
ด ำเนินกำรแล้ว 47 กิจกรรม
ยกเลิก 34 กิจกรรม

รำยงำนแล้ว
81 กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด
81 กิจกรรม

58.02%

ด ำเนินกำรแล้ว 
24 กิจกรรม

ยกเลิก 30 กิจกรรม

44.44%

กิจกรรมทั้งหมด
54 กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด
1 กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด
2 กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด
4 กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด
20 กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
1 กิจกรรม

ยกเลิก 0 กิจกรรม

ด ำเนินกำรแล้ว 
2 กิจกรรม

ด ำเนินกำรแล้ว 
1 กิจกรรม

ยกเลิก 3 กิจกรรม

ด ำเนินกำรแล้ว 
19 กิจกรรม

ยกเลิก 1 กิจกรรม 

100%
100% 25%

95%

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรคณะวิทยำกำรจัดกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

100%



สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
และซัพพลำยเชน
แผน 5 กิจกรรม
ผล 4 กิจกรรม

ยกเลิก 1 กิจกรรม สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป
แผน 5 กิจกรรม 
ผล 3 กิจกรรม

ยกเลิก 2 กิจกรรม

สำขำวิชำธุรกิจดิจิทัล
แผน 2 กิจกรรม 
ผล 0 กิจกรรม

ยกเลิก 2 กิจกรรม 

สำขำวิชำกำรบัญชี
แผน 8 กิจกรรม
ผล 3 กิจกรรม

ยกเลิก 5 กิจกรรม

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์
แผน 9 กิจกรรม 
ผล 4 กิจกรรม

ยกเลิก 5 กิจกรรม

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
แผน 0 กิจกรรม ผล 0 กิจกรรม

สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเที่ยว
แผน 8 กิจกรรม 
ผล 6 กิจกรรม

ยกเลิก 2 กิจกรรม

สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจ
แผน 5 กิจกรรม 
ผล 2 กิจกรรม

ยกเลิก 3 กิจกรรม

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่
แผน 3 กิจกรรม 
ผล 1 กิจกรรม

ยกเลิก 2 กิจกรรม
สโมสรนักศึกษำ
แผน 13 กิจกรรม 

ผล 3 กิจกรรม ยกเลิก 10 กิจกรรม

แผน/ผล การจดักิจกรรมของ
สาขาวิชา



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (21-03-03-001) รายได้ 7,200        7,500        14,700           ต.ค.-ธ.ค.63
ผศ.อุทัย/

ผศ.ประสิทธ์ิ/
ผศ.ละเอียด

ยกเลิก

2
กิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการประกวดระดับชาติหรือ
นานาชาติ (21-03-03-002)

รายได้ 11,200       11,200           พ.ย.63
ผศ.ประสิทธ์ิ/
อ.มัณฑนา

ด าเนินการแล้ว

3
กิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการน าเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง
ประเทศ (21-03-03-003)

รายได้ 24,000       12,000       11,000       47,000           พ.ย.-ธ.ค.63 อ.วัชรพล ด าเนินการแล้ว

4 กิจกรรมประกวดนวัตกรรมโลจิสติกส์สร้างสรรค์ 4.0 ระดับชาติ (21-03-03-004) รายได้ 7,500        25,000       19,700       52,200           พ.ย.-ธ.ค.63 อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์ ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 42,700      44,200      38,200      -            -          -           125,100         

5 กิจกรรมจัดซ้ือเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ (21-03-03-005)
งบรายได้
โครงการ
พิเศษ

2,000,000   2,000,000       ม.ค.-มี.ค.64
ผศ.อุทัย/

ผศ.ประสิทธ์ิ
ด าเนินการแล้ว

6
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
(21-03-03-006)

รายได้ 5,600        1,760        7,360             ม.ค.64 อ.ภารดี ด าเนินการแล้ว

7
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการศึกษาเรียนรู้และ
ปลูกจิตอาสาสู่สังคมในแหล่งท่องเท่ียว (เส้นทางภาคเหนือ) (21-03-03-007)

รายได้ 22,400       24,540       46,940           ม.ค.64 อ.พงษ์พิพัฒน์ ด าเนินการแล้ว 

8 กิจกรรมศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการต้นทุน (21-03-03-008) รายได้ 12,000       1,000        13,000           ม.ค.64 อ.ปริยากร ยกเลิก

9 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก (21-03-03-009) รายได้ 4,200        4,200             ก.พ.64 อ.ศรินธร ยกเลิก

10
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านงานโรงแรมและการจัดการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (21-03-03-010)

รายได้ 14,400       16,780       31,180           ก.พ.64 อ.ปวริศา ยกเลิก

11
กิจกรรมศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังท่ีดีในโซ่อุปทาน 
(21-03-03-011)

รายได้ 12,960       900           13,860           ก.พ.64 อ.ถิรนันท์ ด าเนินการแล้ว

12
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป
(21-03-03-012)

รายได้ 8,000        3,000        11,000           ก.พ.-มี.ค.64 อ.ศิริวรรณ ยกเลิก

1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) รหัส 21-03-03

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
รายวิชาท่ีเปิด
สอนใน
ปีการศึกษาท่ี
มีผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 
100

รายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

งาน : ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

รายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (21-03-03-013) รายได้ 2,800        2,800             มี.ค.64 ผศ.ประสิทธ์ิ ยกเลิก

14 กิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนาตนสู่วิชาชีพนักบัญชี (21-03-03-014) รายได้ 4,800        4,800             มี.ค.64 อ.ปริยากร ยกเลิก

15
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการวางแผนและการจัด
รายการน าเท่ียว (21-03-03-015)

รายได้ 38,400       33,560       71,960           มี.ค.64 อ.จุรีรัตน์ ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) 96,400      102,840    2,007,860  -            -          -           2,207,100      

16
กิจกรรมปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร้อมนักศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนส าหรับ
นักศึกษารหัส 64 (21-03-03-016)

รายได้ 24,000       5,000        29,000           มิ.ย.64 อ.ดร.นิศากร ยกเลิก

17
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
(21-03-03-017)

รายได้ 8,400        12,000       20,400           ก.ค.64 อ.ดร.มนสิชา ด าเนินการแล้ว

18 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ รหัส 64 (21-03-03-018) รายได้ 2,400        2,400             ก.ค.64 ผศ.วิภาวดี ยกเลิก

19 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (21-03-03-019) รายได้ 3,600        3,600             ก.ค.64 อ.ปริยากร ยกเลิก

20
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(21-03-03-020)

รายได้ 2,400        2,400             ก.ค.64 อ.ดร.ศรินธร ยกเลิก

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) 37,200      5,000        15,600      -            -          -           57,800          

21
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเท่ียว ปีการศึกษา 2564 (21-03-03-021)

รายได้ 12,800       12,800           ส.ค.64 อ.ปวริศา ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) 12,800      -           -           -            -          -           12,800          

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
รายวิชาท่ีเปิด
สอนใน
ปีการศึกษาท่ี
มีผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาท่ีเปิด
สอนในปี
การศึกษา

ร้อยละ 
100



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

รายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22
กิจกรรมพัฒนาทักษะของนักศึกษาโลจิสติกส์ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษ
ท่ี 21 (21-04-03-001)

รายได้ 4,800        10,250       15,050           ต.ค.63 อ.กิตินันธ์ ด าเนินการแล้ว

23
กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel 
ทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ (21-04-03-002)

งบรายได้
โครงการ
พิเศษ

188,000     188,000          ธ.ค.63 อ.ธิติรัตน์ ด าเนินการแล้ว

24 กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นส าหรับวิชาชีพมัคคุเทศก์ (21-04-03-003) รายได้ 1,500        1,500             ธ.ค.63 อ.จุรีรัตน์ ด าเนินการแล้ว

25 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา (21-04-03-004) รายได้ 60,000       210,880     29,000       299,880          ธ.ค.63 สโมสรนักศึกษา ด าเนินการแล้ว

26 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (21-04-03-005) รายได้ 4,500        4,500             ธ.ค.63

อ.นิรินธนา/ 
ผศ.ดร.ภิญญา

พัชญ์/
อ.ภัทรภร

ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 64,800      398,880    45,250      -            -          -           508,930         

27
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตและกลยุทธ์
การตลาด (21-04-03-006)

รายได้ 4,500        4,500             ม.ค.64 อ.ภัทรภร ยกเลิก

28 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร (21-04-03-007) รายได้ 720           3,000        3,720             ม.ค.64 ผศ.อุบล ยกเลิก

29
กิจกรรมอบรม Digital Transformation ด้วย Marketplace Model 
(21-04-03-008)

รายได้ 4,800        4,800             ม.ค.64 อ.ชลียา ยกเลิก

30 กิจกรรมธรรมะรักษาและสานสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่ (21-04-03-009) รายได้ 75,000       10,000       85,000           ม.ค.64
เศรษฐศาสตร์/
ธุรกิจดิจิทัล/
บริหารธุรกิจ

ด าเนินการแล้ว

31
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสาขาวิชาเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ "ฅนแสดเกมส์" คร้ังท่ี 12 
(21-04-03-010)

รายได้ 18,000       92,000       20,000       130,000          ม.ค.64
โลจิสติกส์ฯ/
การบัญชี/

การจัดการท่ัวไป
ยกเลิก

32 กิจกรรมการประกวด FMS Freshy Awrad (รหัสนักศึกษา 63) (21-04-03-011) รายได้ 7,500        47,000       53,000       107,500          ม.ค.64

การบัญชี/
ธุรกิจดิจิทัล/ 
ท่องเท่ียว/

โลจิสติกส์ฯ/
นิเทศศาสตร์

ยกเลิก

1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 รหัส 21-04-03

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละ 80 แผนงาน : การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

งาน : พัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

รายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

33 กิจกรรมวิทยาการจัดการแฟร์ (21-04-03-012) รายได้ 78,500       37,000       115,500          ก.พ.64 สโมสรนักศึกษา ยกเลิก

34
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน 
(21-04-03-013)

รายได้ 5,000        5,000             ก.พ.64 ผศ.ชวาลา ยกเลิก

35 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา (21-04-03-014) รายได้ 3,200        44,400       5,000        52,600           มี.ค.64
การจัดการท่ัวไป/
 การจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่

ยกเลิก

36 กิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" ภาคพิเศษ (21-04-03-015) รายได้ 10,500       10,000       20,500           มี.ค.64 สโมสรนักศึกษา ยกเลิก

37 กิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" ภาคปกติ (21-04-03-016) รายได้ 57,000       32,500       89,500           มี.ค.64
บริหารธุรกิจ/

สโมสรนักศึกษา
ยกเลิก

38
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการท่องเท่ียวนานาชาติ
(21-04-03-017)

งบรายได้
โครงการ
พิเศษ

920,000     920,000          มี.ค.64 อ.จุรีรัตน์ ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) 33,500      1,325,120  180,000    -            -          -           1,538,620      

39 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (21-04-03-018) รายได้ 70,000       70,000           
ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย
สโมสรนักศึกษา ยกเลิก

40
กิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
(21-04-03-019)

รายได้ 6,400        6,000        3,000        15,400           มิ.ย.64 สโมสรนักศึกษา ยกเลิก

41 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (21-04-03-020) รายได้ 32,000       127,200     20,000       179,200          มิ.ย.64
การจัดการ
ท่องเท่ียว

ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) 38,400      203,200    23,000      -            -          -           264,600         

42 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิทยุโทรทัศน์ (21-04-03-021) รายได้ 4,500        4,500             ก.ค.64 ผศ.อุทัย ยกเลิก

43 กิจกรรมพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ (21-04-03-022) รายได้ 4,800        4,800             ก.ค.64 อ.ธิติรัตน์ ยกเลิก

44
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางบัญชีสู่นักบัญชียุคดิจิทัล
(21-04-03-023)

งบรายได้
โครงการ
พิเศษ

300,000     300,000          ก.ค.64 อ.ภารดี ด าเนินการแล้ว

45
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการท าธุรกิจบนโลกดิจิทัล
(21-04-03-024)

รายได้ 4,800        4,800             ก.ค.64 ผศ.อาทิมา ยกเลิก

46
กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว
(21-04-03-025)

รายได้ 3,200        3,200             ก.ค.64 อ.ปวริศา ยกเลิก

47 กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา (21-04-03-026) รายได้ 3,200        8,000        11,200           ก.ค.64
การจัดการท่ัวไป/

ธุรกิจดิจิทัล
ยกเลิก

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(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

รายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

48 กิจกรรมน้อมวันทาบูชาครู และการประกวด FMS Freshy Awrad (21-04-03-027) รายได้ 7,500        59,000       53,000       119,500          ก.ค.64

การบัญชี/
ธุรกิจดิจิทัล/
ท่องเท่ียว/

โลจิสติกส์ฯ/ 
นิเทศศาสตร์

ยกเลิก

49
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโปรแกรมส านักงาน
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป (21-04-03-028)

รายได้ 8,000        8,000             ส.ค.64 อ.พวงเพชร ด าเนินการแล้ว

50
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป
(21-04-03-029)

รายได้ 4,800        5,000        9,800             ส.ค.64
อ.ดร.ธันยธร/

ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) 36,300      359,000    70,500      -            -          -           465,800         

51 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจถ่ายภาพ (21-06-03-001) รายได้ 11,200       11,200           ธ.ค.63
ผศ.ประสิทธ์ิ/

ผศ.อุทัย
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 11,200      -           -           -            -          -           11,200          

52
กิจกรรมอบรม Digital Retailing สร้างนักขายดิจิตอลออนไลน์ครบวงจร" 
(21-06-03-002)

รายได้ 9,600        9,600             ม.ค.64 อ.ธันย์นิชา ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) 9,600        -           -           -            -          -           9,600            

53 กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก (21-08-02-001) รายได้ 4,600        1,500        6,100             พ.ย.63
 ผศ.อุทัย/

ผศ.ประสิทธ์ิ
 ยกเลิก

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) -           4,600        1,500        -            -          -           6,100            

54 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายในเชิงลึก (21-08-02-002) รายได้ 2,000        5,000        7,000             ม.ค.-มี.ค.64  ผศ.ศิริพงษ์  ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) -           2,000        5,000        -            -          -           7,000            

382,900    2,444,840  2,386,910  -            -          -           5,214,650      

ร้อยละของ
หลักสูตรท่ีมี
การพัฒนา
ทักษะ
ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่

ร้อยละ 70

1.4 สร้าง
เครือข่ายใน
รูปแบบประชา
รัฐเพ่ือพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

1.2 พัฒนา
สมรรถนะของ
นักศึกษาให้เกิด
การจัดการ
เรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ท่ีจ าเป็นต่อ
การด าเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ 80

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

จ านวน
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายในประเทศ
ท่ีมีการด าเนิน
กิจกรรม
ร่วมกัน

4 
เครือข่าย

1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) รหัส 21-06-03

งาน : สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ

งาน : บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ รหัส 21-08-02

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 1 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

รายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

55 กิจกรรมจัดท าวารสารวิจัยวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ รายได้ 64,000       29,500       80,000       26,500        200,000          ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 64,000      29,500      80,000      26,500       -          -           200,000          

64,000      29,500      80,000      26,500       -          -           200,000         

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรม
 ท่ีตอบโจทย์
ระดับชาติ และ
ท้องถ่ินเพ่ือ
สนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐ 
ลดความเหล่ือม
ล้ า สร้างความ
ม่ังค่ัง และ
ย่ังยืนของ
ท้องถ่ิน
ประเทศชาติ

2.2.1 โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน รหัส 22-02-03

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน

ร้อยละของ
อาจารย์ท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
ผลิต
ผลงานวิจัย
หรือ
นวัตกรรมท่ี
สร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์
ระดับท้องถ่ิน
หรือ
สร้างสรรค์
หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชน
ท้องถ่ิน

ร้อยละ 80 แผนงาน : วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน

งาน : ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

รายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

56
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ส าหรับศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน (23-01-03-001)

รายได้ 4,800                     4,800 ต.ค.-พ.ย.63
ผศ.ประสิทธ์ิ/

ผศ.อุทัย
ด าเนินการแล้ว

57 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การประกอบธุรกิจชุมชน (23-01-03-002) รายได้ 4,800        7,700        5,500                   18,000 ต.ค.-ธ.ค.63
อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์/

อ.ดร.ธันยธร
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 9,600        7,700        5,500        -            -          -           22,800          

9,600        7,700        5,500        -            -          -           22,800          

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 3 

แผนงาน : พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 3.1 สร้าง
เครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติจาก
ภายในและ
ภายนอกเพ่ือ
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหา
ของชุมชน
ท้องถ่ินและ
เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถ่ิน
สามารถด ารงอยู่
ได้อย่างย่ังยืน

งาน : สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน

3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน รหัส 23-01-03

จ านวน
หมู่บ้านใน
จังหวัด
ปทุมธานี และ
จังหวัด
สระแก้วท่ีมี
ฐานข้อมูล
ต าบลในการ
คัดเลือก
ชุมชนส าคัญ
เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

2 หมู่บ้าน



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

รายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

58
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพ
มัคคุเทศก์ (24-01-04-01)

รายได้ 10,400       2,160                   12,560 ต.ค.63 อ.จุรีรัตน์ ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 10,400      2,160        -           -            -          -           12,560          

59
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแสง การถ่ายภาพและการออกแบบนิทรรศการ เพ่ือ
แสดงผลงานชุด : วิถีไทยท่ีเลือนหาย (24-01-04-02)

รายได้ 11,200       5,200                   16,400 ม.ค.64
ผศ.ประสิทธ์ิ/
ผศ.ละเอียด/

ผศ.อุทัย
ยกเลิก

60 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (24-01-04-03) รายได้ 39,940       4,000                   43,940 ม.ค.-มี.ค.64
อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์/

อ.ปริยากร/
ผศ.ละเอียด

ยกเลิก

61 กิจกรรมศึกษาศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยยุครัตนโกสินทร์ (24-01-04-04) รายได้ 12,000       1,000                   13,000 ก.พ.64 อ.ศิริพร ยกเลิก

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) -           63,140      10,200      -            -          -           73,340          

10,400      65,300      10,200      -            -          -           85,900          

4.1 บริหาร
จัดการงาน
ส่งเสริมศาสนา
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ท้ังการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน
เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย

ผลการ
ด าเนินงาน
ตามระบบ
กลไก
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย

5 ข้อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน รหัส 24-01-04

งาน : บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 4 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

รายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

62 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 25-01-04-001 รายได้ 18,000       22,000       10,000       50,000           ต.ค.63-ส.ค.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

63 กิจกรรมอ่ิมสุข Full of Happened 25-01-04-002 รายได้ 20,000       20,000           ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

64
กิจกรรมค่าด าเนินงานและค่าล่วงเวลา เสาร์ - อาทิตย์ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
25-01-04-003

รายได้ 1,146,300   1,146,300       ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

65
กิจกรรม FMS OUTTING; TEAM BUILDING SEASON 2
(ใช้งบโครงการพิเศษการจัดการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ)

รายได้ 350,000     350,000          เม.ย.-มิ.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ยกเลิก

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 1,164,300   22,000       30,000       -            -          -           1,216,300       

66
กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
(25-05-04-001)

รายได้ 76,000       76,000           ก.ค.-ส.ค.64
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

การศึกษา
ด าเนินการแล้ว

67
กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
(25-05-04-002)

แผ่นดิน 40,700       23,000       63,700           ก.ค.-ส.ค.64
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

การศึกษา
ด าเนินการแล้ว

68
กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ EdPex 
(25-05-04-003)

รายได้ 10,500       39,500       10,000       60,000           ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) 86,500       80,200       33,000       -            -          -           199,700          

งาน : มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

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

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดการ
ทรัพยากร
บุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ

ระดับ 5 แผนงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

5.3 พัฒนา
มาตรฐานการ 
ศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผนการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ระดับ 5 แผนงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ รหัส 25-05-04

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ รหัส 25-01-04

งาน : พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

รายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

69
กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จัดซ้ือ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพ่ือการศึกษา (25-06-04-001)

รายได้ 400,000 300,000 700,000 ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

70
กิจกรรมบริหารส านักงาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง 
(ปรับภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ซ่อมบ ารุง และทางด่วน) (25-06-04-002)

รายได้ 400,000 380,000 20,000 800,000 ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

71
กิจกรรมบริหารส านักงาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง 
(ปรับภูมิทัศน์ และซ่อมบ ารุง) (25-06-04-003)

แผ่นดิน 100,000 100,000 200,000 ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

72
กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
(25-06-04-004)

รายได้ 250,000 250,000 ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) -           1,150,000   780,000     20,000        -          -           1,950,000       

73 กิจกรรมจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ (25-08-05-001) รายได้ 25,000       25,000           ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) -           25,000       -           -            -          -           25,000           

74
กิจกรรมปรับปรุงระบบนิเวศ และส่ิงอ านวยความสะดวกสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
(25-09-03-001)

รายได้ 50,000       50,000           ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) -           -           50,000       -            -          -           50,000           

งาน : พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามแผนท่ี
ก าหนด

ร้อยละ 90 แผนงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แผนงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว

ระดับ
ความส าเร็จ
ของบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัย
สีเขียว

ระดับ 5

แผนงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผล
การบริหาร
ส านักงาน

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน รหัส 25-06-04

5.4.2 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รหัส 25-08-05

ร้อยละ
100 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามแผนการ
จัดประชุม

5.5.1 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว รหัส 25-09-03

งาน : จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

งาน : พัฒนาส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

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

รายงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

75
กิจกรรมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้
ส าหรับผู้บริหาร (Executive) (25-01-03-001)

รายได้ 56,000       56,000           ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

76 กิจกรรมปรับปรุงพ้ืนท่ีเรียนรู้ร่วมกัน (coworking space) (25-01-03-002) รายได้ 174,100    1,900,000   2,074,100       ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

77 กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือการศึกษา (25-01-03-003) แผ่นดิน 500,000     881,400     1,381,400       ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

78 กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (25-01-03-004) รายได้ 150,000     400,000     338,950     888,950          ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

79
กิจกรรมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา กิจกรรมความร่วมมือธุรกิจค้าปลีก 
(25-01-03-005)

งบรายได้
โครงการ
พิเศษ

346,500     150,900     497,400          ต.ค.63-ก.ย.64 อ.ธันย์นิชา ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 496,500     900,000     1,427,250   -            174,100    1,900,000   4,897,850       

80 กิจกรรมปรับปรุงระบบส่ือสารไร้สาย (25-11-03-001) รายได้ 50,000       50,000           ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

81 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (25-11-03-002) รายได้ 80,000       80,000           ต.ค.63-ก.ย.64
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ด าเนินการแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 80,000       -           50,000       -            -          -           130,000          

1,827,300  2,177,200  2,370,250  20,000       174,100   1,900,000  8,468,850      

2,294,200  4,724,540  4,852,860  46,500       174,100   1,900,000  13,992,200    

งาน : จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ

งาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ รหัส 25-01-03

ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
และบริการ
ข้ันพ้ืนฐาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย

>4.51

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 5 

รวมท้ังส้ิน

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

>4.51

แผนงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ5.6 จัดหาและ
พัฒนา
ทรัพยากร
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศส่ิง
อ านวยความ
สะดวก และ
บริการข้ัน
พ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการ
เป็น Semi 
residential 
Universityr

5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University รหัส 25-11-03

แผนงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ






