
รายงานผลการด าเนินการแล้ว
39 กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด
92 กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว 70 กิจกรรม
ยกเลิก 22

76.09%

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

42.39%

ด าเนินการแล้ว 
45 กิจกรรม

ยกเลิก 15 กิจกรรม

75%

กิจกรรมทั้งหมด
60 กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด
1 กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด
6 กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด
25 กิจกรรม

อยู่ระหว่างด าเนินการ
1 กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว 
5 กิจกรรม

ยกเลิก 1 กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว 
19 กิจกรรม

ยกเลิก 6 กิจกรรม

100%
83.33% 76%



สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
แผน 5 กิจกรรม
ผล 5 กิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
แผน 7 กิจกรรม 
ผล 5 กิจกรรม ยกเลิก 2 กิจกรรม

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
แผน 4 กิจกรรม 
ผล 4 กิจกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
แผน 6 กิจกรรม
ผล 6 กิจกรรม

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
แผน 4 กิจกรรม 
ผล 3 กิจกรรม ยกเลิก 1 กิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
แผน 8 กิจกรรม 
ผล 7 กิจกรรม ยกเลิก 1 กิจกรรม

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
แผน 8 กิจกรรม 
ผล 5 กิจกรรม ยกเลิก 3 กิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
แผน 5 กิจกรรม 
ผล 5 กิจกรรม

สโมสรนักศึกษา
แผน 13 กิจกรรม 

ผล 7 กิจกรรม ยกเลิก 6 กิจกรรม

แผน/ผล การจดักิจกรรมของ
สาขาวิชา



ล ำดับท่ี ร้อยละ
1 100.13
2 89.33
4 98.50
5 71.02
8 32.28
2 97.96
3 102.29
6 5.76
9 68.56

58.28

เบิกจ่ำย
862,725                     

สำขำวิชำ งบประมำณท่ีอนุมัติ
สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 861,630                        
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 22,500                          

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 86,400                          
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1,459,600                      

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 141,900                        
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 25,000                          
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 51,120                          

84,000                       
566,611                     

2,361,459                

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณจ ำแนกตำมสำขำวิชำ

20,100                       
139,767                     
17,755                       
16,500                       

565,621                     
88,380                       

สโมสรนักศึกษา 826,475                        
รวมงบประมำณท้ังส้ิน 4,052,020                    

สาขาวิชาการบัญชี 577,395                        



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน สถานะ รายงานผล

1 กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะส้ัน - - - - - - - - ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ
นิสรา/

ณัฐวรรณ

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) -             -             -             -             -             -             -               

2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานบริการ (รหัส 1031001) รายได้ 4,800           2,500           7,300             ต.ค.64 อ.ปวริศา นิสรา ยกเลิก รายงานแล้ว

3
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการน าเท่ียวในรูปแบบ Virtual Tour 
(แบบเรียลริต้ี) (รหัส 1031002)

รายได้ 5,600           5,600             ต.ค.64 อ.ปวริศา นิสรา ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

4 กิจกรรมติดอาวุธมนุษย์โลจิสต์ (New Gen of 21st Century) (รหัส 1031003) รายได้ 4,800           9,100           13,900           ต.ค.64 อ.ถิรนันท์ ณัฐวรรณ ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

5
กิจกรรมประลองยุทธ์ปฏิวัติอุตสาหกรรม ผ่าน Brass Birmingham Board Games 
(รหัส 1031004)

รายได้ 16,200         38,000         54,200           พ.ย.64 อ.วัชรพล ณัฐวรรณ ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 31,400        -             49,600        -             -             -             81,000          

6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (รหัส 1031005) รายได้ 8,000           3,795           11,795           ม.ค.65 ผศ.ภารดี  ชัยวัฒน์  ด าเนินแล้ว  รายงานแล้ว

7 กิจกรรมยิง Ads ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (รหัส 1031006) รายได้ 4,900           4,900             ม.ค.-มี.ค.65 อ.ดร.ณัตตยา  นิสรา  ด าเนินแล้ว  รายงานแล้ว

8 กิจกรรมจ าลองการเร่ิมต้นธุรกิจ Startup ผ่าน Board Game (รหัส 1031007) รายได้ 16,000         17,500         33,500           ม.ค.-มี.ค.65 ผศ.พวงเพชร  ชัยวัฒน์  ด าเนินแล้ว

9 กิจกรรมศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการต้นทุน (รหัส 1031008) รายได้ 7,000           7,000             ม.ค.-มี.ค.65 อ.ปริยากร  ชัยวัฒน์  ด าเนินแล้ว

10
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านธุรกิจท่ีพักแรมและการจัดการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (รหัส 1031009)

แผ่นดิน 12,000         20,020         6,000           38,020           ก.พ.65 อ.พงษ์พิพัฒน์ นิสรา ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

11
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประกวด Business Model Canvas ผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน (รหัส 1031010)

รายได้ 9,600           8,500           18,100           ก.พ.65 อ.ภัทรภร สุกัญญา ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

12
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
(รหัส 1031011)

รายได้ 6,400           3,000           9,400             ก.พ.-65 ผศ.พวงเพชร ชัยวัฒน์ ด าเนินแล้ว

ยกระดับการ
เรียนรู้ตาม
ปรัชญาการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning 
Philosophy)

ระดับ
ความส าเร็จ
การพัฒนาการ
เรียนการสอน
ตามปรัชญา
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพด้วย
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
แบบ ABCD

ระดับ 3

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

งาน : งานปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ : ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

สร้างความ
ร่วมมือกับ
เครือข่ายเพ่ือ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
(Lifelong 
Learning)

จ านวน
หลักสูตรระยะ
ส้ันท่ีเปิดสอน
เพ่ือ Upskill/
Reskill/
Life Long 
Learning 
ท่ีตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
ในท้องถ่ิน และ
หน่วยงาน
ภายนอก

1 หลักสูตร

งาน : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน สถานะ รายงานผล

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

13
กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจคลังสินค้า Warehouse business plan challenge 
(รหัส 1031012)

รายได้ 6,000           6,000           12,000           มี.ค.65 อ.กิตินันธ์ ณัฐวรรณ ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 58,000        30,920        45,795        -             -             -             134,715        

14
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการป้ันตัวการ์ตูนดีสนีย์ในโปรแกรม Powerpoint 
เพ่ือการส่ือสารทางการตลาดในธุรกิจค้าปลีก (รหัส 1031013)

รายได้ 6,000           6,000             ก.ค.65 อ.ดร.อัญชลี ณัฐวรรณ ด าเนินแล้ว

15
กิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์งานนิเทศศาสตร์เพ่ือผลิตผลงานคุณภาพระดับ
มืออาชีพ (รหัส 1031014)

รายได้ 44,800         44,800           ก.ค.65 ผศ.อุทัย ปราณี ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 50,800        -             -             -             -             -             50,800          

16 กิจกรรมจัดซ้ือเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ (รหัส 1032001) รายได้      1,370,000        1,370,000 ต.ค.-ธ.ค.64 ผศ.อุทัย ปราณี ด าเนินแล้ว

17 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษากับสถานประกอบการค้าปลีก (รหัส 1032002) รายได้         364,500         234,000          598,500 ต.ค.64-ก.ย.65 อ.ธันย์นิชา ณัฐวรรณ ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 364,500       -             234,000       -             1,370,000    -             1,968,500      

18 กิจกรรมคอร์สออนไลน์ “กลยุทธ์ธุรกิจแบบ New Normal” (รหัส 1033001) แผ่นดิน            5,000              5,000 ธ.ค.64
อ.นิรินธนา/
ผศ.วิกรานต์

สุกัญญา ยกเลิก รายงานแล้ว

19 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน VRU online และ MOOC (รหัส 1033002) แผ่นดิน          40,000            40,000 ธ.ค.-64
ประธาน

ทุกสาขาวิชา
นิสรา ยกเลิก รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) -             45,000        -             -             -             -             45,000          

20 กิจกรรมสร้างความร่วมมือจัดการเรียนรู้กับหน่วยงานภาคเอกชน (รหัส 1041001) รายได้ 2,400           2,100           4,500             ธ.ค.64 ผศ.วิภาวดี สุกัญญา ยกเลิก รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 2,400          -             2,100          -             -             -             4,500            

21
กิจกรรมความร่วมมือทางการจัดการศึกษาร่วมกับ บ.บาบีคิว พลาซ่า 
(รหัส 1041002)

รายได้              700            1,500              2,200 ม.ค.65 อ.ธันย์นิชา สุกัญญา ด าเนินแล้ว

22 กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ (รหัส 1041003) รายได้              700            1,500              2,200 มี.ค.-65 ผศ.ศิริพงษ์ ชัยวัฒน์ ยกเลิก รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) -             1,400          3,000          -             -             -             4,400            

พัฒนา
เครือข่าย
พันธมิตรร่วม
จัดการศึกษา 
เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาสู่
มาตรฐาน
ระดับสากล

ร้อยละของ
หลักสูตรท่ีมี
ความร่วมมือ 
(MOU) กับ
เครือข่าย
พันธมิตร 
หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน
 มหาวิทยาลัย
ในประเทศเพ่ือ
ร่วมจัดการศึกษา

ร้อยละ
80

จ านวน
หลักสูตร
ฝึกอบรมหรือ
จัดการเรียน
การสอนท่ีแบบ
ออนไลน์

8 หลักสูตร

ระดับ
ความส าเร็จ
การพัฒนาการ
เรียนการสอน
ตามปรัชญา
การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิต
ภาพด้วย
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
แบบ ABCD

ระดับ 3ยกระดับการ
เรียนรู้ตาม
ปรัชญาการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning 
Philosophy)

งาน : พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ

โครงการ : พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษา

โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอน VRU online และ MOOC

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

งาน : จัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

โครงการ : จัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพ่ือจัดซ้ือจัด
จ้างทรัพยากร
ในการจัดการ
เรียนการสอน

ร้อยละ
100

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

งาน : พัฒนาการจัดการเรียนการสอน VRU online และ MOOC



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน สถานะ รายงานผล

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

23 กิจกรรมสร้างสรรค์งานอย่างมีสไตล์ด้วย Infographic and Media (รหัส 1051001) รายได้ 6,400           4,200           3,000           13,600           ธ.ค.64 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์ ยกเลิก รายงานแล้ว

24
กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft office excel 
ทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ (รหัส 1051002)

รายได้ 207,000        207,000         ธ.ค.64 อ.ธิติรัตน์ ชัยวัฒน์ ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 6,400          211,200       3,000          -             -             -             220,600        

25
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางบัญชีสู่นักบัญชี 
ยุคดิจิทัล (รหัส 1051003)

รายได้ 345,000        345,000         ก.ค.65 ผศ.ภารดี ชัยวัฒน์ ด าเนินแล้ว

25 กิจกรรมเติมทักษะคอมพิวเตอร์ GM บัณฑิตพร้อมใช้ (รหัส 1051004) รายได้ 8,000           8,000             ก.ค.65 ผศ.พวงเพชร ชัยวัฒน์ ยกเลิก รายงานแล้ว

27
กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดท าส่ือดิจิทัลและสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว
(รหัส 1051005)

รายได้ 4,800           4,800             ก.ค.65 อ.ปวริศา นิสรา ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

28
กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร การบัญชี 
และการเงินพ้ืนฐาน เพ่ือการจัดการงานด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (รหัส 1051006)

รายได้ 4,800           4,800             ก.ค.65 อ.ดร.ศรินธร ณัฐวรรณ ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 17,600        345,000       -             -             -             -             362,600        

29 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร (รหัส 1052001) รายได้ 3,720           3,720             ต.ค.64 ผศ.อุบล สุกัญญา ยกเลิก รายงานแล้ว

30 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการส่ือสารแบบไม่ตกเทรนด์ (รหัส 1052002) รายได้ 6,400           4,200           3,000           13,600           พ.ย.64 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์ ยกเลิก รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 6,400          7,920          3,000          -             -             -             17,320          

31
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตและกลยุทธ์
การตลาด (รหัส 1052003)

รายได้ 4,500           4,500             ม.ค.65 อ.ภัทรภร  สุกัญญา  ด าเนินแล้ว  รายงานแล้ว

32 กิจกรรมวิถีชาวพุทธ Cool Cool ตามสไตล์เด็ก FMS (รหัส 1052004) รายได้ 100,000        100,000         ม.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์ ยกเลิก รายงานแล้ว

33 กิจกรรมธรรมะรักษา (รหัส 1052005) รายได้ 30,000         10,000         40,000           ม.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์ ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

34
กิจกรรมธรรมะรักษา
(งบโครงการพิเศษจัดการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ)

รายได้ 50,000         10,000         60,000           ม.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์ ด าเนินแล้ว

35 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" (ภาคปกติ) (รหัส 1052006) รายได้ 47,000         25,000         72,000           ม.ค.-มี.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์ ยกเลิก รายงานแล้ว

36 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" (ภาคพิเศษ) (รหัส 1052007) รายได้ 6,000           10,000         16,000           ม.ค.-มี.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์ ยกเลิก รายงานแล้ว

37
กิจกรรม Boost สมองประลองปัญญาผ่าน Container Board Games 
(รหัส 1052008)

รายได้ 16,800         40,000         56,800           ม.ค.65 อ.วัชรพล ณัฐวรรณ ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

38 กิจกรรมขายออนไลน์อย่างไรให้ปังด้วยเทคนิคง่ายนิดเดียว (รหัส 1052009) รายได้ 9,600           9,600             ก.พ.65 อ.ธันย์นิชา ณัฐวรรณ ด าเนินแล้ว

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ทักษะนักศึกษา
สู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21
ทักษะทาง
วิชาการและ
วิชาชีพ

ระดับ
3

สร้างบัณฑิต
สมรรถนะสูง 
บ่มเพาะความ
เป็น
ผู้ประกอบการ 
จิตอาสา และ
สร้างวิศวกร
สังคม

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

โครงการ : พัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ

งาน : งานพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

โครงการ : พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ

งาน : พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ
80



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน สถานะ รายงานผล

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

39 กิจกรรมวิทยาการจัดการแฟร์ (รหัส 1052010) รายได้ 78,500         20,000         98,500           ก.พ.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์ ยกเลิก

40
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการท่องเท่ียวนานาชาติ
(รหัส 1052011)

รายได้ 680,000        680,000         ก.พ.65 อ.จุรีรัตน์ ปราณี ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

41
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค New Normal 
(รหัส 1052012)

รายได้ 4,800           4,800             ก.พ.65 ผศ.ชวาลา สุกัญญา ด าเนินแล้ว

42
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน 
(รหัส 1052013)

รายได้ 6,000           6,000             ก.พ.65 ผศ.ชวาลา สุกัญญา ด าเนินแล้ว

43 กิจกรรม FMS CO-Operative Education Preliminary (รหัส 1052014) รายได้ 30,700         30,700           มี.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์ ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

44 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา (รหัส 1052015) รายได้ 60,000         113,990        20,085         194,075         มี.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์ ด าเนินแล้ว

45
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพ่ือเตรียมความพร้อมประกอบวิชาชีพ
(รหัส 1052016)

รายได้ 5,600           5,600             มี.ค.65 ผศ.อุทัย  ปราณี  ยกเลิก  รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 96,800        1,140,690    141,085       -             -             -             1,378,575      

46 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (รหัส 1052017) รายได้ 60,000         60,000           
ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษา  พีรวัฒน์  ด าเนินแล้ว

47 กิจกรรม Welcome to FMS "Orientation 65" (รหัส 1052018) รายได้ 45,000         10,000         55,000           มิ.ย.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์ ด าเนินแล้ว

48
กิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานนิเทศศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
(รหัส 1052019)

รายได้ 39,200         39,200           มิ.ย.65 ผศ.อุทัย ปราณี ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) 39,200        105,000       10,000        -             -             -             154,200        

49 กิจกรรมน้อมจิตวันทาบูชาครู (รหัส 1052020) รายได้ 5,000           3,000           8,000             ก.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์ ด าเนินแล้ว

52
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (เร่ืองเล่าจากพ่ีสู่น้อง) 
(รหัส 1052021)

รายได้ 3,600           3,600             ก.ค.65 ผศ.อภิชาติ ชัยวัฒน์ ด าเนินแล้ว

51
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (รหัส 651233900) 
(รหัส 1052022)

รายได้ 5,600           3,000           8,600             ก.ค.65 อ.จุรีรัตน์ นิสรา ยกเลิก รายงานแล้ว

52   กิจกรรม Basic แน่น พร้อมท่องโลก Log & SCM (รหัส 1052023) รายได้ 5,000           5,000             ก.ค.65 อ.กิตินันธ์ ณัฐวรรณ ด าเนินแล้ว

53
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในธุรกิจบนโลกดิจิทัล 
(รหัส 1052024)

รายได้ 4,800           4,800             ก.ค.65 ผศ.ชลียา นิสรา ด าเนินแล้ว

54 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ รหัส 65 (รหัส 1052025) รายได้ 2,400           2,100           4,500             ก.ค.65 ผศ.วิภาวดี สุกัญญา ด าเนินแล้ว

55
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
(รหัส 1052026)

รายได้ 8,400           4,000           12,400           ก.ค.65 ผศ.ดร.มนสิชา ชัยวัฒน์ ด าเนินแล้ว

56
กิจกรรมกีฬาสาขาวิชาเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ "ตนแสดเกมส์" คร้ังท่ี 12 
(รหัส 1052027)

รายได้ 18,000         92,000         15,000         125,000         ส.ค.65 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์ ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 42,800        97,000        32,100        -             -             -             171,900        

สร้างบัณฑิต
สมรรถนะสูง 
บ่มเพาะ
ความเป็น
ผู้ประกอบการ
จิตอาสา และ
สร้างวิศวกร
สังคม

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ทักษะนักศึกษา
สู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21
ทักษะทาง
วิชาการและ
วิชาชีพ

ระดับ
3



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน สถานะ รายงานผล

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

57
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลด้านรูปแบบการเผยแพร่ความรู้
ผ่านส่ือและช่องทางดิจิทัล (รหัส 1053001)

รายได้ 6,400           6,400             ธ.ค.64 อ.ดร.ณัตตยา นิสรา ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 6,400          -             -             -             -             -             6,400            

58
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและการปรับตัวในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
(รหัส 1053002)

รายได้ 7,200           2,500           9,700             มี.ค.65
ผศ.ดร.ธันยธร/
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์

ชัยวัฒน์ ด าเนินแล้ว

59
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการวางแผนและการจัด
รายการน าเท่ียว (รหัส 1053003)

รายได้ 28,800         33,560         62,360           มี.ค.65 อ.จุรีรัตน์ นิสรา ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 36,000        33,560        2,500          -             -             -             72,060          

60 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการค้าปลีกยุคดิจิทัล (รหัส 1053004) รายได้ 2,400           2,400             ก.ค.65 อ.ดร.ศรินธร ณัฐวรรณ ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 2,400          -             -             -             -             -             2,400            

761,100       2,017,690    526,180       -             1,370,000    -             4,674,970      

สร้างบัณฑิต
สมรรถนะสูง 
บ่มเพาะ
ความเป็น
ผู้ประกอบการ
จิตอาสา และ
สร้างวิศวกร
สังคม

ร้อยละของ
หลักสูตรท่ีมีการ
เปิดสอน
รายวิชา
เก่ียวกับการ
พัฒนาทักษะ
การเป็น
ผู้ประกอบการ

ร้อยละ
80

งาน : เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 

โครงการ : เสริมสร้างสมรรถนะ ความเป็นผู้ประกอบการ 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 1 

แผนงาน : การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน สถานะ รายงานผล

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

61
กิจกรรมจัดท าวารสารวิจัยวารสารวิจัยวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
(รหัส 2014001)

รายได้ 102,300        35,860         46,600         15,240         200,000         ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ
เพชรกมล ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 -กันยายน 2565) 102,300       35,860        46,600        15,240        -             -             200,000        

102,300       35,860        46,600        15,240        -             -             200,000        

จ านวนวารสาร
วิจัย 
วารสารวิชาการ
เป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐานของ
ฐานข้อมูล TCI

1 เล่ม

โครงการ : จัดท าวารสารวิจัย วารสารวิชาการ

พัฒนาแผน
ผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
ตามโจทย์เชิง
พ้ืนท่ีและ
เชิงประเด็น

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

แผนงาน : การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 

งาน :งานจัดท าวารสารวิจัย วารสารวิชาการ



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน สถานะ รายงานผล

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

62
กิจกรรม Brush for Digital painting : ออกแบบตราสินค้าดิจิทัลและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (รหัส 3011001)

รายได้ 6,400                        6,400 ธ.ค.64 อ.ดร.ณัตตยา เพชรกมล ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 6,400          -             -             -             -             -             6,400            

63
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพมัคคุเทศก์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียว (เส้นทางภาคเหนือ) (รหัส 3051001)

รายได้ 20,000         34,950                    54,950 พ.ย.64 อ.จุรีรัตน์ เพชรกมล ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

64
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (ต าบลลาดหลุมแก้ว 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี) (รหัส 3051002)

แผ่นดิน 4,800           7,700           7,500                      20,000 ธ.ค.64
คณะกรรมการ

วิชาการฯ
เพชรกมล ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 24,800        42,650        7,500          -             -             -             74,950          

65 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (รหัส 3051003) รายได้ 3,000           3,000             ก.ค.65 อ.ศิริพร เพชรกมล ด าเนินแล้ว

66 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ "สร้างขวัญ สร้างก าลังใจ" (รหัส 3051004) รายได้ 1,200           10,000         11,200           ก.ค.65 ผศ.ศิริพงษ์ เพชรกมล ด าเนินแล้ว รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 1,200          -             13,000        -             -             -             14,200          

67 กิจกรรมบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน (งบกองพัฒนานักศึกษา) - 5,000                        5,000 ต.ค.64-ก.ย.65

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษาฯ

เพชรกมล ยกเลิก รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 1-4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) -             -             5,000          -             -             -             5,000            

32,400        42,650        25,500        -             -             -             100,550        

แผนงาน : การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

งาน : ตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10

โครงการ : ตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10

แผนงาน : การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ : ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

จ านวนผลงานท่ี
เกิดจากความ
ร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทาง
สังคมเพ่ือ
พัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน

ระดับ 3

1 ผลงานสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
กับหุ้นส่วนทาง
สังคม เพ่ือ
พัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน

ส่งเสริม
สนับสนุน
โครงการ
พระราชด าริ

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงานตาม
พระบรมรา
โชบายรัชกาลท่ี
 10

ระดับ
3

ระดับ
ความส าเร็จ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูมรดก
วัฒนธรรมต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

แผนงาน : การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

งาน : ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

งาน : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท านุบ ารุง สืบ
สาน 
ศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 3 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน สถานะ รายงานผล

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

68 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ (รหัส 4011001) รายได้ 50,000         50,000           ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี ด าเนินแล้ว

69 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (รหัส 4011002) รายได้ 1,941,400     1,941,400       ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) -              1,941,400     50,000         -              -              -              1,991,400       

70 กิจกรรมปรับปรุงระบบส่ือสารไร้สาย (รหัส 4021001) รายได้ 50,000         50,000           ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี ยกเลิก

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) -              -              50,000         -              -              -              50,000           

71
กิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน 
(รหัส 4041001)

รายได้ 12,760 7,240 20,000 พ.ค.65
รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ
ณัฐวรรณ ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) -              12,760         7,240           -              -              -              20,000           

โครงการ : พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

 โครงการ : จัดการความรู้ เพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 

ร้อยละความ
หนาแน่นการ
ใช้ท่ีดินรักษา
พ้ืนท่ีสีเขียว
ของพ้ืนท่ีท้ังหมด

ร้อยละ
60

งาน : พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

จ านวน
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์/
บริการ/
หลักสูตร/
กระบวนการ
ท างานใหม่ 
หรือเทคโนโลยี
ท่ีเกิดจาก
การบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์
มาช่วยเพ่ิม
ความสามารถ
ในการท างาน
ให้กับอาจารย์ 
บุคลากร และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

5
ผลงาน

พัฒนา
มหาวิทยาลัย 
พ้ืนท่ีนวัตกรรม 
(Innovative 
University)

พัฒนา
มหาวิทยาลัย
เชิงนิเวศ 
(Green 
University)

พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่
การเป็น
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (Digital
 University)

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ปรับปรุง
โครงสร้าง 
Digital 
Infrastructure

ระดับ
4

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

งาน : พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการ : พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

งาน : จัดการความรู้ เพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน สถานะ รายงานผล

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

72
กิจกรรมจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
(รหัส 4053001)

รายได้ 200,000        300,000        500,000         ต.ค.64-ก.ย.65 อ.ธันย์นิชา ณัฐวรรณ ด าเนินแล้ว

73
กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จัดซ้ือ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือ
การศึกษา (รหัส 4053002)

รายได้ 400,000        616,300        1,016,300       ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี ด าเนินแล้ว

74
กิจกรรมบริหารส านักงาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง 
(ปรับภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ซ่อมบ ารุง และทางด่วน) (รหัส 4053003)

รายได้ 400,000        400,000        20,000         820,000         ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี ด าเนินแล้ว

75 กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษา (รหัส 4053004) รายได้ 100,000        500,000        714,500        1,314,500       ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี ด าเนินแล้ว

76 กิจกรรมจัดซ้ือ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา (รหัส 4053005) แผ่นดิน 663,700        663,700         ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 100,000       1,500,000    2,694,500    20,000        -             -             4,314,500      

77 กิจกรรมจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ (รหัส 4054001) รายได้ 25,000         25,000           ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ชัยวัฒน์ ด าเนินแล้ว

78
กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (รหัส 4054002)

รายได้ 250,000        250,000         มิ.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
ปราณี/
ชัยวัฒน์

ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) -              275,000        -              -              -              -              275,000         

79 กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (รหัส 4061001) รายได้ 77,000         77,000           ก.ค.-ส.ค.65
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา
เพชรกมล ด าเนินแล้ว

80 กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (รหัส 4061002) แผ่นดิน 28,880         34,820         63,700           ก.ค.-ส.ค.65
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา
เพชรกมล ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม  - กันยายน 2565) 77,000         28,880         34,820         -              -              -              140,700         

ร้อยละ
 80

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามแผนท่ี
ก าหนด

งาน : พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellence University) 

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่
การเป็น
มหาวิทยาลัยท่ี
เป็นเลิศ 
(Excellence 
University)

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามแผนการ
จัดประชุม

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่
การเป็น
มหาวิทยาลัยท่ี
เป็นเลิศ 
(Excellence 
University)

ระดับ
4

ร้อยละ
100

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

งาน : จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ : พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ (Excellence University) 

โครงการ : จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

งาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน

โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน

พัฒนา
มหาวิทยาลัยท่ี
มีการ
บริหารงานโดย
ยึดหลักธรร
มาภิบาล
(Good 
Governance 
University)



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน สถานะ รายงานผล

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

81 กิจกรรมอ่ิมสุข Full of Happened (รหัส 4071001) รายได้ 25,520         24,480         50,000           ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา/
ชัยวัฒน์

ด าเนินแล้ว

82
กิจกรรมอ่ิมสุข Full of Happened 
(งบโครงการพิเศษจัดการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ)

รายได้ 50,000         50,000           ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา/
ชัยวัฒน์

ด าเนินแล้ว

83
กิจกรรมสานสัมพันธ์ปีใหม่คณะวิทยาการจัดการ
(งบโครงการพิเศษจัดการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ)

รายได้ 30,000         20,000         50,000           ธ.ค.64-ม.ค.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา ด าเนินแล้ว

84
กิจกรรม FMS OUTING, TEAM BUILIDING SEASON 2
(งบโครงการพิเศษจัดการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ)

รายได้ 50,000         300,000        350,000         เม.ย.-มิ.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา ยกเลิก

85
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ 
(งบโครงการพิเศษจัดการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ)

รายได้ 30,000         20,000         50,000           ส.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา ยกเลิก

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) -              135,520        414,480        -              -              -              550,000         

86 กิจกรรมพัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน (รหัส 4073001) แผ่นดิน 14,400         21,120         35,520           เม.ย.-มิ.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา ยกเลิก รายงานแล้ว

87 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน (รหัส 4073002) แผ่นดิน 14,400         4,400           18,800           เม.ย.-มิ.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา ยกเลิก รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 28,800         25,520         -              -              -              -              54,320           

88
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Mooc 
(รหัส 4074001)

แผ่นดิน 14,400         21,120         35,520           เม.ย.-มิ.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา ด าเนินแล้ว

89 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD (รหัส 4074002) แผ่นดิน 14,400         21,120         35,520           เม.ย.-มิ.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา ด าเนินแล้ว

90 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ OBE (รหัส 4074003) แผ่นดิน 14,400         21,120         35,520           เม.ย.-มิ.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา ยกเลิก รายงานแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 43,200         63,360         -              -              -              -              106,560         

ระดับ
3

โครงการ : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

งาน : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

โครงการ : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

งาน : พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

ระดับ
ความส าเร็จ
ของอาจารย์
และบุคลากรท่ี
ได้รับการ
พัฒนาแบบมือ
อาชีพ

ระดับ
3

ระดับ
3

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศพัฒนา
มหาวิทยาลัย
แห่งความสุข 
(Happy 
University)

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

ระดับ
ความส าเร็จ
การด าเนินงาน
มหาวิทยาลัย
แห่งความสุข

ระดับ
ความส าเร็จ
อาจารย์และ
บุคลากรเพ่ือ
เข้าสู่ต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน

งาน : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ : พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม
ประเภท

งบ งบตอบแทน งบใช้สอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวมงบประมาณ วันท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน สถานะ รายงานผล

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

91 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (รหัส 4076001) แผ่นดิน 18,000         22,000         10,000         50,000           ต.ค.64-ก.ย.65
รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ
สุกัญญา ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 18,000         22,000         10,000         -              -              -              50,000           

92 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (รหัส 4081001) รายได้ 80,000 80,000           ต.ค.64-ก.ย.65
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายส่ือสาร

ภาพลักษณ์องค์กร
ปราณี ด าเนินแล้ว

ไตรมาสท่ี 1 - 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) -              80,000         -              -              -              -              80,000           

267,000       4,084,440    3,261,040    20,000        -             -             7,632,480      

    1,162,800     6,180,640     3,859,320         35,240     1,370,000               -       12,608,000

ระดับ
ความส าเร็จ
การปรับ
ภาพลักษณ์
องค์กร

ระดับ
2

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ : ปรับภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด

งาน : ภาพลักษณ์องค์กรและส่งเสริมการตลาด

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ด้านบุคคล

ร้อยละ
90

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 4 

พัฒนา
มหาวิทยาลัย
แห่งความสุข 
(Happy 
University)

ปรับ
ภาพลักษณ์
องค์กร 
(rebranding)

รวมท้ังส้ิน

แผนงาน : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ : บริหารงานบุคคล

งาน : บริหารงานบุคคล


