค.63
กิจการนักศึกษา/
โลจิสติกส์ฯ/นิเทศ
ศาสตร์/การบัญชี

ยกเลิก

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

ธุรกิจดิจิทัล/ค้าปลีก
/การจัดการท่ัวไป

ยกเลิก

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

75 กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับสาขาวิชา (งบวิจัยกองพัฒนานักศึกษา)
(สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 10 ผลงาน = 30,000)
(สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 5 ผลงาน = 15,000)
(สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 10 ผลงาน = 30,000)
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5 ผลงาน = 15,000)
(สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 10 ผลงาน = 30,000)
(สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 5 ผลงาน = 15,000)
(สาขาวิชาการบัญชี 10 ผลงาน = 30,000)
(สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5 ผลงาน = 15,000)

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

ด าเนินการแล้ว

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

วิชาการฯ
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) -           50,000      -           -            -          -           50,000            

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ 80

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ 80



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 1,200       16,000      1,600       -           -         -          18,800            

78 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง (16-05-08-002) รายได้ 8,400        7,500        15,900            ม.ค.63 ผศ.อุทัย ยกเลิก

79 กิจกรรมส่ือสารเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการ
ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 ม.ค.63 ผศ.อุทัย ยกเลิก

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) -           8,400        7,500        -            -          -           15,900            

80
กิจกรรมบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) สาขาวิชา
การจัดการท่องเท่ียว (16-06-07-001)

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

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

รายได้ 9,600        9,600             ม.ค.63 อ.ธันย์นิชา ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 28,800      7,440        4,000        -            -          -           40,240            

82
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC ส าหรับนักศึกษา รุ่น 5
(งบศูนย์ภาษา)

ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 มิ.ย.63

รองคณบดีฝ่าย
พันธกิจสัมพันธ์ฯ

ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)             -               -               -                 -              -                -                     -   

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

 สาขาวิชาการ
จัดการท่องเท่ียว/

การจัดการ
โลจิสติกส์ฯ

 ด าเนินการแล้ว

84
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ไม่ใช้

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

 ผศ.ดร.
ภิญญาพัชญ์

 ยกเลิก

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) -           5,000        5,000        -            -          -           10,000            

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล

1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ (รหัส 16-08-06)

1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน (รหัส 16-05-08)

1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) (รหัส 16-06-07)

งาน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล

งาน สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ

งาน บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

งาน พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน

1.3 ส่งเสริม
สนับสนุน
พัฒนา

สมรรถนะ
ทักษะด้าน
ภาษาสากล

ร้อยละของ
นักศึกษาทุก
ช้ันปีท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ด้านภาษา

ร้อยละ 80

จ านวน
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายในประเทศ
ท่ีมีการด าเนิน
กิจกรรม
ร่วมกัน

2 เครือข่าย

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ
พัฒนา
กิจกรรม
กระบวนการ

เรียนรู้จาก
การปฏิบัติงาน
ผ่านการ
ท างานร่วมกับ
ชุมชน
ต่อนักศึกษา
ท้ังหมด

ร้อยละ 40

ร้อยละของ
หลักสูตรท่ีมี
การพัฒนา
ทักษะ
ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่

ร้อยละ 60

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐเพ่ือพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
(Productive 
learning)



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

85
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา และส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาในต่างประเทศ

ไม่ใช้

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

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

ยกเลิก

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) -           -           -           -            -          -           -                 

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

1.4.2. โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ

งาน สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 1 

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐเพ่ือพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

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

1 เครือข่าย



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

วิชาการฯ
ยกเลิก

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

วิชาการฯ
ด าเนินการแล้ว

88
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ของบประมาณจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ (17-02-10-003)

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

วิชาการฯ
ยกเลิก

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) -           500,000     -           -            -          -           500,000          

-          500,000    -          -           -         -          500,000         

2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย

งาน จัดหาทุนสนับสุนการวิจัย

2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (รหัส 17-02-10)

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 2 

1.7 ล้าน
บาท

แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้
ใหม่ท่ีตอบ
โจทย์ระดับชาติ
 และท้องถ่ิน
เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนา
ประชารัฐลด
ความเหล่ือมล้ า
สร้างความม่ัง
ค่ังและย่ังยืน
ของท้องถ่ิน
ประเทศชาติ

ร้อยละของ
อาจารย์ท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
ผลิตผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมท่ี
สร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์
ระดับท้องถ่ิน
หรือสร้างสรรค์
หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชน
ท้องถ่ิน

ร้อยละ 80

2.1 จัดหา
สนับสนุน
งบประมาณทุน
วิจัย

จ านวนเงิน
สนับสนุนการ
วิจัยต่อปี

งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

89 กิจกรรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี ไม่ใช้

งบประมาณ
-                 ต.ค.62 อ.ศิริพร ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) -          -          -          -           -         -          -               

90
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านอาชีพธุรกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (18-01-04-001)

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

รองคณบดีฝ่าย
พันธกิจสัมพันธ์ฯ 

และ
คณะกรรมการ

ด าเนินการแล้ว

91
กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีส าหรับการทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษี
อากร (18-01-04-002)

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

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 10,000      8,180       7,200       -           -         -          25,380           

3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน (รหัส 18-01-04)

งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน

ระดับ 5

จ านวนหมู่บ้าน
ในจังหวัด
ปทุมธานีและ
จังหวัด
สระแก้วท่ีมี
ฐานข้อมูล
ต าบลในการ
คัดเลือกชุมชน
ส าคัญเพ่ือใช้
ในการพัฒนา
ท้องถ่ิน

2 หมู่บ้าน แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 3.1 สร้าง
เครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติจาก
ภายในและ
ภายนอกเพ่ือ
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหา
ของชุมชน
ท้องถ่ินและ
เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถ่ิน
สามารถด ารง
อยู่ได้อย่างย่ังยืน

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการสร้าง
เครือข่าย
ชุมชนนัก
ปฏิบัติเพ่ือ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้จาก
ภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
เพ่ือร่วม
ศึกษาและ
แก้ไขปัญหา
ของชุมชน
ท้องถ่ินท่ีเป็น
พ้ืนท่ี
เป้าหมายร่วม
ท่ีบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

92
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 (18-03-06-001)

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

บริการวิชาการฯ
ยกเลิก

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) -          -          3,000       -           -         -          3,000            

93
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
 กรมหลวงเพชรบุรี ราชสิรินธร (18-03-06-002)

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

บริการวิชาการฯ
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) -          -          3,000       -           -         -          3,000            

94
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสครบรอบพิธีบรมราชาภิเษก
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 (18-03-06-003)

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

บริการวิชาการฯ
ด าเนินการแล้ว

95
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี (18-03-06-004)

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

บริการวิชาการฯ
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) -          -          6,000       -           -         -          6,000            

96
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
(18-03-06-005)

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

บริการวิชาการฯ
ด าเนินการแล้ว

97
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี (18-03-06-006)

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

บริการวิชาการฯ
ด าเนินการแล้ว

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

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

3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รหัส 18-03-06)

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 3 

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ3.2 ยกระดับ
ผลงานกิจกรรม
การด าเนินงาน
โครงการตาม
พระราชด าริ
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ

จ านวน
โครงการ
นิทรรศการ
วันส าคัญ

5 โครงการ



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

98 กิจกรรมจัดท าหนังสือธรรมะปฏิบัติธรรม
ไม่ใช้

งบประมาณ
                  -   ต.ค.62 อ.ธนิษฐ์นันท์ ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) -          -          -          -           -         -          -               

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

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

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) -          19,340      7,960       -           -         -          27,300           

101
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและต้อนรับนักศึกษาปีท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
(19-01-12-003)

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

102
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญส าหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ส าหรับนักศึกษารหัส 63 
(19-01-12-004)

รายได้ 2,500        2,500             ก.ค.63 อ.ปริยากร ด าเนินการแล้ว

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

รายได้ 3,000                     3,000 ก.ค.63 อ.ดร.อัญชลี ด าเนินการแล้ว

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

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

แผนงาน การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 4 

4.1 บริหาร
จัดการงาน
ส่งเสริมศาสนา
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ัง
การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย

ผลการ
ด าเนินงาน
ตามกลไก
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย

5 ข้อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (รหัส 19-01-12)

งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

105
กิจกรรมค่าด าเนินงานและค่าล่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
(20-01-08-002)

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

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

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 716,600     22,000      10,000      -            -          -           748,600          

107
กิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์คณะวิทยาการจัดการท าผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ

ไม่ใช้

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

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) -           -           -           -            -          -           -                 

108
กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
(20-05-18-001)

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

การศึกษา
ด าเนินการแล้ว

109
กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
(20-05-18-002)

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

การศึกษา
ด าเนินการแล้ว

110
กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ EdPex 
(20-05-18-003)

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

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

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (รหัส 20-01-08)

งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ

5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา

5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ (รหัส 20-05-18)

5.1 บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
มนุษย์ให้มี
สมรรถนะท่ีเป็น
เลิศพร้อมต่อ
การ
เปล่ียนแปลง 
และพัฒนา
สมรรถนะให้
อาจารย์ และ
บุคลากร ให้
เกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดการ
ทรัพยากร
บุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ

ระดับ 5 แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

5.2 เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
และเป็น
มหาวิทยาลัยท่ี
รับผิดชอบต่อ
สังคม

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการพัฒนา
องค์กรแห่ง
การเรียนรู้
โครงสร้าง
ชุมชนอุดม
ปัญญา

ระดับ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

งาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

5.3 พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผนการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ระดับ 5 งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

112
กิจกรรมบริหารส านักงาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง 
(ปรับภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ซ่อมบ ารุง และทางด่วน) (20-06-22-002)

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

113
กิจกรรมบริหารส านักงาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง 
(ปรับภูมิทัศน์ และซ่อมบ ารุง) (20-06-22-003)

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

114
กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(20-06-22-004)

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

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

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 10,250      10,000      -           -            -          -           20,250            

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

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) -           -           100,000     -            -          -           100,000          

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน (รหัส 20-06-22)

5.4.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (รหัส 20-08-15)

5.5.1 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว (รหัส 20-09-08)

งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน

งาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสี
เขียวท่ีมี
สุนทรียะการ
อนามัย
สุขาภิบาลและ
การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี
และมีความ
พร้อมด้าน
อาคารสถานท่ี

ระดับ
ความส าเร็จ
ของบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัยสี
เขียว

ระดับ 5

งาน จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผล
การบริหาร
ส านักงาน

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามแผนท่ี
ก าหนด

ร้อยละ 90



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

117
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ (inspiration room) เพ่ือการ
บริหารธุรกิจ จ านวน 2 ห้อง (20-08-16-001)

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

118
กิจกรรมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้

ส าหรับผู้บริหาร (Executive) (20-08-16-002)
รายได้ 100,000     100,000          ต.ค.62 - ก.ย.63

รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

119
กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือการศึกษา (งบโครงการพิเศษ 643,100 
บาท)
(งบศิลปวัฒนธรรม 11,000 บาท) (20-08-16-003)

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

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

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

123 กิจกรรมจัดซ้ือชุดผลิตรายการโทรทัศน์ (งบโครงการพิเศษ) (20-08-16-007) รายได้ 1,970,000  1,970,000        ม.ค.-มี.ค.63 ผศ.อุทัย ด าเนินการแล้ว

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

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

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

บริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) -           100,000     60,000      -            -          -           160,000          

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

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

5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ (รหัส 20-08-16)

5.6.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University (รหัส 20-11-07)

>4.51

งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 5 

รวมท้ังส้ิน

ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา 
และอาจารย์
ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และระบบ
เครือข่ายให้
พร้อมต่อการ
เป็น Semi 
residential 
University

>4.51

งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ5.6 จัดหาและ
พัฒนา
ทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศส่ิง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการข้ัน
พ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัย
ให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi 
residential 
University

ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิง
สนับสนุน การ
เรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และส่ิง
อ านวยความ
สะดวกและ
บริการข้ัน
พ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัย


