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1. สถานการณ์แนวโน้มปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  ผู้บริหารเข้มแข็งและมีมุมมองก้าวไกลทันสมัย 
2.  บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และสามารถปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
3.  บุคลากรสามารถทำงานเป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 
4.  คณะมีสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ

ความสำเร็จในการทำงาน 
6.  มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะของหลักสูตรที่ชัดเจน 
7.  คณะมีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรชั้นนำ 

1.  หลักสูตรไม่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.  ขาดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 
3.  ขาดระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล และสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร  

 จัดการและการทำงาน 
4.  ภาพลักษณ์องค์กรยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Treats)  

1.  สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรร่วมกับ  
  คณะ 

2.  พฤติกรรมของผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้คณะสามารถพัฒนารูปแบบ
หลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

3.  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเข้าถึงข่าวสาร การบริการ และ 
การเรียนรู้ 

1.  กระบวนการทำงานโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยไม่มีระบบขาดความ   
 เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ทำให้การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายไม่ชัดเจน   

2.  แนวโน้มของผู้เรียนที่จะเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาลดลง ส่งผลให้มีการ  
 แข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น 

3.  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) ทำให้  
 ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลง ส่งผลต่อความต้องการ  
 เข้าศึกษาต่อในบางหลักสูตร 

4.  เศรษฐกิจตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อ 



 

2 
 

2. ข้อมูลทั่วไปแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
2.1  ปรัชญา  

“นักปฏิบัติมืออาชีพ นำนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
 

 2.2  ปณิธาน  
 “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 
 

 2.3  อัตลักษณ์  
“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 
 

 2.4  เอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
“เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 2.5  เอกลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
  Edu-fe’ เป็นคณะที่มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
  2.6  วัฒนธรรมองค์กร 

 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการยึดถือแนวปฏิบัติสำหรับการทำงานและการอยู่ร่วมกัน โดยมีความยึดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ มีความทันสมัย และมีลักษณะเฉพาะ   
 ของแต่ละบุคคลอย่างมีสไตล์ สอดคล้องกับชื่อย่อของคณะวิทยาการจัดการ  (FMS) F : Flexible / M : Modern / S : Smart) 
 

  2.7  สมรรถนะหลัก  
มุ่งพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพโดยใช้ทักษะที่หลากหลาย (Multi-skill) 
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2.8  ค่านิยม 
VALAYA-M   
V  : Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ 
A  :  Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 
L  :  Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
A  :  Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง 
Y  :  Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
A  :  Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 
M :  Multi-skill ทักษะที่หลากหลาย 
 

  2.9  พันธกิจ  
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อสถานการณ์ 
2. สร้างงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 2.10  วิสัยทัศน์  
“คณะชั้นนำแห่งการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
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  2.11  ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์
 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หน่วยนับ ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 

1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะแต่ละ
ช้ันปีต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

100 ร้อยละ ทุกสาขาวิชา นิสรา/ 
ณัฐวรรณ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ
เเละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อสมรรถนะ
การเป็นนักปฏิบัติของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

4.51 ค่าเฉลี่ย ทุกสาขาวิชา พีรวัฒน ์ รองคณบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาเเละสื่อสารองค์กร 

3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ 4.51 ค่าเฉลี่ย ทุกสาขาวิชา พีรวัฒน ์ รองคณบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาเเละสื่อสารองค์กร 

4 ร ้อยละของน ักศ ึกษาที ่ ได ้ร ับการยอมร ับจากสถาน
ประกอบการต่อสมรรถนะการเป็นนักปฏิบัติของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 

80 ร้อยละ ทุกสาขาวิชา พีรวัฒน ์ รองคณบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาเเละสื่อสารองค์กร 

5 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดเป็นสัมฤทธิบัตร และรายวิชา 
ที่พัฒนาเป็น MOOC (วัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

80 ร้อยละ ทุกสาขาวิชา นิสรา/ 
ณัฐวรรณ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ
เเละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6 จำนวนผลงาน/ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละหลักสูตร (วัดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน) 

8 ผลงาน ทุกสาขาวิชา นิสรา/ 
ณัฐวรรณ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ
เเละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
2.12 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 
 2. ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 
 3. พัฒนาหน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นให้ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4. บริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และนำดิจิทัลมาใช้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2.13  ตัวชี้วัดวัตถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 

เป้าประสงค์ที่ 1 จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกบัความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

1.1 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์  
เชิงพาณิชย ์

ผลงาน 3 ทุกสาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

1.2 อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 
1 ป ี

ร้อยละ 70 ทุกสาขาวิชา รองคณบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาเเละสื่อสารองค์กร 

เป้าประสงค์ 2 ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 

2.1 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและ
การท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร และการ
จดอนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 1 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

2.2 จำนวนเงินรายได้จากงานวิจัย ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ บาท 5 ล้าน คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
2.3 จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและ

สังคมในพ้ืนท่ีต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด 
ผลงาน 1 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

2.4 ร้อยละอาจารย์ที่ร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร้อยละ 20 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
เป้าประสงค์ 3 พัฒนาหน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นให้ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
3.1 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชน 1 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ

วิชาการเเละจัดหารายได ้
3.2 ร้อยละเงินรายได้จากการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อประมาณการ

รายได้ของมหาวิทยาลัย (ไม่รวมกับประมาณแผ่นดิน) 
ร้อยละ 5 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ

วิชาการเเละจัดหารายได ้
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 

3.3 ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ีของ
สถาบันอุดมศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อแก้ไข ลดปัญหาและ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาคต่อจำนวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 20 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการเเละจัดหารายได ้

3.4 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือ
หน่วยงานใน พื้นที่ สะท้อนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคมต่อจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ 50 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการเเละจัดหารายได ้

3.5 จำนวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที ่

เรื่อง 1 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการเเละจัดหารายได ้

3.6 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอด  
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

บาท 100,000 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการเเละจัดหารายได ้

3.7 ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ชุมชน ท้องถิ่น 
สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่อ
จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 

ร้อยละ 65 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการเเละจัดหารายได ้

เป้าประสงค์ 4 บริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และนำดิจิทัลมาใช้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

4.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

คะแนน 200 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐาน 
เเละคุณภาพการศึกษา 

4.2 ความพึงพอใจของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในดา้นตา่ง ๆ ดังนี ้ ค่าเฉลี่ย 4.00 คณะวิทยาการจัดการ รองคณบดฝี่ายบริหาร 
เเละมาตรฐานการศึกษา - Digital Administration 

- Digital learning  
- Digital Security Standards  
- Digital Faculties and Student 
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 2.14 ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 ยุทธศาสตร์ที ่1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย 

 กลยุทธ์  1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
 1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 

   1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
   1.4 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ (คณะ) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2. การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความร่วมมือของหน่วยงาน 

และความต้องการของหน่วยงาน ชุมชน และสังคม 
   2.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

    2.3 พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม   
 ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 กลยุทธ์ 3.1 บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และเสริมพลังทางสังคม 
   3.2 ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model 
   3.3 ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

    3.4 ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์/คณะ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
   4.2 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
   4.3 ส่งเสริมการนำระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
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 3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
       3.1 การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ งบรายได้ งบแผ่นดิน รวม ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับ
คนทุกช่วงวัย 

5,747,147 - 5,747,147 47.73 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

266,800 - 266,800 2.22 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม 
เพื ่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และ 
ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

126,200 - 126,200 1.05 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4  การพัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการบนหลัก 
ธรรมาภิบาล และความเป็นดิจ ิท ัล เพื ่อมุ ่งส ู ่ความเป็นเลิศ  
ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

4,987,653 912,900 5,900,553 49.00 

รวม  11,127,800 912,900 12,040,700 100 
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3.2 การจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

กลยุทธ์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย 
1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ - 119,375 119,375 2.08 

1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา - - - - 

1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ - 30,600 30,600 0.53 
1.4 เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาด 
แรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

- 926,775 926,775 16.13 

1.5 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ - 4,670,397 4,670,397 81.26 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5,747,147 5,747,147 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานภายในภายนอก 
ชุมชน และสังคม 

- 66,800 66,800 25.04 

2.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ - - - - 
2.3 พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความ
เชี่ยวชาญ 

- 200,000 200,000 74.96 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  - 266,800 266,800 100 
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กลยุทธ์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม  
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.1 บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  แก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำ และเสริมพลังทางสังคม 

- 80,000 80,000 63.39 

3.2 ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model - - - - 
3.3 ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ - 11,200 11,200 8.87 
3.4 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ - 35,000 35,000 27.73 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  - 126,200 126,200 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.1 พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 264,960 247,000 511,960 8.68 
4.2 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 647,940 3070053 3,717,993 63.01 
4.3 ส่งเสริมการนำระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย - 1,670,600 1,670,600 28.31 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 912,900 4,987,653 5,900,553 100 
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แผ่นดิน รายได้

1 กิจกรรมสร้างเคร่ือข่ายความร่วมมือ (MOU) 
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
(รหัส 1011001)

เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศในการจัดการศึกษา
ร่วมกัน

มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ อย่างน้อย 1 แห่ง

50,000 50,000 หมวดใช้สอย
40,000 บาท 
หมวดวัสดุ
10,000 บาท

ต.ค. - ธ.ค.65 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายจัดการศึกษา

ร่วมกับสถานประกอบการ

สุกัญญา

2 กิจกรรมปฏิบัติการการท างานเป็นทีมร่วมกับ
ชุมชน (รหัส 1012001)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า
2. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทีมงานและ
สร้างภาวะผู้น า
3. เพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การท างานเป็นทีมต่อการพัฒนาชุมชนให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาในรายวิชา MHR210 เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. มีแผนการพัฒนาชุมชนอย่างน้อย 1 แผน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้เพ่ิมข้ึนหลัง
เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้จาก
การท างานเป็นทีมประยุกต์ใช้กับการ
ด าเนินงานของชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้

4,800 4,800 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 400 
บาท) = 4,800 บาท

ก.พ.-66 ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ สุกัญญา

3 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน "เสริมคุณค่า 
และถ่ายทอดด้วยวิถีนวัตกรรม"
(รหัส 1012002)

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เก่ียวกับบริบท
ของชุมชนท้องถ่ิน
2. เพ่ือให้นักศึกษาน าองค์ความรู้งานสร้างสรรค์
 วิจัย นวัตกรรมไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน
3. เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม
ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ช้ันปีท่ี 
3 หรือปี 4 จ านวน 30 คน  เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. คนในชุมชน จ านวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ช้ันปีท่ี 
3 หรือปี 4 มีความรู้ด้านทักษะการแก้ปัญหา
ชุมชน
2. ชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
3. นักศึกษาและคนในชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

19,500 19,500 ค่าใช้สอย
1. ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 40 
ท่ีน่ัง  1 คัน ๆ ละ 8,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน (50 คน X 100 
บาท) = 5,000 บาท
3. ค่าอาหารว่าง 50 คน (50 คน X 35 บาท x 
2 ม้ือ) = 3,500 บาท
ค่าวัสดุ
3,000 บาท

ม.ค. - ก.พ. 66 ผศ.ศิริพงษ์ ชัยวัฒน์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย

กลยุทธ์ : สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ

4. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือร่วมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล (รหัส 1011)

ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จ านวน 1 กิจกรรม

โครงการ : บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา (รหัส 1012)

ตัวช้ีวัด : จ านวนชุมชนท่ีนักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 1 ชุมชน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน
กลยุทธ์การตลาด Business Model Canvas 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (รหัส 1012003)

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบด้วย
กระบวนการแบบ ABCD
2. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การท างานเป็นทีม

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด ช้ันปีท่ี 2 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2. มีผลงานการเขียน Business Model 
Canvas ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ
ด้านการท างานเป็นทีม เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

13,600 13,600 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม. X 400 
บาท x 2 วัน) = 9,600 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุ ได้แก่ กระดาษฟลิปชาร์ต ฟิวเจอร์บอร์ด 
สีเมจิ กระดาษ กระดาษโพสต์อิท = 4,000 บาท

ม.ค.-66 อ.ภัทรภร สุกัญญา

5 กิจกรรมเสวนาปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ความย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชน
(รหัส 1012004)

1. เพ่ือร่วมกันเสวนาสภาพปัญหา สาเหตุและ
ปัญหาเก่ียวกับการพัฒนาความย่ังยืนของ
วิสาหกิจชุมชนร่วมกันระหว่างหลักสูตรการ
จัดการธุรกิจสมัยใหม่กับวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี
ให้บริการของมหาวิทยาลัย
2. เพ่ือร่วมกันเสวนาแนวทางการพัฒนาความ
ย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนร่วมกันระหว่าง
หลักสูตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่กับวิสาหกิจ
ชุมชนในพ้ืนท่ีให้บริการของมหาวิทยาลัย

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
2. จ านวนวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. ทราบสภาพปัญหา และสาเหตุของการ
พัฒนาความย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชน และ
นวัตกรรม เพ่ือการวางแผนการแก้ไขและ
พัฒนาต่อไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2 ได้รับความรู้ และมีแนวทางการพัฒนาความ
ย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชน เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2,250 2,250 หมวดใช้สอย
ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 50 คน ) = 1,750 
บาท
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุจัดเสวนา = 500 บาท

ก.ค.-66 อ.ดร.วิญญู ชัยวัฒน์

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับการท างานต่อจ านวนหลักสูตรท้ังหมด ร้อยละ 20

โครงการ : บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา (รหัส 1012)
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

6 กิจกรรมสร้างความร่วมมือ (MOU) สาขาวิชา
การจัดการท่องเท่ียวกับภาคเอกชน
(รหัส 1012005)

1. เพ่ือท าความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ร่วมกัน
2. เพ่ือร่วมมือในการจัดฝึกอบรม สัมมนา และ
กิจกรรมระหว่างการจัดการศึกษา 
3. เพ่ือร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

เชิงปริมาณ 
1. หลักสูตรมีการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการจ านวน 1 แห่ง
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ในสถานประกอบการท่ีท าความร่วมมือ (MOU)
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
3-4 
3. หลักสูตรร่วมมือกับสถานประกอบการท่ีท า
ความร่วมมือ (MOU) ในการจัดสัมมนา 
ฝึกอบรม หรือวิทยากรในการให้ความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วม
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพในสถานประกอบการ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00
2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการ
ใช้นักศึกษา / บัณฑิต ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

2,200 2,200 หมวดใช้สอย
ค่าอาหารว่าง (35 บาทx 20 คน x 1 ม้ือ) =
700 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าของท่ีระลึก = 1,500 บาท

ต.ค.-65 อ.จุรีรัตน์ นิสรา

7 กิจกรรมสร้างความร่วมมือจัดการเรียนรู้กับ
หน่วยงานภาคเอกชน (MOU) หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (รหัส 1012006)

1. เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ภาคธุรกิจเอกชน
2. เพ่ือยกระดับทักษะเดิมและเสริมสร้างทักษะ
ใหม่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จ านวนสถานประกอบการท่ีจะเข้าร่วม 
MOU จ านวน 5 แห่ง
2. สาขาวิชาการบัญชีมีความร่วมมือ MOU
การจัดการเรียนรู้กับสถานประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบท่ี MOU อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

8,550 8,550 ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 30 คน  x1 ม้ือ) = 
1,050 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าของท่ีระลึก (5 แห่ง x 1,500 บาท) =7,500
 บาท

ธ.ค.-65 อ.ปริยากร ชัยวัฒน์

โครงการ : บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา (รหัส 1012)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถ่ิน และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม/ธุรกิจบริการ ต่อจ านวนหลักสูตรท้ังหมด ร้อยละ 20



14 

แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

8 กิจกรรมสร้างความร่วมมือจัดการเรียนรู้กับ
หน่วยงานภาคเอกชน (MOU) สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ (รหัส 1012007)

1. เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ภาคธุรกิจเอกชน
2. เพ่ือยกระดับทักษะเดิมและเสริมสร้างทักษะ
ใหม่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจมีความร่วมมือ 
MOU การจัดการเรียนรู้กับสถานประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง
2. จ านวนอาจารย์และตัวแทนจากสถาน
ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
3. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. อาจารย์ นักศึกษา และสถานประกอบการ 
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

2,550 2,550 ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 30 คน x1 ม้ือ) = 
1,050 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าของท่ีระลึก = 1,500 บาท

ธ.ค.-65 ผศ.วิภาวดี/
อ.ดร.วรีรัตน์/

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์/
ผศ.ดร.รัตนา/
ผศ.ชวาลา/
อ.ภัทรภร

สุกัญญา

9 กิจกรรมเติมทักษะด้านบริหารธุรกิจ 
(รหัส 1012008)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ด้านการ
บริหารธุรกิจท่ีทันต่อสถานการณ์
2. เพ่ือยกระดับทักษะเดิมและเสริมสร้างทักษะ
ใหม่ให้แก่นักศึกษา

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้าน
การบริหารธุรกิจและทักษะเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

4,800 4,800 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 1 วัน x
 400 บาท) = 4,800 บาท

ธ.ค.-65 ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์/
อ.ภัทรภร/

อ.ดร.วรีรัตน์

สุกัญญา

10 กิจกรรมสร้างความร่วมมือจัดการเรียนรู้กับ
หน่วยงานภาคเอกชน (MOU) สาขาวิชา
ธุรกิจดิจิทัล (รหัส 1012009)

1. เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ภาคธุรกิจเอกชน
2. เพ่ือยกระดับทักษะนักศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ

เชิงปริมาณ
1. สาขาวิชามีความร่วมมือ MOU กับสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 1 แห่ง
2. จ านวนอาจารย์ และตัวแทนจากสถาน
ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท้ังหมด
เชิงคุณภาพ
1. อาจารย์ นักศึกษา และสถานประกอบการ 
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

3,875 3,875 หมวดใช้สอย 
1. ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 25 คน x 1 ม้ือ) =
 875 บาท
หมวดวัสดุ 
1. ค่าของท่ีระลึก (2 แห่ง x 1,500 บาท) = 
3,000 บาท

ธ.ค.-65 อ.ดร.ณัตตยา ณัฐวรรณ
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

11 กิจกรรมเสวนาแนวทางการพัฒนาความ
ร่วมมือของวิสาหกิจค้าปลีกชุมชน 
(รหัส 1012010)

1. เพ่ือรับทราบประเด็นและ สภาพปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการ
2. เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างคณาจารย์และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจค้าปลีกในท้องถ่ินอ าเภอคลองหลวง

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาช้ันปี 1 - 4 จ านวน 15 คน  
เข้าร่วมการด าเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. จ านวนวิสาหกิจและร้านค้าปลีกในชุมชน 
อ าเภอคลองหลวงเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
8 แห่ง 
3. อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษา อาจารย์ และวิสาหกิจชุมชนได้
รับรู้สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหา และสามารถน าไปวางแผนในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน
2. พัฒนาความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคณาจารย์
และวิสาหกิจในชุมชนพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาความ
ร่วมมือส าหรับการจัดการศึกษาในอนาคต

2,250 2,250 หมวดใช้สอย
ค่าอาหารว่าง (50 คน x 35 บาท) = 1,750 
บาท 
หมวดวัสดุ
ได้แก่ กระดาษฟลิปชาร์ต ปากกาเมจิ โพสต์อิท
 = 500 บาท

ก.ค.-66 อ.ดร.วิญญู ชัยวัฒน์

12 กิจกรรม Tourism Innovation Sandbox
(รหัส 1012011)

1. เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมสู่พ้ืนท่ีในการ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว
2. เพ่ือให้นักศึกษามีพ้ืนในการสร้างสินค้าและ
บริการ หรือนวัตกรรมด้านการท่องเท่ียว

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว
ช้ันปีท่ี 1-4 เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอ
สินค้าและบริการ หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวจัด
แสดงสินและค้าบริการ หรือนวัตกรรม
ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปีการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้พ้ืนท่ี 
Tourism Innovation Sandbox 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

5,000 5,000 หมวดวัสดุ
ค่าป้ายสแตนด้ี = 5,000 บาท

มี.ค.-66 ผศ.ปวริศา นิสรา

ตัวช้ีวัด : จ านวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมพ้ืนท่ีนวัตกรรม (Innovation Sandbox) จ านวน 1 หลักสูตร

โครงการ : บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา (รหัส 1012)
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะการ
ตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยอุปกรณ์ส่ือสาร
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะ
กระบวนการผลิตรายการ น าเสนอ ผ่าน
แพลตฟอร์ม social media
3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะใน
การสร้างสรรค์เน้ือหารายการบนแพลตฟอร์ม
ส่ือ Social Media
4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะการ
เป็นผู้มีอิทธิพลบนส่ือโซเชียลมีเดีย 
(Influencer) 
5. เพ่ือให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน
เชิงผลิตภาพ (productive learning) 
6. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้จริยธรรมส่ือ และ
กฎหมายลิขสิทธ์ิ และการเผยแพร่ข้อมูล
บนโลกออนไลน์ ตลอดจนกฎหมายหน่วยงาน
ก ากับดูแลด้านการส่ือสาร (ส านักงาน กสทช.) 
7. เพ่ือน าผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดส่งเข้าประกวด
เวทีส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์

13 กิจกรรมผลิตส่ือน าเสนอสู่แพลทฟอร์มออนไลน์
(รหัส 1013001)

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  เข้าร่วมกิจกรรมรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้มี
ช้ินงานรองรับเวทีการส่งผลงานเข้าประกวด
เวทีส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 5 
ผลงาน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้หลัง (Post-test) การร่วม
กิจกรรมการพัฒนาความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2. ผลงานนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ความรู้และทักษะมีความแตกต่างหลากหลาย
ในเชิงประเด็น เน้ือหา และด้านรูปแบบ
ช่องทางท่ีหลากหลายในการน าเสนอบน
แพลตฟอร์ม social media 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

ปราณี30,600 30,600 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน x 400 บาท x 6 
ชม.x 3 วัน = 21,600 บาท
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุ = 9,000 บาท

ธ.ค.-65 ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ

ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 8 ผลงาน

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการ: พัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา (รหัส 1013)
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

15 กิจกรรมธรรมะรักษา (รหัส 1043002) 1. เพ่ือท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา 
2. เพ่ือความเป็นสิริมงคลของอาจารย์ บุคลากร
 และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการเรียน การ
ปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตตลอดจนความ
ร่วมมือระหว่างอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
2. อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉล่ีย 4.00

40,000 40,000 หมวดใช้สอย
1. ค่าอาหารส าหรับนักศึกษา (300 คน x 1 
ม้ือ ๆ ละ 80 บาท) = 24,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างส าหรับนักศึกษา 300 คน x 1
 ม้ือ ๆ ละ 20 บาท = 6,000 บาท 
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรม = 10,000 บาท 
ประกอบด้วย ดอกไม้ สายสิญจน์ ใบไม้ 
พวงมาลัย โอเอชีส ธูป เทียน ผลไม้ส าหรับ
สักการะส่ิงคักด์ิสิทธ์ิ

ม.ค.-66 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

กิจกรรมท่ี 1 สร้างทักษะทางการตลาดให้
โดนใจลูกค้า                                     
หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (400 x 6 ชม. x 1 คน) 
= 2,400 บาท
กิจกรรมท่ี 2  ขายอย่างไรให้โดนใจลูกค้า      
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (400 x 6 ชม. x 1 คน) 
= 2,400 บาท 
กิจกรรมท่ี 3  Youth Citizen 
Entrepreneurship Competition
หมวดค่าตอบแทน
ค่ากรรมการตัดสินใจ (5 คน x 3,000 บาท) 
= 15,000 บาท
หมวดใช้สอย
ค่าอาหาร 12 ทีมๆ ละ 5 คน (60 คน x 80 
บาท) = 4,800 บาท
ค่าอาหารว่าง  (60 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 
= 4,200 บาท
เงินรางวัลการประกวด 
รางวัลท่ี 1 = 5,000 บาท
รางวัลท่ี 2 = 4,000 บาท
รางวัลท่ี 3 = 3,000 บาท
หมวดวัสดุ
วัสดุ (เส้ือโครงการ, ป้ายรางวัล,โล่ห์รางวัล
,อ่ืนๆ) 40,000 บาท

กิจกรรมท่ี 1 
พ.ย.-ธ.ค 65
กิจกรรมท่ี 2 

ธ.ค.65 - ม.ค.66
กิจกรรมท่ี 3 

ก.พ.66 - มี.ค.66

80,800

กลยุทธ์ : เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นท่ียอมรับของสังคม

ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการท่ีพัฒนา soft skill ให้กับนักศึกษา จ านวน 1 โครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิสรา/
ณัฐวรรณ

14 กิจกรรม FMS Startup Challenges
(รหัส 1043001)

1. เพ่ือเสริมทักษะให้นักศึกษาเก่ียวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ
2. เพ่ือเสริมความรู้ในการสร้างหรือใช้ 
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการท าธุรกิจ
3. เพ่ือผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ในการ
ท าธุรกิจผ่านการแข่งขัน
4. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะให้
เป็นท่ีรู้จัก

เชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย        
2. จ านวนเครือข่ายท่ีมีกิจกรรมทางวิชาการ
ร่วมกัน เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
เป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาเก่ียวกับการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. นักศึกษาและผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย
4.00

80,800

โครงการ : พัฒนาทักษาะ Soft Skill ให้กับนักศึกษา (รหัส 1043)
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

16 กิจกรรมการแข่งกีฬา "เจ้าฟ้าเกมส์" (นักศึกษา
ภาคปกติ) (รหัส 1043003)

1. เพ่ือให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมี
เครือข่ายทางด้านกีฬาและสันทนาการ รวมถึง
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายใน
สถาบัน
2. เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมของ
นักศึกษาในอนาคต โดยใช้การกีฬาเป็นส่ือใน
การประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย
3. เพ่ือสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมี
สุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา

เชิงปริมาณ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉล่ีย 4.00

73,500 73,500 หมวดใช้สอย
1. ค่าอาหาร (50 บาท × 300 คน × 1 ม้ือ) = 
15,000 บาท
2. ค่าอาหารว่าง (35 บาท × 300 คน × 1 ม้ือ)
 = 10,500 บาท
3. ค่าเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์พร้อมแต่งหน้า (15 
ชุด x 1,000 บาท) = 15,000 บาท 
4. ค่าเช่าชุดเดินขบวนพาเหรดพร้อมแต่งหน้า 8
 ชุด x 1,000 บาท = 8,000 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรม = 25,000 บาท
ประกอบด้วย เส้ือกีฬา โฟม สี แปรงทาสี ไม้ 
กระดาษ ผ้า ตะปู น๊อต ปากเคมี ปลอกแขน 
หมวกไอ้โม่ง ริบบ้ิน กากเพชร ผ้าเทป ผ้า วัสดุ
และอุปกรณ์กีฬา

ม.ค.-มี.ค.66 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

17 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "เจ้าฟ้าเกมส์" 
(นักศึกษาภาคพิเศษ) (รหัส 1043004)

1. เพ่ือให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมี
เครือข่ายทางด้านกีฬาและสันทนาการ รวมถึง
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายใน
สถาบัน
2. เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมของ
นักศึกษาในอนาคต โดยใช้การกีฬาเป็นส่ือใน
การประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
3. เพ่ือสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมี
สุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา

เชิงปริมาณ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) 
คณะวิทยาการจัดการ มีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

17,000 17,000 หมวดใช้สอย
ค่าอาหารว่าง (200 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 
= 7,000 บาท
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรม = 10,000 บาท
ประกอบด้วย เส้ือกีฬา วัสดุและอุปกรณ์กีฬา 
ไวนิล โฟม สี กระดาษ แปรงทาสี

ม.ค.-มี.ค.66 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

18 กิจกรรมวิทยาการจัดการแฟร์ 
(รหัส 1043005)

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวางแผนการ
จัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
2. เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหว่างบุคคลภายนอก ศิษย์เก่า และ
นักศึกษาปัจจุบัน

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได้ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

98,500 98,500 หมวดใช้สอย
1. ค่าเช่าเต็นท์ส าหรับด าเนินกิจรรมนักศึกษา 
(25 หลัง ๆ ละ 1,500 บาท) = 37,500 บาท
2. ค่าเช่าชุดแสดงพิธีเปิด (11 การแสดง x 
1,000 บาท) = 11,000 บาท
3. ค่าเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ดนตรี (2 วัน
 x 15,000 บาท) = 30,000 บาท 
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรม = 20,000
ประกอบด้วย โปสเตอร์ เทปกาว และอุปกรณ์
จัดนิทรรศการ ผ้า กระดาษ เชือก โฟม สี 
แปรงทาสี

ก.พ.-66 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

19 กิจกรรม FMS CO-Operative Education 
Preliminary (รหัส 1043006)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจถึง
บทบาท หน้าท่ี และความส าคัญของการใช้
ชีวิตหลังส าเร็จการศึกษา
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้และ
เทคนิคการเขียนใบสมัครงานมาประยุกต์ใช้ใน
การสมัครงาน
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้มี
คุณสมบัติพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4. เพ่ือให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
5. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
ในสาขาวิชาและต่างสาขาวิชา

เชิงปริมาณ
จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ
สมัครงานและการใช้ชีวิตเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

62,945 62,945 หมวดใช้สอย
1. ค่าอาหาร (243 คน x 80 บาท x 1 ม้ือ) = 
19,440 บาท
2. ค่าอาหารว่าง (243 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ)
 = 8,505 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรม 35,000 บาท
ประกอบด้วย ของท่ีระลึก แฟลชไดรฟ์ (flash 
drive) ส าหรับแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มี.ค.-66 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

293,530 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (6 คน x 28 ชม. ๆ ละ 
500 บาท = 84,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าท่ีพักนักศึกษา (800 บาท x 56 คน x 2 
คืน) = 89,600 บาท
2. ค่าท่ีพักอาจารย์และบุคลากร (800 บาท x 
13 คน x 2 คืน) = 20,800 บาท
3. ค่าท่ีพักวิทยากร (800 บาท x 6 คน x 2 
คืน) = 9,600 บาท
4. ค่าอาหารส าหรับนักศึกษา (56 คน x 5 
ม้ือ ๆ ละ 120 บาท) = 33,600 บาท
5. ค่าอาหารว่างส าหรับนักศึกษา (56 คน x 6 
ม้ือ ๆ ล 35 บาท) = 11,760 บาท
6. ค่าเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่น้อยกว่า
 40 ท่ีน่ัง (1 คัน x 8,000 บาท x 3 วัน) = 
24,000 บาท
7. ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์และบุคลากร (12 คน x
 240 บาท x 3 วัน) = 9,360 บาท
7. ค่าเบ้ียเล้ียงคณบดี (1 คน x 270 บาท x 3 
วัน) = 810 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรม 10,000 บาท
ประกอบด้วย เทียน สายสิญจน์ กระดาษ 
ปากกาเคมี สีซอร์ค สีไม้ ป้ายช่ือพร้อมสาย
คล้องคอ เชือก เทปกาว

มิ.ย.-66 พีรวัฒน์20 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา
(รหัส 1043007)

สโมสรนักศึกษา1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะเก่ียวกับภาวะความเป็นผู้น าเพ่ิมมากข้ึน
2. เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาส่งผลต่อ
การท างานร่วมกันของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพของความเป็นผู้น าเพ่ิมมากข้ึนท่ีจะ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

เชิงปริมาณ
1. ตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา คณะ
วิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น าเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (วัดความส าเร็จโดยการ
สังเกตพฤติกรรม การแสดงออกและการท างาน
เป็นทีม โดยเก็บข้อมูลวิธีสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

293,530



20 

แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

21 กิจกรรม Welcome to FMS "Orientation 
66" (รหัส 1043008)

1. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพให้กับ
นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหม่ให้มี
ความพร้อมด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการ
ปรับตัวในการอยู่ในสังคมระดับอุดมศึกษา
3. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่และรุ่นพ่ีปัจจุบันได้
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

เชิงปริมาณ
จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

55,000 55,000 หมวดใชัสอย
1. ค่าอาหาร (80 บาท x 300 คน x 1 ม้ือ) = 
24,000 บาท
2. ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 300 คน x 2 ม้ือ)
 = 21,000 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรม = 10,000 บาท
ประกอบด้วย โฟม กระดาษ สี แปรงทาสี ผ้า 
เส้ือ ลวด เชือก ไม้อัด เทปกาว เข็มหมุด ของท่ี
ระลึก

มิ.ย.-66 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

22 กิจกรรมน้อมจิตวันทาบูชาครู (รหัส 1043009) 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบ
น้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์
2. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู -
อาจารย์กับลูกศิษย์
4. เพ่ือให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ประดิษฐ์พานไหว้ครู

เชิงปริมาณ
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
อาจารย์และนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

8,000 8,000 หมวดใช้สอย
ค่าเช่าชุดการแสดงร าบายศรีพร้อมแต่งหน้า 
(5 ชุด x 1,000 ) = 5,000 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรม 3,000 บาท
ประกอบด้วย เทียน ธูป สายสิญจน์ ดอกไม้ 
ใบไม้ พวงมาลัย ไวนิล

ก.ค.-66 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

23 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
บริหารธุรกิจ รหัส 66 (รหัส 1043010)

1. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดี ต่อการเรียนและการ
ด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะ
การใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมในปัจจุบัน

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจช้ันปีท่ี 1
 รหัส 66 (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ แขนงวิชาการตลาด) เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และ
การปรับตัวเข้ากับสังคมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

4,500 4,500 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 6 ชม. X 400 
บาท x 1 วัน) = 2,400 บาท
ค่าวัสดุ
ได้แก่ กระดาษฟลิปชาร์ต ปากกาเมจิ  โพสต์
อิท = 2,100 บาท

ก.ค.-66 ผศ.วิภาวดี สุกัญญา

24 กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ (รหัส 1043011)

เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทักษะการ
จัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจการจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

3,000 3,000 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (400 บาท x 6 ชม.)  = 
2,400 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม = 600 บาท

ก.ค.-66 อ.นิรินธนา/ 
ผศ.อัจฉราวรรณ

ชัยวัฒน์
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

25 กิจกรรมกีฬาสาขาวิชาเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ 
"ฅนแสดเกมส์" คร้ังท่ี 13 (รหัส 1043012)

1. เพ่ือสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์
ท่ีดีของนักกีฬาและนักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างพลานามัยของ
นักศึกษาให้สมบูรณ์
3. เสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขัน
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬา
4. เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด
ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย
2. คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภาคปกติ 
คณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมไม่น้อยค่าเฉล่ีย 4.00

130,000 130,000 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (6 คน x 500 บาท
 x 6 ชม.) = 18,000 บาท 
หมวดใช้สอย
1. ค่าอาหารว่าง (35 บาท × 500 คน × 2 ม้ือ)
 = 35,000 บาท 
2. ค่าอาหาร (40 บาท × 500 คน × 1 ม้ือ) 
= 20,000 บาท 
3. ค่าเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ส่องสว่าง 
= 42,000 บาท 
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรม = 15,000 บาท 
ประกอบด้วย ถ้วยรางวัลส าหรับกีฬาประเภท
ต่าง ๆ เหรียญรางวัล ไวนิล สี แปรงทาสี เชือก 
เทปกาว กาว ลวด วัสดุและอุปกรณ์กีฬา

ส.ค.-66 สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์

26 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
(รหัส 1043013)

1. เพ่ือร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
2. เพ่ือส่งเสริมความรัก ความภาคภูมิใจใน
สถาบันการศึกษา
3. เพ่ือเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างอาจารย์
 นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตใหม่

เชิงปริมาณ
บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
บัณฑิตมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

60,000 60,000 หมวดใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดท าซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต
 ประกอบด้วย
1. ซุ้มคณะวิทยาการจัดการ 1 ซุ้ม 10,000 บาท
2. ซุ้มสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 1 ซุ้ม 5,000 
บาท
3. ซุ้มสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 1 ซุ้ม 
5,000 บาท
4. ซุ้มสาขาวิชาการบัญชี 1 ซุ้ม 5,000 บาท
5. ซุ้มสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 ซุ้ม 
5,000 บาท
7. ซุ้มสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน 1 ซุ้ม 5,000 บาท
8. ซุ้มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ซุ้ม 5,000
 บาท
9. ซุ้มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 ซุ้ม 5,000 บาท
10. ซุ้มสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 2 ซุ้ม 
10,000 บาท

ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษา พีรวัฒน์
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

27 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ค้าปลีก (รหัส 1061001)

เพ่ือจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา โครงการ
ความร่วมมือธุรกิจค้าปลีก

เชิงปริมาณ
ผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
งบประมาณ

1,187,000 1,187,000 หมวดตอบแทน
450,000
หมวดใช้สอย
100,000 
หมวดวัสดุ
637,000

ต.ค.65 - ก.ย. 66 อ.ธันย์นิชา ณัฐวรรณ

28 กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจคลังสินค้า 
Warehouse Business Plan Contest
(รหัส 1061002)

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้น าเอาความรู้มาประยุกต์
เพ่ือใช้ในการออกแบบแผนธุรกิจคลังสินค้า
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ข้อเสนอแนะจากผู้มีความ
เช่ียวชาญ ส่งผลให้เกิดการต่อยอดทางความคิด
3. เพ่ือให้สามารถคัดเลือกนักศึกษาไปประกวด
ในระดับสูงข้ึน

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ได้จ านวนช้ินงานเข้าร่วมประกวด
อย่างน้อย 7 ช้ินงาน
3. ได้ตัวแทนเพ่ือส่งประกวดภายนอกได้
อย่างน้อย 1 ทีม
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสามารถท าแผนธุรกิจคลังสินค้า
เพ่ือเข้าประกวดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

12,000 12,000 หมวดตอบแทน
ค่ากรรมการตัดสิน (3 คน x 2,000 บาท) = 
6,000 บาท 
หมวดใช้สอย 
เงินรางวัลการประกวด
รางวัลท่ี 1 =3,000 บาท
รางวัลท่ี 2 =2,000 บาท
รางวัลท่ี 3 =1,000 บาท

ต.ค.-65 อ.วัชรพล ณัฐวรรณ

29 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับการท่องเท่ียวไทย 
(นอกสถานท่ี) (รหัส 1061003)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการ
ท่องเท่ียว
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมมายกระดับ
การท่องเท่ียวไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-3 รหัส 631233900 
และรหัส 641233900 เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตินอกสถานท่ี 
จ านวน 1 คร้ัง
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาสามารถน าความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมมายกระดับ
การท่องเท่ียวไทยได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

12,400 12,400 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 8 ชม. x 2 วัน x
 400 บาท) = 6,400 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (2 คัน x 1,500 บาท x 2 
วัน) = 6,000 บาท

ต.ค.-65 ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ นิสรา

กลยุทธ์ : ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเช่ียวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณด้านวิชาการ ร้อยละ 80

โครงการ : ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเช่ียวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ (รหัส 1061)
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

30 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองมือดิจิทัล
และสารสนเทศในสังคมออนไลน์เพ่ือการ
ท่องเท่ียว (รหัส 1061004)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือดิจิทัลและสารสนเทศ
ในสังคมออนไลน์เพ่ือการท่องเท่ียว
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เคร่ืองมือดิจิทัล
และสารสนเทศในสังคมออนไลน์เพ่ือการ
ท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-3 จ านวน 16 คน รหัส 
631233900 และรหัส 641233900 เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1.มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือ
ดิจิทัลและสารสนเทศในสังคมออนไลน์เพ่ือ
การท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยร้อยละ 80
2. นักศึกษาสามารถใช้เคร่ืองมือดิจิทัลและ
สารสนเทศในสังคมออนไลน์เพ่ือการท่องเท่ียว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

4,800 4,800 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม. 1 วัน x 
400 บาท) = 4,800 บาท

พ.ย.-65 อ.จุรีรัตน์ นิสรา

31 กิจกรรมติดอาวุธมนุษย์โลจิสต์ (New Gen of 
21st Century) (รหัส 1061005)

1. เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
 และมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานด้าน
โลจิสติกส์
2. เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะ
ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษ
ท่ี 21

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนรหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนช้ินงานของนักศึกษารหัส 64 จ านวน
 15 ช้ินงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในทักษะท่ี
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

10,050 10,050 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 400 บาท x 6 
ชม. x 2 วัน) = 4,800 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าจัดท าโปสเตอร์ (350 บาท x 15 ช้ินงาน) = 
5,250 บาท

พ.ย. - ธ.ค. 65 อ.กิตินันธ์ ณัฐวรรณ
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

32 Workshop : Start…Stop : ริเร่ิมท าธุรกิจไร้
สัมผัสและปิดการขายให้ง่ายท่ีสุด
(รหัส 1061006)

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจไร้สัมผัส
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทดลองใช้
เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดในการ
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าได้
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการเจรจา
การปิดการขายจากผู้เช่ียวชาญ

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษารหัส 631263501 ช้ันปีท่ี 3 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในภาคการศึกษา 1/2565 
จ านวน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80          
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถออกแบบ
และเขียนแผนธุรกิจแบบไร้สัมผัสได้ จ านวน 
1 ช้ินงานต่อคน 
2. นักศึกษามีความรู้ เข้าใจ และน าเทคนิค
การเจรจาปิดการขายมาใช้ได้โดยดูจาก
แผนธุรกิจท่ีนักศึกษาคิดข้ึน 
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 4.00

6,400 6,400 หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 400 x 8 ช่ัวโมง
 x 2 วัน) = 6,400 บาท

พ.ย. - ธ.ค. 65 อ.ดร.ณัตตยา ณัฐวรรณ

33 Ads Dbus : ทริคในการท าธุรกิจ
(รหัส 1061007)

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและได้ฝึกฝนทักษะการ
ลงโปรโมทผ่านส่ือดิจทัล

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 รหัส 651236600 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานธุรกิจ จ านวน 26 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ 
มีความสามารถในลงโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดีย
จ านวน 1 ช้ินงานต่อคน
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 4.00

6,000 6,000 หมวดใช้สอย 
ค่ายิง Add Feckbooc 6,000 บาท

พ.ย.- ธ.ค. 65 อ.ดร.ณัตตยา ณัฐวรรณ

34 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม
Microsoft office excel ทางการบัญชีอย่าง
มืออาชีพ (รหัส 1061008)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft office
 excel ได้
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้งานและ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft office excel
 ได้อย่างมืออาชีพ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านการ
ทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft office 
excel

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 3 จ านวน 
45 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษาผ่านการทดสอบการใช้โปรแกรม 
Microsoft office excel ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม 
Microsoft office excel กับการเรียนเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่า 80 
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

144,000 144,000 หมวดใช้สอย
ค่าจ้างอบรม 3,200 บาท x 45 คน 
= 144,000 บาท

ธ.ค.-65 อ.ธิติรัตน์ ชัยวัฒน์
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

35 กิจกรรม Multi-Skill for Outbound Tour 
Plannig Practice (รหัส 1061009)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ
ในรูปแบบ Inbound Tour และ Outbound 
Tour
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ และเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการเข้า-ออกประเทศ
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวางแผนการจัดการ
ท่องเท่ียวระหว่างประเทศได้
4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าเท่ียวระหว่าง
ประเทศได้

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 รหัส 621233900 
จ านวน 29 คน และ รหัส 631233900 
จ านวน 1 คน  เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
2. จ านวนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 
3 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดการท่องเท่ียวระหว่างประเทศและ
กระบวนการเข้า-ออกประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2. นักศึกษาสามารถวางแผนและจัดรายการ
น าเท่ียวระหว่างประเทศได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. นักศึกษาสามารถน าเท่ียวต่างประเทศได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.51

1,200,000 1,200,000 ค่าจ้างเหมาศึกษาดูงาน
นักศึกษา 30 คน x 36,363.64 บาท
อาจารย์ 3 คน x 36,363.64 บาท
(งบค่าธรรมเนียมพิเศษ)

ธ.ค.65 - ม.ค.66 อ.จุรีรัตน์/
อ.พงษ์พิพัฒน์

นิสรา

36 กิจกรรมพัฒนาทักษะนอกสถานท่ีส าหรับ
วิชาชีพการถ่ายภาพสู่ Scentography for 
Pro-Photographer (รหัส 1061010)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับองค์ประกอบ เทคนิคการถ่ายภาพและ
เทรนด์การถ่ายภาพแบบมืออาชีพ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถถ่ายภาพด้วย
เทคนิคการจัดแสงและองค์ประกอบส าหรับ
การถ่ายภาพบแบบมืออาชีพได้
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถถ่ายภาพท่ีใช้เทคนิค
 Scentography สู่การสร้างกระแส Viral บน
โลกออนไลน์ได้

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ช้ันปีท่ี 2 
จ านวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
เก่ียวกับองค์ประกอบ เทคนิคการถ่ายภาพ
และเทรนด์การถ่ายภาพแบบมืออาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ่ายภาพ
ด้วยเทคนิคการจัดแสง การวางองค์ประกอบ
และสามารถถ่ายภาพท่ีใช้เทคนิค 
Scentography สู่การสร้างกระแส Viral 
บนโลกออนไลน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

214,963 214,963 หมวดใช้สอย
ค่าจ้างเหมาศึกษาดูงาน
นักศึกษา 45 คน
อาจารย์ 4 คน 
49 คน x 4,387 บาท =214,963 บาท      
(งบค่าธรรมเนียมพิเศษ)

ม.ค.-66 ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ/
อ.มัณฑนา

ปราณี
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

37 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี (รหัส 1061011)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี
2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีท่ี 3 จ านวน
45 คน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 3 
มีทักษะในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 3 
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉล่ีย 4.00

8,400 8,400 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร = (1 คน X 400 บาท X 
6 ชม. X 2 วัน) = 4,800 บาท
หมวดค่าวัสดุ 
ค่าเอกสารประกอบการอบรม (80 บาท  x 45
 คน) = 3,600 บาท

ม.ค.-66 ผศ.ภารดี ชัยวัฒน์

38 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือบูรณาการด้านการศึกษาวิจัยและการ
จัดการธุรกิจสมัยใหม่ (รหัส 1061012)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการศึกษาวิจัยเพ่ือการ
จัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแก้ปัญหา
ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกได้

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการศึกษาวิจัยเพ่ือการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษามีความสามารถในการใช้ปรแกรม
ส าเร็จรูปในการศึกษาวิจัยและการจัดการ
ปัญหาเก่ียวกับธุรกิจค้าปลีกท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

4,800 4,800 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (400 บาท x 6 ชม.x 2 
วัน) = 4,800 บาท

ม.ค.-66 อ.ดร.ศรินธร ชัยวัฒน์

39 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
(เส้นทางภาคเหนือ) (รหัส 1061013)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญในเส้นทาง
ท่องเท่ียว
ภาคเหนือ (สุโขทัย-ล าปาง-ล าพูน-เชียงใหม่)
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการด าเนินงานของมัคคุเทศก์มืออาชีพ
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าเท่ียวและ
ปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพได้ในอนาคต
4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและ
มีทักษะในการเดินทางโดยสายการบิน

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-3 รหัส 631233900 
และรหัส 641233900 เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญในเส้นทางท่องเท่ียว
ภาคเหนือ  (สุโขทัย-ล าปาง-ล าพูน-เชียงใหม่)
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับกระบวนการ
ด าเนินงานของมัคคุเทศก์มืออาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

54,790 54,790 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 40 ชม. (4 วัน) x
 400 บาท) = 16,000 บาท
หมวดใช้สอย
1. ค่าท่ีพักอาจารย์ (1,800 บาท x  3 คืน x 2 
ห้อง ) + ท่ีพักอาจารย์เด่ียว (1,450 บาท x 3 
คืน x 1 ห้อง) + ค่าท่ีพักวิทยากร (1,450 บาท 
x 3 คืน x 1 ห้อง)  = 19,500  บาท
2. ค่าเบ้ียเล้ียง (240 บาท x 4 คน x 3 วัน) 
+ (270 บาท x 1คน x3 วัน) = 3,690 บาท
3. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินอาจารย์และวิทยากร ขาไป 
กรุงเทพ - สุโขทัย (1,300 บาท x 6 คน) 
= 7,800 บาท
4. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินอาจารย์และวิทยากร ขากลับ
 เชียงใหม่ - กรุงเทพ (1,300 บาท x 6 คน) 
= 7,800 บาท

ม.ค.-66 ผศ.ปวริศา นิสรา
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

40 กิจกรรม Pround to Smart Skill
(รหัส 1061014)

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ด้านการ
ท่องเท่ียวได้

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 29 คน รหัส 
621233900  เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

6,000 6,000 หมวดตอบแทน
ค่ากรรมการตัดสิน (3 คน x 2,000 บาท) 
= 6,000 บาท

ม.ค.-66 อ.พงษ์พิพัฒน์ นิสรา

41 กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการธุรกิจท่ี
พักแรมและการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
(รหัส 1061015)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบ
การจัดการธุรกิจท่ีพักแรมและการจัดการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะเบ้ืองต้นส าหรับการ
จัดการธุรกิจท่ีพักแรม และแนวทางการจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือความย่ังยืน

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 รหัส 651233900 
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับระบบ
การจัดการธุรกิจและการจัดการท่องเท่ียวอย่าง
ย่ังยืน เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาสามารถวางแผนแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับระบบการจัดการธุรกิจท่ี
พักแรมและการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

27,490 27,490 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 10 ชม. x 3 วัน 
x 400 บาท) =  12,000 บาท
หมวดใช้สอย
1. ค่าท่ีพักอาจารย์ (1,500 บาท x  2 คืน x 2 
ห้อง )+ ท่ีพักอาจารย์เด่ียว (1,450 บาท x 2 
คืน x 1 ห้อง) + ค่าท่ีพักวิทยากร (1,450 บาท 
x 2 คืน x 1 ห้อง)  = 11,800  บาท
2. ค่าเบ้ียเล้ียง (240 บาท x 4 คน x 3 วัน) + 
(270 บาท x 1คน x3 วัน) = 3,690 บาท

ม.ค.-66 ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ นิสรา

42 Workshop : How to turn a passion into 
a new business (รหัส 1061016)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะการใช้
เคร่ืองมือและสามารถใช้โปรแกรมในการสร้าง
ภาพมัลติมีเดียแบบ 2D 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการสร้างงาน
สร้างสรรค์เป็นช้ินงาน (Productive learning)
 ในระดับท่ีสามารถวางจ าหน่ายได้ 
3. ให้นักศึกษาเรียนเข้าใจการเป็น
ผู้ประกอบการดิจิทัล

เขิงปริมาณ
1. นักศึกษารหัส 631263501 ช้ันปีท่ี 3 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การจัดการโซ่
อุปทานส าหรับธุรกิจดิจิทัลและความปลอดภัย
ของข้อมูลธุรกิจดิจิทัล จ านวน 12 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจดิจิทัลและ
ความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจดิจิทัล มีความ
เข้าใจการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถ
สร้างผลงานส าหรับวางจ าหน่ายได้ จ านวน 
1 ช้ินต่อคน
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
4.00

16,800 16,800 หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 400 บาท x 8 
ช่ัวโมง x 2 วัน) = 12,800 บาท
หมวดวัสดุ 
1. วัสดุประกอบการอบรม ประกอบด้วย แก้ว
จ านวน 20 ใบ น้ าทอง สีส าหรับลงลวดลาย 
พู่กัน จานสี จากหมุนลงลาย และค่าใช้จ่ายใน
การอบเผาแก้ว = 4,000 บาท

ม.ค.-ก.พ. 66 อ.ดร.ณัตตยา ณัฐวรรณ
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

43 กิจกรรมประลองกลยุทธ์ Battle of 
Container Board Games (รหัส 1061017)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนรู้ผ่านส่ือการเรียนการสอนประเภทบอร์ด
เกม
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับ
การบูรณาการการเรียนรู้ผ่านส่ือการเรียนการ
สอนประเภทบอร์ดเกม

เชิงปริมาณ
1. จ านวนนักศึกษา เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุมเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

66,800 66,800 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 400 บาท x 7 
ชม. x 3 วัน) = 16,800 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุ - บอร์ดเกมส์ Container 2 กล่อง x 
25,000 บาท = 50,000 บาท

ม.ค.-มี.ค.66 อ.วัชรพล ณัฐวรรณ

44 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพมัคคุเทศก์
(เส้นทางอีสานใต้) (รหัส 1061018)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญในเส้นทาง
ท่องเท่ียวอีสานใต้ (นครราชสีมา-บุรีรัมย์-
สุรินทร์-ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี)
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการด าเนินงานของมัคคุเทศก์มืออาชีพ
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าเท่ียวและ
ปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพได้ในอนาคต

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-3 รหัส 631233900 
และรหัส 641233900 เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญในเส้นทางท่องเท่ียวอีสานใต้ 
(นครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ-
อุบลราชธานี) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับกระบวนการ
ด าเนินงานของมัคคุเทศก์มืออาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

39,190 39,190 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 40 ชม. (4 วัน) x
 400 บาท) = 16,000 บาท
หมวดใช้สอย
1. ค่าท่ีพักอาจารย์ (1,800 บาท x  3 คืน x 2 
ห้อง )+ ท่ีพักอาจารย์เด่ียว (1,450 บาท x 3 
คืน x 1 ห้อง) + ค่าท่ีพักวิทยากร (1,450 บาท 
x 3 คืน x 1 ห้อง) = 19,500  บาท
2. ค่าเบ้ียเล้ียง (240 บาท x 4 คน x 3 วัน) + 
(270 บาท x 1 คน x 3 วัน) = 3,690 บาท

ก.พ.-66 อ.พงษ์พิพัฒน์ นิสรา

45 กิจกรรมศึกษากระบวนการผลิตและการ
จัดการต้นทุน (รหัส 1061019)

1) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงข้ันตอน
กระบวนการผลิตของกิจการอุตสาหกรรม 
ต้ังแต่กระบวนการน าปัจจัย
การผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตจนผลิตเสร็จ
และเข้าสู่คลังเก็บสินค้า ตลอดจนกระบวนการ
จัดจ าหน่ายสินค้า
2) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงลักษณะพฤติกรรม
ของต้นทุนผลิตในกิจการอุตสาหกรรม 
3) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวคิดการบริหาร
องค์กรในกิจการอุตสาหกรรม

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเข้าใจถึงข้ันตอนกระบวนการผลิต
ของกิจการอุตสาหกรรม ต้ังแต่กระบวนการ
น าปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตจน
ผลิตเสร็จและเข้าสู่คลังเก็บสินค้าเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
ค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 4.00

25,500 25,500 หมวดค่าใช้สอย                     
ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 40 ท่ีน่ัง 
(12,000 บาท x 2 คัน x 1 วัน) = 24,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ 
ค่าของท่ีระลึกในการเข้าร่วมชมบริษัท = 1,500
 บาท

ก.พ.-66 อ.ปริยากร ชัยวัฒน์
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

46 กิจกรรมปลูกพลังความคิด พิชิตความส าเร็จสู่
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (รหัส 1061020)

1. เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้แก่นักศึกษาด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น
ผู้ประกอบการค้าปลีก
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการท างาน
ก่อนส าเร็จการศึกษา

เชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 47 คน 
เข้ากิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ แรงบันดาลใจ 
และมีความพร้อมต่อการท างานเพ่ิมมากข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.นักศึกษาและสถานประกอบการมีความ
พึงพอใจของการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉล่ีย 4.00

11,600 11,600 หมวดคตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 400 
บาท x 2 วัน) = 9,600 บาท 
หมวดค่าวัสดุ
ได้แก่ กระดาษฟลิปชาร์ต ปากกาเมจิ  โพสต์
อิท  = 2,000 บาท

ก.พ.-66 อ.ธันย์นิชา ชัยวัฒน์

47 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้าน
กระบวนการผลิตและกลยุทธ์การตลาด
(รหัส 1061021)

1. เพ่ือสร้างประสบการณ์เรียนรู้กระบวนการ
การบริหารธุรกิจในสถานประกอบการ แก่
นักศึกษา
2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ
รายวิชา กลยุทธ์การตลาด และการวิจัย
การตลาด

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด ช้ันปีท่ี 3 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาดูงาน ผ่านการเขียนแผนการ
ตลาดได้ ไม่น้อยกว่า 2 แผนการตลาด
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00 

4,500 4,500 ค่าวัสดุ
ค่าของท่ีระลึก = 1,500 บาท
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถตู้ (2 คัน x 1,500 บาท) 
= 3,000 บาท

ก.พ.-66 อ.ภัทรภร สุกัญญา

48 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ
จัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน
(รหัส 1061022)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดคุณภาพชีวิต
2. เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาและ
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ มาประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาการจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ช้ันปีท่ี 3 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพ่ิมข้ึนหลังเข้า
รับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาดูงานผ่านการออกแบบโครงงาน
ด้านคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 2 โครงงาน
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

4,500 4,500 ค่าวัสดุ
ค่าของท่ีระลึก = 1,500 บาท
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถตู้ 2 คัน x 1,500 บาท 
= 3,000 บาท

ก.พ.-66 ผศ.ชวาลา สุกัญญา
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

49 กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศเพ่ือเพ่ิม
ทักษะทางวิชาชีพการผลิตส่ือดิจิทัลและ
มัลติมีเดียข้ันสูง (รหัส 1061023)

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เก่ียวกับการ
ผลิตส่ือดิจิทัลและมัลติมีเดียแบบนานาชาติ
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับ
กระบวนการท างานและการผลิตส่ือดิจิทัลและ
มัลติมีเดียแบบนานาชาติ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถผลิตส่ือดิจิทัลและ
มัลติมีเดียด้วยภาษาต่างประเทศ 
4. นักศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตส่ือดิจิทัลและมัลติมีเดีย
เพ่ือการท างานหรือเพ่ิมรายได้ในอนาคต

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 
และ 4 จ านวน 53 คน  เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2. อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 3 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
เก่ียวกับกระบวนการท างานและการผลิตส่ือ
ดิจิทัลและมัลติมีเดียด้วยภาษาต่างประเทศได้
อย่างสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถผลิตส่ือ
ดิจิทัลและมัลติมีเดียท่ีสามารถสร้างรายได้ใน
ระดับนานชาติได้ในอนาคต ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

1,165,024 1,165,024 หมวดค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาศึกษาดูงาน
นักศึกษา 53 คน
อาจารย์ 3 คน 
56 คน x 20,804 บาท =1,165,024 บาท     
(งบค่าธรรมเนียมพิเศษ)

ก.พ. - มี.ค. 66. ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ/
อ.มัณฑนา

ปราณี
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

51 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ (โรงงาน
ประกอบรถยนต์โตโยต้า) (รหัส 1061025)

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การบริหารคลังสินค้า
2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการซัพ
พลายเชนและกระบวนการการผลิต
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการ
ปรับกระบวนการ KAIZEN

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
วิชาสินค้าคงคลัง ในภาคเรียนท่ี 2/2565
2. จ านวนผลงาน KAIZEN ไม่น้อยกว่า 8 
ผลงาน

18,000 18,000 หมวดใช้สอย
ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ไม่เกิน 40 ท่ีน่ัง 
ไปโตโยต้า บ้านโพธ์ิจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 วัน 
(ไป-กลับ) (8,000 บาท x 2 วัน) = 16,000 บาท
หมวดวัสดุ
1.ค่าป้ายไวนิล  = 500 บาท
2.ค่าของท่ีระลึก = 1,500 บาท

ก.พ.-มี.ค. 66 อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์ ณัฐวรรณ

อ.จุรีรัตน์50 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการวางแผน
และการจัดรายการน าเท่ียว (รหัส 1061024)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
การเลือกองค์ประกอบในการวางแผนและ
จัดรายการน าเท่ียว 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการวางแผนและการให้บริการก่อน 
ระหว่างและหลังการจัดรายการน าเท่ียว
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวางแผนและ
จัดรายการน าเท่ียวได้
4. เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงในการ
เป็นผู้ให้บริการและน าประสบการณ์ท่ีได้รับ
มาประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 
ช้ันปีท่ี 3 รหัส 631233900 เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการเลือก
องค์ประกอบในการวางแผนและจัดรายการ
น าเท่ียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ
วางแผนและการให้บริการก่อน ระหว่างและ
หลังการจัดรายการน าเท่ียว ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. นักศึกษาสามารถออกแบบวางแผน
โปรแกรมทัวร์หรือจัดรายการน าเท่ียวได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
4. นักศึกษาสามารถขายโปรแกรมทัวร์
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
5. นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

28,690 28,690 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 10 ชม. x 3 วัน 
x 400 บาท) = 12,000 บาท
หมวดใช้สอย
1. ค่าท่ีพักอาจารย์ (1,800 บาท x  2 คืน x 2 
ห้อง )+ ท่ีพักอาจารย์เด่ียว(1,450 บาท x 2 คืน
 x 1 ห้อง) + ค่าท่ีพักวิทยากร (1,450 บาท x 2
 คืน x 1 ห้อง)  = 13,000 บาท
2. ค่าเบ้ียเล้ียง (240 บาท x 4 คน x 3 วัน) 
+ (270 บาท x 1คน x3 วัน) = 3,690 บาท

ก.พ.-มี.ค.66 นิสรา
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

52 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมพัฒนาตนสู่วิชาชีพนักบัญชี (รหัส 
1061026)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมเป็น
มืออาชีพ น าไปสู่ภาพลักษณ์ และความ
น่าเช่ือถือพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะมารยาท
ในการเข้าสังคมและเสริมสร้างความม่ันใจ
ให้กับนักศึกษา
3. นักศึกษามีความรู้และเทคนิคในการจัดท า
ประวัติส่วนตัวส าหรับการสมัครงาน

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 4 เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษามีบุคลิกภาพและความม่ันใจมาก
ข้ึนจากการจ าลองสถานการณ์สัมภาษณ์งาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. นักศึกษาสามารถแต่งหน้าท าผมได้ด้วย
ตนเอง ร้อยละ 100
3. นักศึกษาสามารถจัดท าประวัติส่วนตัวท่ี
พร้อมส าหรับการสมัครงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
4. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

20,000 20,000 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (400 บาท x 6 คน x 1 
วัน x 6 ชม.) = 14,400 บาท  
หมวดค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุเคร่ืองส าอาง ประกอบด้วย (ครีมรองพ้ืน
, แป้งตลับ, เฉดด้ิง, ไฮไลท์, บลัชออน, อายแช
โดว์, ลิปสติก) = 5,600 บาท

มี.ค.-66 อ.ธิติรัตน์ ชัยวัฒน์

53 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมประกอบวิชาชีพ 
(รหัส 1061027)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความม่ันใจ พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
2. นักศึกษามีความรู้และเทคนิคในการจัดท า
ประวัติส่วนตัวส าหรับการสมัครงาน

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 
621231500 เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการเตรียม
ความพร้อม ความม่ันใจก่อนเข้าสู่โลกของการ
ท างาน
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการจัดท าประวัติส่วนตัวส าหรับ
สมัครงาน
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

6,000 6,000 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 400 
บาท) = 4,800 บาท
หมวดวัสดุ
กระดาษฟลิปชาร์ต/ ปากกาเมจิกสี/ โพสต์อิท
 = 1,200 บาท

มี.ค.-66 อ.มัณฑนา ปราณี

54 กิจกรรม Smart Thinking for Tourism
(รหัส 1061028)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
ตนเองเพ่ืองานด้านการท่องเท่ียวและงาน
บริการในอนาคต
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานในการพัฒนา
ตนเองสู่อาชีพในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
3. เพ่ือให้นักศึกษามีคุณภาพทางอารมณ์ (E.Q.)
 และทัศนคติท่ีเหมาะสมต่อวิชาชีพใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 
ช้ันปีท่ี 1 รหัส 661233900 เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน และมีคุณภาพทาง
อารมณ์ (E.Q.) ท่ีเหมาะสมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองเพ่ืองานด้าน
การท่องเท่ียวและงานบริการในอนาคตได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

7,800 7,800 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 400 
บาท) = 4,800 บาท
หมวดวัสดุ 
ป้ายช่ือ กระดาษฟลิปชาร์ท สีเมจิก  = 3,000 
บาท

มิ.ย.-66 ผศ.ปวริศา นิสรา
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

55 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาช้ันปีท่ี 1
สู่โลกการส่ือสารดิจิทัลและมัลดิมีเดีย
(รหัส 1061029)

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้และแนวทางการเข้าสู่
วิชาชีพให้นักศึกษาสาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล
และมัลติมีเดีย
2. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ระหว่างรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัลและมัลติ
มีเดีย ช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และ
แนวทางการเข้าสู่วิชาชีพการส่ือสารดิจิทัลและ
มัลติมีเดีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้แนวคิดและ
รับทัศนคติเชิงบวกในสายวิชาชีพส่ือสารดิจิทัล
และมัลติมีเดียจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

3,600 3,600 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 3 ชม. x 400 
บาท) =2,400 บาท
หมวดวัสดุ
กระดาษฟลิปชาร์ต/ ปากกาเมจิกสี/ โพสต์อิท
 = 1,200 บาท

มิ.ย.-66 อ.มัณฑนา ปราณี

56 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร้อม
นักศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนส าหรับ
นักศึกษา (รหัส 1061030)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานของสาขาวิชาการจัดการ
 โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
การปฏิบัติในรายวิชาของสาขาวิชาการจัดการ
 โลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้

เชิงปริมาณ
1. จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีทดสอบก่อน
เรียนแล้วได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเตรียมความ
พร้อมความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์
ส าหรับโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1ท่ีเข้าร่วมโครงการมี
คะแนนการทดสอบมากข้ึนร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจในพ้ืนฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

29,000 29,000 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 400 บาท x 6 
ชม. x 10 วัน) = 24,000 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าเอกสารประกอบการอบรม = 5,000 บาท

มิ.ย.-ก.ค. 66 อ.ดร.นิศากร ณัฐวรรณ
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

57 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างแรง
บันดาลใจในธุรกิจบนโลกดิจิทัล 
(รหัส 1061031)

1. เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1
2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบของธุรกิจ
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ
3.เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการ
ลงมือท าธุรกิจออนไลน์
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวในการเรียนและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยได้

เชิงปริมาณ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ    
2. นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับแนวทางเบ้ืองต้นในการท าธุรกิจ
ออนไลน์ได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

6,000 6,000 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 400 x 6 ชม.) =
 4,800 บาท
หมวดวัสดุ
กระดาษฟลิปชาร์ท , ปากกามาร์คเกอร์ = 
1,200 บาท

มิ.ย - ก.ค. 66 ผศ.ชลียา ณัฐวรรณ

58 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา 
เทคโนโลยี การส่ือสาร การบัญชีและการเงิน
พ้ืนฐาน เพ่ือการจัดการงานด้านธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ (รหัส 1061032)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมและมีพ้ืนฐาน
ด้านการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร การบัญชี
และการเงินพ้ืนฐาน เพ่ือการจัดการงานด้าน
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในบริบทพ้ืนฐานใน
การศึกษาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

เชิงปริมาณ
จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านภาษา การใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสาร การบัญชีและ
การเงินพ้ืนฐาน เพ่ือการจัดการงานด้านธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาเข้าใจในบริบทพ้ืนฐานใน
การศึกษาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

9,600 9,600 หมวดตอบแทน  
ค่าตอบแทนวิทยากร (400 บาท × 2 คน × 6 
ชม. x 2 วัน) = 9600 บาท

ก.ค.-66 อ.ดร ศรินธร ชัยวัฒน์

59 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี (รหัส 1061033)

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาการบัญชีมี
ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพและทราบช่องทางการ
ติดต่อและข่าวสารท่ีทันสมัยมากข้ึน
2. เพ่ือส่งเสริมความรู้และแนวทางการเข้าสู่
วิชาชีพบัญชีให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
3. เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์
วิชาชีพบัญชีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีท่ี 1 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 1 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเก่ียวกับ
วิชาชีพบัญชีเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 1 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉล่ีย 4.00

4,600 4,600 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน x 400 บาท x 3 
ชม.) = 3,600 บาท
หมวดค่าวัสดุ 
ได้แก่ กระดาษฟลิปชาร์ต ปากกาเมจิ  โพสต์
อิท = 1,000 บาท

ก.ค.-66 ผศ.อภิชาติ ชัยวัฒน์
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

60 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป (รหัส 1061034)

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมทางการศึกษา ทักษะ
ด้านการจัดการในศตวรรษท่ี 21 และทักษะ
การปรับตัวและการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย 
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป
2. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษา
ใหม่ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ช้ันปีท่ี 1 
จ านวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไปช้ันปีท่ี 1
 มีความรู้ด้านทักษะทางวิชาการมากข้ึน จาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

11,200 11,200 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 3 วัน x 400 
บาท x 6 ชม.) = 7,200 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุเอกสารในการอบรม 200 บาท x 20 
คน = 4,000 บาท

ก.ค.-66 ผศ.ดร.มนสิชา ชัยวัฒน์

61 การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะการใช้
เทคโนโลยีทางบัญชี (ERP) ส าหรับนักบัญชี
อย่างมืออาชีพ (รหัส 1061035)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีทางการบัญชี
2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ทางการบัญชี
3. เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยีเม่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 
45 คน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 4 
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีทางบัญชีเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 4 ท่ีเข้า
อบรมได้รับประกาศนียบัตรจากการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 4 มี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉล่ีย 4.00

216,000 216,000 หมวดใช้สอย
ค่าจ้างอบรม = (4,400 บาท x 45 คน) 
= 198,000 บาท
หมวดวัสดุ
เอกสารประกอบการอบรม 400 x 45 คน 
= 18,000 บาท
(ใช้งบค่าธรรมเนียมพิเศษ)

ก.ค.-66 ผศ.ภารดี ชัยวัฒน์

62 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับบุคลิกภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  
(รหัส 1061037)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
 แนวทางการปรับบุคลิกภาพให้ดีย่ิงข้ึน
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
ส าหรับการปรับบุคลิกภาพไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการอยู่ในสังคมปัจจุบัน

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไปช้ันปีท่ี 3 
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มีความรู้
 เก่ียวกับแนวทางการปรับปรุงบุคลิกภาพเพ่ิม
มาก ข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

11,000 11,000 หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 400 บาท x 5 
คน x 4 ชม.) = 8,000 บาท 
ค่าวัสดุ 
ค่าเคร่ืองส าอาง = 3,000 บาท

ก.พ. - มี.ค.66 ผศ. พวงเพชร ชัยวัฒน์
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แผ่นดิน รายได้

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

63 กิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (Start 
up) (รหัส 1061038)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการ
เป็นผู้ประกอบการ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีสามารถ
บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีท่ี 2 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 2 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีช้ันปีท่ี 2 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉล่ีย 4.00

3,000 3,000 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (400 บาท x 1 วัน x 6 
ชม.) = 2,400 บาท  
หมวดค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุ (กล่อง black drop) = 600 บาท

ม.ค. - มี.ค.66 ผศ.ภารดี ชัยวัฒน์

64 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาส าหรับ
การท างานด้านโลจิสติกส์สู่ระดับมืออาชีพ 
(รหัส 1061039)

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนา
บุคลิกภาพด้าน การพูด การแสดงออก และ
มารยาททางสังคม ในการท างาน
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาในด้านวิจัยให้
น าเสนอย่างถูกต้อง

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนรหัส 62 เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนช้ินงานของนักศึกษารหัส 62 
จ านวน 13 ช้ินงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในทักษะการ
พัฒนาบุคลิกภาพด้าน การพูด การแสดงออก 
และมารยาททางสังคมและการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาในด้านวิจัยให้น าเสนอ
อย่างถูกต้อง ในการท างานเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

21,200 21,200 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม. X 4 วัน x
 400 บาท) = 19,200 บาท
หมวดวัสดุ
กระดาษฟลิปชาร์ต ปากกาเคมี กระดาษ A4 
กระดาษสี A4 โพสอิท ปากกาเมจิก = 2,000 
บาท 

ต.ค.-65 อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์ ณัฐวรรณ

65 กิจกรรมอบรมเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการ
น าเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ
(รหัส 1061040)

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับด้าน
การน าเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศอย่าง
มืออาชีพ 
2. เพ่ือสร้างเสริมพัฒนาทักษะให้นักศึกษา
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน
ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศได้

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนช้ันปีท่ี 2 เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้
ความเข้าใจด้านการน าเข้าและส่งออกสินค้า
ระหว่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

35,700 35,700 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 400 x  6 ชม. x
 2 คน x 4 วัน) = 19,200 บาท 
หมวดวัสดุ
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 500 บาท
2. ค่าเอกสาร (200 บาท x 80 ชุด) = 16,000
 บาท 

ธ.ค.-65 อ.ถิรนันท์ ณัฐวรรณ
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รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้ประสานงานล าดับท่ี ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

66 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างแรง
บันดาลใจในธุรกิจบนโลกดิจิทัล  
(รหัส 1061036)

1. เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1
2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบของธุรกิจ
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ
3.เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการ
ลงมือท าธุรกิจออนไลน์
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวในการเรียนและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยได้

เชิงปริมาณ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ    
2. นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับแนวทางเบ้ืองต้นในการท าธุรกิจ
ออนไลน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

6,000 6,000 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 400 x 6 ชม.) =
 4,800 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุ กระดาษฟลิปชาร์ท, ปากกามาร์คเกอร์
 = 1,200 บาท

มิ.ย - ก.ค. 66 ผศ.ชลียา ณัฐวรรณ

0 5,747,147 5,747,147

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการได้งานท าหรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 350 กิโลเมตร ต่อจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังหมด ร้อยละ 70

โครงการ : ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเช่ียวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ (รหัส 1061)
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ผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการเเละจัดหารายได้

	ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ประสานงานล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม
แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

โครงการ : ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (รหัส 2011)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีได้รับการอนุมัติทุนวิจัยต่อจ านวนโครงการวิจัยท่ีย่ืนเสนอท้ังหมดท้ังทุนภายในและภายนอกต่อจ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยท้ังหมด ร้อยละ 60

ต.ค.65 - มี.ค.66 เพชรกมลกิจกรรมท่ี 1 
หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน x 6 ช่ัวโมง x 600
 บาท x 2 วัน) = 21,600 บาท 
หมวดใช้สอย
ค่าอาหาร (20 คน x 150 บาท x 2 วัน) = 
6,000 บาท 
ค่าอาหารว่าง (20 คน x 35 บาท x 2 วัน) = 
2,800 บาท 
ค่าน้ าเช้ือเพลิงมันรถตู้ (2 คัน x 1,500 บาท x 
2 วัน) = 6,000 บาท 
กิจกรรมท่ี 2 
หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน x 6 วัน x 600 
บาท) = 21,600 บาท
หมวดใช้สอย 
ค่าอาหาร (20 คน x 150 บาท x 2 วัน) = 
6,000 บาท 
ค่าอาหารว่าง (20 คน x 35 บาท x 2 วัน) =  
2,800 บาท

67

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ร่วมกับหน่วยงานภายใน ภายนอก ชุมชน และสังคม

66,800อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย (รหัส 2011001)

1. เพ่ือให้ความรู้นักวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายการท าวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก

เชิงปริมาณ
1. นักวิจัย ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เก่ียวกับการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

66,800
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ผู้รับผิดชอบระยะเวลาด าเนินการ ผู้ประสานงานล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม
แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

0 266,800 266,800

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความเช่ียวชาญ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของบริหารจัดการงานวิจัยตามแผนของคณะ ร้อยละ 80

หมวดตอบแทน 
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
(บทความละ 3 คน x ฉบับละ 7 บทความ 
x คนละ 500 บาท x 3 ฉบับ)= 31,500 บาท 
- ค่าตอบแทนคณะท่ีปรึกษา บรรณาธิการ 
และกองบรรณาธิการ (11 คน x ฉบับละ 
1,500 บาท x 3 ฉบับ) = 49,500 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทคัดย่อ (21 
บทความ x บทความละ 500 บาท) = 10,500
 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้จัดท าวารสาร (6 คน x ฉบับละ
 600 บาท x 3 ฉบับ) = 10,800 บาท 
หมวดใช้สอย 
- ค่าเงินรางวัลส าหรับผู้ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์
บทความ (21 บทความ x บทความละ 1,300 
บาท) = 27,300 บาท 
- ค่าใช้งานระบบ ThaiJO = 8,560 บาท
หมวดวัสดุ 
- ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (3 ฉบับ x ฉบับ
ละ 80 เล่ม x เล่มละ 180 บาท) = 43,200 
บาท
- ค่าซองน้ าตาล 3,400 บาท 
หมวดสาธารณูปโภค 
- ค่าจัดส่งไปรษณีย์ (240 ฉบับ x ฉบับละ 40 
บาท) = 9,600 บาท 
- ค่าจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน 
(บทความละ 3 คน x ฉบับละ 7 บทความ x 
3 ฉบับ x คนละ 40 บาท) = 2,520 บาท 
- ค่าจัดส่งไปรษณีย์ให้กองบรรณาธิการ
(5 คน x คนละ 40 บาท x 3 ฉบับ) 
= 600 บาท 
- ค่าแสตมป์ติดซองเปล่า 2,520 บาท

68 จัดท าวารสารวิจัยวิทยาการจัดการวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ (รหัส 2033001)

1. เพ่ือเผยแพร่บทความวิชาการ และงานวิจัย
ทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และ 
สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
นักวิชาการและผู้สนใจท่ัวไป
2. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านบริหารธุรกิจ
และสังคมศาสตร์

เชิงปริมาณ
1. มีวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ ปีละ 3 ฉบับ
เชิงคุณภาพ
2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ ไม่น้อยกว่า 4.00

200,000 200,000 ต.ค.65 - ก.ย.66 เพชรกมล

รวมงบประมาณ

โครงการ: ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรม (รหัส 2033 )
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69 โครงการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี (รหัส 3011001)

1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลบางคูวัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถ่ิน

เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 2 ผลงาน 
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจใน
การพัฒนาผลิตภัณห์ชุมชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3. ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

80,000 80,000 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 วัน x 600 
บาท) = 14,400 บาท 
หมวดใช้สอย
ค่าอาหาร (30 คน x 120 บาท x 8 ม้ือ) = 
16,800 บาท 
ค่าอาหารว่าง (30 คน x 35 บาท x 16 ม้ือ) 
= 16,800 บาท
หมวดวัสดุ 
ค่าน้ ามัน 3,968 บาท 
วัสดุท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรม 16,032 บาท

ต.ค.65 - มี.ค.66 อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์ เพชรกมล

70 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ GM "สร้างขวัญ สร้าง
ก าลังใจ" (รหัส 3041001)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์
ในสาขาวิชากับลูกศิษย์ รุ่นพ่ีรุ่นน้อง"

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไปมี
ความผูกพันกับสาขาวิชาเพ่ิมมากข้ึน 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไปมี
ทัศนคติท่ีดีต่อประเพณีไทยเพ่ิมมากข้ึน 
3. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ท่ัวไปมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่าเฉล่ีย
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

11,200 11,200 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 400 บาท 
x 3 ชม.) = 1,200 บาท
หมวดวัสดุ
1. วัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรม เทียนสีขาวน่ิมๆ
 แผ่นทองค าเปลว ผลไม้ 9 อย่าง ด้าย
สายสิญจน์ ดินสอพอง ผ้าขาวบาง ธูป = 5,000
 บาท
2. กิจกรรมปฏิญาณตนเองเป็นคนดีต้ังใจใน
การศึกษา ใช้อุปกรณ์ เช่น ต้นไม้แห้งจ าลอง 
กระดาษสีตกแต่งต้นไม้ สวดเสียบ สก๊อตเทป 
กาว ปากกาไว์ทบอร์ด กระดาษฟลิปชาร์ท
ลูกบอล = 5,000 บาท

ส.ค.-66 ผศ.ศิริวรรณ พีรวัฒน์

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงาน/นวัตกรรมจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ จ านวน 1 ผลงาน

โครงการ : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (รหัส 3041)

กลยุทธ์ : บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน แก้ปัญหาความเหล่ือมล้ า และเสริมพลังทางสังคม

ตัวช้ีวัด : จ านวนผลงานผลิตภัณฑ์งาน ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน จ านวน 2 ผลงาน

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ประสานงานล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม
แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

	ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ : ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน (รหัส 3011)



41 
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ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ประสานงานล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม
แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ

71 ส่งเสริมอาชีพเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (อาหาร
และสมุนไพร) (ต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี)
(รหัส 3061001)

1. เพ่ือให้ประชาชนชุมชนต าบลลาดหลุมแก้ว
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีได้รับ
ความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านอาชีพ
ธุรกิจชุมชนกับชุมชนอ่ืน 
2. เพ่ือให้ประชาชนชุมชนต าบลลาดหลุมแก้ว
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
น าความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านอาชีพธุรกิจชุมชนมาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสินค้าในชุมชนของตนเอง 
3. เพ่ือให้ประชาชนชุมชนต าบลลาดหลุมแก้ว
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีสามารถ
สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เครือข่ายท้ังภายในและภายนอกชุมชน 

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาและประชาชนชุมชนคลองหลวง
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากความต้องการ
ของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3. ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

35,000 35,000 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 400 บาท x 6 
ชม. x 2 วัน) = 9,600  บาท
หมวดใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท x 2 ม้ือ x 35
 คน)  = 10,500บาท
2. ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 4 ม้ือ x 35 คน) =
 4,900  บาท
หมวดวัสดุ
1. วัสดุในการท าพิมเสนน้ า เมนทอล พิมเสน 
การบูร น้ ามันยูคาลิปตัส ขวด ส าลี ค่าพิมพ์
ฉลาก = 5,000 บาท
2. วัสดุในการท าขนมไทย (ขนมครองแครง
น้ ากะทิ ) แป้งมัน แป้งข้าวเจ้า กะทิ เกลือป่น 
ใบเตย น้ าลอยดอกมะลิ งาขาวค่ัว (ขนมบัว
ลอยไข่เค็มทรงเคร่ือง) แป้งข้าวเหนียว ฟักทอง
น่ึง ไข่แดงเค็ม น้ าตาลป๊ีบ น้ าตาลทราย เน้ือ
มะพร้าวอ่อน เมล็ดข้าวโพดน่ึง และเผือกน่ึง 
กล่องใส่ขนม = 5,000 บาท

ม.ค - ก.พ. 66 อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์ เพชรกมล

0 126,200 126,200

กลยุทธ์ : ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเช่ียวชาญของศาสตร์/คณะ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการท่ีมีการด าเนินงานตามรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์ตามแผนของคณะ ร้อยละ 80

รวมงบประมาณ

โครงการ : ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเช่ียวชาญของศาสตร์/คณะ (รหัส 3061)
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ก.ค. - ส.ค. 66 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายมาตรฐานเเละ
คุณภาพการศึกษา

เพชรกมล

	ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

โครงการ : พัฒนามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) (รหัส 4011)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน ต่อจ านวนคณะ/วิทยาลัย ท้ังหมด ร้อยละ 70

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ประสานงานล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม
แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

1. เพ่ือให้การรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปทิศทาง
เดียวกัน
2. เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการจัดการ
ศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
3. เพ่ือให้คณะและหลักสูตรได้รับทราบ
ข้อเสนอแนะของการประเมินเพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและบริหารจัดการ
ภายในคณะและหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน

พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา (รหัส 4011001)

72 หมวดตอบแทน
ค่าตอบแทนระดับคณะ 
1. ค่าตอบแทนกรรมการภายนอก 
- ประธานกรรมการ (1 คน x 5,000 บาท) 
= 5,000 บาท
- กรรมการ (1 คน x 4,000 บาท) = 4,000 
บาท 
2. ค่าตอบแทนกรรมการภายใน 
- กรรมการ (1 คน x 1,000 บาท) = 1,000 
บาท
- กรรมการและเลขานุการ (1 คน x 1,000 
บาท) = 1,000 บาท 
- ผู้ช่วยเลขานุการ (3 คน x 500 บาท) = 
1,500 บาท
ค่าตอบแทนระดับหลักสูตร 
1. ค่าตอบแทนกรรมการภายนอก 
- ประธานกรรมการ (9 คน x 3,000 บาท) 
= 27,000 บาท
- กรรมการ (9 คน x 2,500 บาท) = 22,500 
บาท 
2. ค่าตอบแทนกรรมการภายใน 
- กรรมการและเลขานุการ (9 คน x 1,000 
บาท) = 9,000 บาท 
- ผู้ช่วยเลขานุการ (9 คน x 500 บาท) 
= 4,500 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ใช้บัณฑิต (2 คน x 500 บาท) 
= 1,000 บาท 
- ค่าตอบแทนศิษย์เก่า (1 คน x 500 บาท) 
= 500 บาท

77,00077,000เชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) 
อยู่ในระดับ 150 - 250 คะแนน
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ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ประสานงานล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม
แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ

73 กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา (รหัส 4011002)

1. เพ่ือให้การรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร และระดับคณะเป็นไปทิศทาง
เดียวกัน
2. เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการจัดการ
ศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
3. เพ่ือให้คณะและหลักสูตรได้รับทราบ
ข้อเสนอแนะของการประเมินเพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและบริหารจัดการ
ภายในคณะและหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน

เชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx) 
อยู่ในระดับ 150 - 250 คะแนน

63,700 63,700 หมวดใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน/คณะ (120 บาท x 1 ม้ือ x
 62 คน) = 7,440 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน/หลักสูตร (120 บาท x 1 
ม้ือ x 90 คน) = 10,800 บาท
- ค่าอาหารว่าง/คณะ (35 บาท x 2 ม้ือ x 62 
คน) = 4,340 บาท
- ค่าอาหารว่าง/หลักสูตร (35 บาท x 2 ม้ือ x 
90 คน) = 6,300 บาท
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรม = 34,820 บาท

ก.ค. - ส.ค. 66 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายมาตรฐานเเละ
คุณภาพการศึกษา

เพชรกมล

74 กิจกรรมพัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงข้ึน (รหัส 4012001)

เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการท่ี
สูงข้ึน

เชิงปริมาณ
1. จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของอาจารย์ท้ังหมด
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

35,520 35,520 หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง 
x 2 วัน) = 14,400 บาท
หมวดใช้สอย 
1. ค่าอาหาร (150 บาท x 48 คน x 2 วัน) = 
14,400 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 48 คน x 4 ม้ือ) =
 6,720 บาท

เม.ย. - มิ.ย. 66 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา

สุกัญญา

75 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเข้า
สู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน (รหัส 4012002)

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมี
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

เชิงปริมาณ
จ านวนบุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของบุคลากรท้ังหมด
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉล่ีย 4.00

18,800 18,800 หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง 
x 2 วัน) = 14,400 บาท
หมวดใช้สอย 
1. ค่าอาหาร (150 บาท x 10 คน x 2 วัน = 
3,000 บาท)  
2. ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 10 คน x 4 ม้ือ) =
 1,400 บาท

เม.ย. - มิ.ย. 66 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา

สุกัญญา

76 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจสู่การด าเนินงานท่ี
เป็นเลิศ (EdPEx)  (รหัส 4012003)

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเก่ียวกับ
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศเพ่ิมข้ึน
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียน
รายงาน EdPEx อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเก่ียวกับการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนรายงาน 
EdPEx อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

28,200 28,200 หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง 
x 2 คน) = 14,400 บาท
หมวดใช้สอย 
1. ค่าอาหาร (40 คน x 150 บาท) = 6,000 
บาท 
2. ค่าอาหารว่าง (40 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) =
 2,800 บาท
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 5,000 บาท

ก.ค. - ส.ค. 66 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา/

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายมาตรฐานเเละ
คุณภาพการศึกษา

สุกัญญา/
เพชรกมล

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ/ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนตามแผนการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 70

กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
โครงการ : บริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (รหัส 4012)
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แผ่นดิน รายได้

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ประสานงานล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม
แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ

77 กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการท าความสะอาด 
Green FMS  (รหัส 4012004)

1. เพ่ือพัฒนาความรู้เก่ียวกับเทคนิคการ
ท าความสะอาด 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลความสะอาด
ด้านการท าผลิตภัณฑ์ส าหรับการท าความ
สะอาดให้ปลอดภัยจากสารเคมี

เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ได้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเพ่ือใช้ในพ้ืนท่ี
คณะวิทยาการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

38,740 38,740 หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท
 x 6 ช่ัวโมง) = 7,200 บาท 
หมวดใช้สอย 
ค่าอาหาร (7 คน x 150 บาท) = 1,050 บาท 
ค่าอาหารว่าง (7 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 
= 490 บาท
หมวดวัสดุ 
ผ้ากันเป้ือน เกลือ น้ าส้มสายชู น้ ายาเช็ดกระจก
แอมโมเนีย แกลอน/ขวดผสม  ผงชูรส น้ ายา
ล้างจาน เบคก้ิงโซดา น้ ามันมะกอกขาว 
หัวน้ าหอม สาร M70 S24 แอลกอฮอร์ 
น้ ามะนาว จ านวน 30,000 บาท

เม.ย. - มิ.ย. 66 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา

สุกัญญา

78 พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
 (รหัส 4012005)

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมความรู้
ในเร่ืองท่ีสนใจ

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

80,000 80,000 หมวดตอบแทน  
ค่าตอบแทนวิทยากร 25,000 บาท
หมวดใช้สอย  
ค่าใช้สอยในการด าเนินกิจกรรม 45,000 บาท
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรม 10,000 บาท

ต.ค. 65 - ส.ค. 66 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา

สุกัญญา

79 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
(รหัส 4013001)

1. เพ่ือส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กรต่อ
สาธารณชน
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ผู้ท่ีสนใจ
เข้ามาศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ

เชิงปริมาณ 
ผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
งบประมาณ

100,000 100,000 หมวดใช้สอย 
100,000 บาท

ต.ค. 65 - ส.ค. 66 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาเเละ 
ส่ือสารองค์กร

นิสรา/
ณัฐวรรณ

80 กิจกรรม School Road Show
(รหัส 4013002)

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียน
ในจังหวัดต่างๆ 
2. เพ่ือให้นักเรียน บุคคลภายนอกรู้จักคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าไปประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย 6 แห่ง 
2. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
3. อัตราเพ่ิมข้ึนของนักศึกษา ร้อยละ 5 
ของแผนการรับ
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมม่ีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 4.00

50,000 50,000 หมวดใช้สอย 
10,000 บาท 
หมวดวัสดุ 
40,000 บาท

ต.ค. 65 - ส.ค. 66 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาเเละ 
ส่ือสารองค์กร

นิสรา/
ณัฐวรรณ

กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ตัวช้ีวัด : ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย มากกว่า 4.00

โครงการ : ปรับปรุงภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาด (รหัส 4013)



45 

แผ่นดิน รายได้

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ประสานงานล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม
แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ

81 กิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
(รหัส 4014001)

เพ่ือส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้

เชิงปริมาณ
ผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
งบประมาณ

20,000 20,000 หมวดใช้สอย 
ค่าใช้สอยในการด าเนินงาน 12,760 บาท 
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 7,240

ต.ค. 65 - ส.ค. 66 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณัฐวรรณ

82 กิจกรรมจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ (รหัส 4023001)

เพ่ือจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ เชิงปริมาณ
ผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของ
งบประมาณ

60,000 60,000 หมวดตอบแทน
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 25,000 บาท
หมวดใช้สอย 
ค่าใช้สอยในการด าเนินกิจกรรม 35,000 บาท

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา

ชัยวัฒน์

83 กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(รหัส 4023002)

1. เพ่ือให้บุคลากรคณะวิทยาการจัดการมีส่วน
ร่วมในการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์
5 ปี (2565-2569) แผนปฏิบัติการคณะ
วิทยาการจัดการ และแผนปฏิบัติการสาขาวิชา
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
ด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

เชิงปริมาณ
1. จ านวนบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ได้แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ 
จ านวน 1 แผน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย 
4.00

250,000 250,000 หมวดใช้สอย 
ค่าใช้สอยในการด าเนินกิจกรรม 250,000 บาท

มิ.ย. 66 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา

ชัยวัฒน์

84 กิจกรรมจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
(รหัส 4025001)

เพ่ือจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา เชิงปริมาณ
ผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
งบประมาณ

400,000 400,000 หมวดใช้สอย 
ค่าใช้สอยในการด าเนินงาน 150,000 บาท
หมวดวัสดุ
ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 250,000 บาท

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 อ.ธันย์นิชา ณัฐวรรณ

85 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
(รหัส 4025002)

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิทยาการ
จัดการให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา

เชิงปริมาณ
ผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
งบประมาณ

50,000 50,000 หมวดใช้สอย 
ค่าใช้สอยในการด าเนินงาน 50,000 บาท

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา

ปราณี

กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

4.1.4.1 จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการ บูรณาการระหว่างศาสตร์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท างานให้กับอาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 นวัตกรรม

กลยุทธ์ : พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผลตอบแทนจากการลงทุนจากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 12

กลยุทธ์ : พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม ร้อยละ 100

4.1.4 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย (รหัส 4014)

โครงการ : จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (รหัส 4023)

โครงการ : บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (รหัส 4025)
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แผ่นดิน รายได้

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ประสานงานล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม
แหล่งงบประมาณและ
 จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ผู้รับผิดชอบ

86 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
จัดซ้ือ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา
(รหัส 4025003)

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
จัดซ้ือ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา

เชิงปริมาณ
ผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
งบประมาณ

929,100 929,100 หมวดใช้สอย 
ค่าใช้สอยในการด าเนินงาน 400,000 บาท
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 529,100 บาท

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา

ปราณี

87 กิจกรรมบริหารส านักงาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
และมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง (ปรับภูมิ
ทัศน์ สาธารณูปโภค ซ่อมบ ารุง และทางด่วน)
(รหัส 4025004)

เพ่ือบริหารส านักงาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม และ
มหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง (ปรับภูมิทัศน์ 
สาธารณูปโภค ซ่อมบ ารุง และทางด่วน)

เชิงปริมาณ
ผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
งบประมาณ

680,953 680,953 หมวดใช้สอย
ค่าใช้สอยในการด าเนินงาน 280,953 บาท
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 400,000 บาท

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา

ปราณี

88 กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษา 
(รหัส 4025005)

เพ่ือบริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการให้มีความสอดคล้องและทันสมัยกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

เชิงปริมาณ
ผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
งบประมาณ

700,000 700,000 หมวดตอบแทน 
ค่าตอบแทนการด าเนินงาน 100,000 บาท
หมวดใช้สอย
 ค่าใช้สอยในการด าเนินงาน 300,000 บาท
หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 300,00 บาท

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา

ปราณี

89 กิจกรรมจัดซ้ือ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือ
การศึกษา (รหัส 4025006)

เพ่ือจัดซ้ือ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา เชิงปริมาณ
ผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
งบประมาณ

647,940 647,940 หมวดวัสดุ 
ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 647,940 บาท

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา

ปราณี

90 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
(รหัส 4032001)

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
คณะวิทยาการจัดการให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา

เชิงปริมาณ
ผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
งบประมาณ

1,670,600 1,670,600 หมวดใช้สอย 
ค่าใช้สอยในการด าเนินงาน 1,670,600 บาท

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เเละมาตรฐานการศึกษา

ปราณี

912,900 4,987,653 5,900,553รวมงบประมาณ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการน าระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

4.3.2.1 ร้อยละของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยท่ีมีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดต้ังพ้ืนท่ีนวัตกรรม (Innovation Space) ร้อยละ 65

โครงการ : พัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรม (รหัส 4032)


