แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตรที่ : 3 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตฯ

 เงินรายได

ผูรับผิดชอบ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

เปาประสงคที่ : ……………………………………………………………………………………….
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………

แผนงาน : 1. ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : สกอ. ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
โครงการ : โครงการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รหัสโครงการ : 02-02-14-032

กิจกรรม - รายการ
1.1 แนะแนวทางการศึกษาตอในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1.2 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและบําเพ็ญประโยชน

1.3 กีฬาเชื่อมความสัมพันธนองพี่คอมพิวเตอรธุรกิจ

1.4 รวมการแขงขันกีฬาคณะ

1.5 ฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1.6 เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหแกนักศึกษา

เปาหมาย/
หนวยนับ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

งบประมาณ : 127,400 บาท
หนวย : บาท
ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
3,140

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

รวม

3,140

42,200

42,200

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

32,500

32,500

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

10,000

10,000

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน

9,680

4,680

14,360

แผนการใชจาย
1.7 สืบสานศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1.8 ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาศึกษา

รวมทั้งสิ้น

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10,100

10,100

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

2,500

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

5,000
0

0

0

9,680 22,920

2,500

7,600
0

0

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
1 นักศึกษามีความรูความสามารถดานวิชาการ ตลอดจนความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2 นักศึกษามีความพรอมและทักษะที่จําเปนในการฝกประสบการณวิชาชีพ
3 นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบตอหนาที่ ทํางานเปนทีม มีจิตสาธารณะ รูจักการอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน

สรางความสัมพันธในกลุมนักศึกษาทุกชั้นป และสรางเสริมใหสุขภาพแข็งแรง
4 การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของสาขาวิชา
5 คณาจารยของสาขามีความรูความสามารถ ตลอดจนทักษะและประสบการณเพิ่มมากขึ้นอันจะกอใหเกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะนําไปสู
การสอนนักศึกษาใหเปนผูที่มีคุณภาพ

0

0

0

12,600

44,700 50,100 127,400

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

 เงินแผนดิน
หนวยงาน : สาขาวิชาการตลาด
ผูรับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตรที่ : 3. การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตฯ
เปาประสงคที่ : 1.
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :
แผนงาน : 02-02-14(3) การพัฒนานักศึกษา
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
รหัสโครงการ : 02-02-14-035 โครงการ : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
กิจกรรม - รายการ
เปาหมาย/
แผนการ
หนวยนับ ดําเนินงาน/
พ.ศ.2560
แผนการใชจาย
ไตรมาส 1
งปม.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
1.1 จัดอบรมศาสตรดานการตลาด 1 ครั้ง แผนดําเนินงาน
และพัฒนาบุคลิกภาพ
แผนการใชจาย
1.2 ศึกษาดูงาน

2 ครั้ง

1.3 เสริมความรู

2 ครั้ง

1.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ

2 ครั้ง

1.5 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ

2 ครั้ง

1.6 แนะแนวการศึกษา

1 ครั้ง

1.7 ปฐมนิทเศและเตรียมความพรอม 1 ครั้ง
ในการฝกประสบการณวิชาชีพ
1.8 แสดงความยินดีและอําลา
1.9 อบรมเตรียมความพรอมใน
การกาวสูวิชาชีพดานการตลาด

1 ครั้ง

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

 เงินรายได

งบประมาณ : 300,000 บาท
ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

99,100 บาท

7,500
2,000
1,000

หนวย : บาท
รวม
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
58000

58,000

7,500

15,000

2,000

4,000

1,000

2,000
2,000

2,000

18,100

18,100

99,100

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ

1.) นักศึกษามีความรูความเขาใจและมีบุคลิกภาพเหมาะสมและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
2.) นักศึกษาไดรับความรูดานการตลาดจากประสบการณตรงภายนอกหองเรียน
3. นักศึกษามีจิตสํานึกรักความเปนไทย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชและมีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
4. นักศึกษามีความสัมพันธที่ดีระหวางกันและมีการทํางานเปนทีมมากขึ้น
5. นักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากการออกฝกประสบการณวิชาชีพและมีความพรอมในการเขาสูอาชีพดานการตลาด
6.สาขาวิชาการตลาดมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นจากการออกไปแนะแนวการศึกษา

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : …คณะวิทยาการจัดการ...................
ผูรับผิดชอบ ......งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ............
ยุทธศาสตรที่ : .........4 ..การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูประเทศไทย 4.0................
เปาประสงคที่ : …1. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : ...5. บริหารจัดการ....................................
ผลผลิต : ....ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร...............................
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : .......สกอ. ที่ 5.2..ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
โครงการ : โครงการการพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ : 02-02-08-002
แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
กิจกรรมอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพ 1 ครั้ง
แผนดําเนินงาน
150 คน
แผนการใชจาย
กิจกรรม - รายการ

เปาหมาย/
หนวยนับ

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย.

ธ.ค.

งบประมาณ : ..43,800......... บาท

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

43,800

หนวย : บาท

รวม

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
43,800

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรและนักศึกษามีความเขาใจในเกณฑมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น
2. งานประกันคุณภาพการศึกษามีแนวปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน

###

43,800

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : …สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย...
ผูรับผิดชอบ ......สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย...
ยุทธศาสตรที่ : .1...การบริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนําฯ..........
เปาประสงคที่ : ……………………………………………………………………………………….
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : ....4. แผนงานสงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม......................
ผลผลิต : ....4. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม.....
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : .........4.1...................
รหัสโครงการ : 03-01-01-001
โครงการ : .โครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและศาสนา HRM… งบประมาณ : ......21,400... บาท
กิจกรรม - รายการ

โครงการเขาคายธรรมะ HRM

โครงการทําบํารุงศิลปวัฒนธรรมถวายเทียนเขาพรรษาHRM

เปาหมาย/
หนวยนับ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

####

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ

1) นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และมีความรูคูคุณธรรม
2) นักศึกษามีทักษะการดําเนินชีวิตโดยมีคุณธรรมเปนเครื่องนําทาง
3) นักศึกษามีภาวะผูนําและจิตสํานึกในการรับใชเพื่อนมนุษย (Service mind)
4) นักศึกษาสามารถนําวิธีการดําเนินชีวิตอยางมีสติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได

16,400

-

-

-

-

รวม

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
16,400

5,000

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

รวมทั้งสิ้น

หนวย : บาท

5,000

5,000

-

21,400

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : …สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ...
ผูรับผิดชอบ ......สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ...
ยุทธศาสตรที่ : .3...การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตฯ..........
เปาประสงคที่ : ……………………………………………………………………………………….
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : ....1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา......................
ผลผลิต : ....2. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร.....
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : .........1.การผลิตบัณฑิต...................
รหัสโครงการ : 02-02-14-034
โครงการ : ..โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา HRM งบประมาณ : ......168,500.... บาท
กิจกรรม - รายการ

เปาหมาย/
หนวยนับ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปจฉิมนิเทศHRM

โครงการพัฒนาศักยภาพ HRM

โครงการผูกมิตรนองพี่HRMเพื่อสรางประชาธิปไตย

โครงการจิตอาสาและบริการวิชาการ

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

หนวย : บาท

38,400


####

56,700


####

35,000

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

1) เพื่อใหนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปไดมีความสามัคคี มีประชาธิปไตย
2) สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข มีน้ําใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3) เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจกับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูไดมีความผูกพัน HRM
4) สรางศักยภาพใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น

56,700 38,400

รวม

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

####

-

-

-

35,000 38,400

38,400

35,000
168,500

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : .........คณะวิทยาการจัดการ..........
ผูรับผิดชอบ ..........งานวิชาการ..คณะวิทยาการจัดการ..........
ยุทธศาสตรที่ : ….3..การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต...
เปาประสงคที่ : …2..การเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงทุกหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 รวมทั้งไดรับการเผยแพรหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน TQR…
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : .......แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา........
ผลผลิต : ........ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร.........
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : …1.1...ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม…
โครงการ : ...โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ...
งบประมาณ : .........278,000......... บาท
รหัสโครงการ : 02-02-06-003
หนวย : บาท
เปาหมาย/
แผนการ
กิจกรรม - รายการ
ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
หนวยนับ
ดําเนินงาน/
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
แผนการใชจาย งป
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ม.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
9 หลักสูตร แผนดําเนินงาน






1.1 การพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
แผนการใชจาย
75,000 75,000 75,000 10,000 10,000 8,000
1.2 การพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาโท

รวมทั้งสิ้น

1 หลักสูตร

10 หลักสูตร

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย




10,000 10,000 5,000

75,000 75,000 75,000 10,000 10,000

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
การเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงทุกหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 รวมทั้งไดรับการเผยแพรหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน TQR

5,000

รวม

253,000

25,000
278,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : .........คณะวิทยาการจัดการ..........
ผูรับผิดชอบ ..........งานวิชาการ..คณะวิทยาการจัดการ..........
ยุทธศาสตรที่ : ….3..การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต...
เปาประสงคที่ : ….1…บัณฑิตมีความรู คูคุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตร ไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและวิชาชีพ โดยเปนที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ...
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : .......แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา........
ผลผลิต : ........ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร.........
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ......1.6...กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี.........
รหัสโครงการ : 02-02-07-004
งบประมาณ : .......120,000....... บาท
โครงการ : .......โครงการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการ.........
หนวย : บาท
กิจกรรม - รายการ
เปาหมาย/
แผนการ
ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
หนวยนับ
ดําเนินงาน/
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
แผนการใชจาย งป
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ม.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
1.1 การเตรียมความพรอมกอน
1 ครั้ง
แผนดําเนินงาน

การฝกประสบการณวิชาชีพ
แผนการใชจาย
60,000
1.2 การเตรียมความพรอมกอน
สหกิจศึกษา
รวมทั้งสิ้น

1 ครั้ง

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

รวม

60,000


60,000

60,000

60,000

120,000

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
บัณฑิตมีความรู คูคุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตร ไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและวิชาชีพ โดยเปนที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : .........คณะวิทยาการจัดการ..........
ผูรับผิดชอบ ..........งานวิชาการ..คณะวิทยาการจัดการ..........
ยุทธศาสตรที่ : .....4..การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูประเทศไทย 4.0..........
เปาประสงคที่ : ……1…ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง…………
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : .......แผนงานบริหารจัดการ.......
ผลผลิต : ........ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร.........
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ......................................................................................
โครงการ : .....โครงการประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ.....
รหัสโครงการ : 06-01-02-084
กิจกรรม - รายการ

1.1 การประชาสัมพันธและแนะแนว
การศึกษา

เปาหมาย/
หนวยนับ

2 ครั้ง

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
การประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนด

งบประมาณ : .......80,000........ บาท
หนวย : บาท

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย.


40,000
40,000

40,000

40,000

รวม

80,000
80,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ สาขาวิชานิเทศศาสตร
ยุทธศาสตรที่ : 3 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตฯ
เปาประสงคที่ : 1 บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตรไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและวิชาชีพ โดยเปนที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และ ตัวบงชี้ 5.2 การจัดการเรียนการสอน
รหัสโครงการ : 02-02-14-003
โครงการ : พัฒนาทักษะแหงอนาคตใหมและสรางศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรในยุคดิจิ งบประมาณ : 200,400 บาท
กิจกรรม - รายการ

1. สุนทรียนิเทศศาสตร ครั้งที่ 2

2. อบรมสรางเสริมทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร

เปาหมาย/
หนวยนับ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูนิเทศศาสตร
ราชนครินทร-รําไพพรรณี

1 ครั้ง

4. นิเทศศาสตรสาระ-ภาพ ครั้งที่ 2

1 ครั้ง

5. เสนทางสูวิชาชีพนิเทศศาสตร ครั้งที่ 5

1 ครั้ง

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
/

หนวย : บาท

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.

/
45,000
/

รวม

45,000
/
35,400

35,400
/

/
60,000
/

60,000
/
30,000

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ได นักศึกษาสามารถนําความรูและศักยภาพที่ไดไปประยุกตใชกับการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรได
และนักศึกษาสามารถนําความรู ทักษะ และศักยภาพที่ไดไปประกอบวิชาสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลได และเปนบัณฑิตดานนิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชนนิเทศศาสตรที่มีคุณภาพ

30,000
/

/
30,000

30,000

200,400

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ สาขาวิชานิเทศศาสตร
ยุทธศาสตรที่ : 3 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตฯ
เปาประสงคที่ : 1 บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตรไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและวิชาชีพ โดยเปนที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
โครงการ : ระบบสตูดิโอเสมือนจริง
รหัสโครงการ : 02-02-02-017
งบประมาณ : 2,491,200 บาท
กิจกรรม - รายการ

1. จัดซื้อจัดจางระบบสตูดิโอเสมือนจริง

เปาหมาย/
หนวยนับ

1 ครั้ง

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
/

/

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

/
2,491,200

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
นักศึกษาไดใชสตูดิโอเสมือนจริงในการเรียนการสอนและนักศึกษาสามารถนําไปปรับและประยุกตใชในการปฎิบัติงานดานนิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชนได

หนวย : บาท

รวม

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
2,491,200

2,491,200

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ สาขาวิชานิเทศศาสตร
ยุทธศาสตรที่ : 1 การบริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนําฯ
เปาประสงคที่ : 1 บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตรไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและวิชาชีพ โดยเปนที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : บริการวิชาการแกชุมชน
ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
รหัสโครงการ : 08-01-05-004
โครงการ : อบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตสื่อสําหรับเยาวชงบประมาณ : 104,800 บาท
กิจกรรม - รายการ

1. อบรมเชิงปฎิบัติการผลิตสื่อ

เปาหมาย/
หนวยนับ

1 ครั้ง

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
/

/
104,800

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
เยาวชนที่เขารวมโครงการไดมีความรูและทักษะในกระบวนการผลิตสื่อไดอยางสรางสรรค สามารถจัดทําสื่อในเชิงสรางสรรคในดานการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
และรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนอันจะนําไปสูการรวมมือในการสรางเครือขายดานนิเทศศาสตร

หนวย : บาท

รวม

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
104,800

104,800

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินรายได

 เงินแผนดิน

หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตรที่ : 4. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูประเทศไทย 4.0
เปาประสงคที่ : ……………………………………………………………………………………….
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการ
ผลผลิต : ...................................................................................
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ......................................................................................
โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ
รหัสโครงการ : 02-02-02-001
กิจกรรม - รายการ

1.การบริหารงานสํานักงาน
2.ปรับปรุง/ซอมแซม และจางบริการตาง ๆ

เปาหมาย/
หนวยนับ

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
12 ครั้ง
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
8 ครั้ง

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย. ธ.ค.

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
1.ทําใหการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย
2.มีวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนพรอมสําหรับการใหบริการตลอดเวลา

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

200,000 100,000

30,000

งบประมาณ :

20,000

779,400 บาท
หนวย : บาท

รวม

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.

##### 130,000

59,400

50,000

40,000

679,400

10,000

10,000

10,000

10,000

100,000

10,000

779,400

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตรที่ : 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูประเทศไทย 4.0
เปาประสงคที่ : ……………………………………………………………………………………….
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ......................................................................................
รหัสโครงการ : 06-01-02-086
โครงการ : โครงการเตรียมความพรอมงานบริการสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรม - รายการ

1.จัดซื้อวัสดุการศึกษาและวัสดุสํานักงาน

เปาหมาย/
หนวยนับ

6 ครั้ง

2.ปรับปรุง/ซอมแซมครุภัณฑ และจางเหมาบริการตาง ๆ 2 ครั้ง

3.ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
4.คาสาธารณูปโภค

3 ครั้ง
12 เดือน

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
20,000

งบประมาณ : 350,000 บาท
หนวย : บาท
ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
5,000

5,000

5,000 20,000 20,000 20,000

#### 65,400

220,400

20,000

10,000

30,000

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย


แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
1.สํานักงานคณบดีมีความพรอมในดานตาง ๆ สําหรับการใหบริการ
2.มีวัสดุอุปกรณตาง ๆ พรอมสําหรับการใหบริการ

รวม

18,000

2,500

2,500

17,200

2,500

2,500

2,500

2,500

17,200

2,500

2,500

2,500 2,500

2,500

17,200

69,600

2,500

30,000
350,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ยุทธศาสตรที่ : 1. การผลิตบัณฑิตใหมีความรู คูคุณธรรมฯ
แผนงาน : 1. แผนงานขยายโอกาสทางการศึกษา
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : สกอ.ที่ 1.7 การบริหารหลักสูตร และ 1.10 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
รหัสโครงการ : 02-02-14-038
กิจกรรม - รายการ

1.1 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
1.2 จัดซื้อวัสดุฝกและวัสดุสํานักงาน
1.3 ออกนิเทศนักศึกษา

รวมทั้งสิ้น

เปาหมาย/
หนวยนับ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
5 ครั้ง

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย
งปม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

ต.ค.


พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
พ.ย.
ธ.ค.

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

หนวย : บาท
รวม

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
100,000

100000


46,100

100,000

งบประมาณ : 166,100 บาท

46,100


10000 10000

20,000

46,100 10,000 10,000

166,100

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม เกิดการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนที่จะออกไปฝกงานยังสถานประกอบการจริง

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ยุทธศาสตรที่ : 8. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
แผนงาน : 1. แผนงานขยายโอกาสทางการศึกษา
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : สกอ.ที่ 1.7 การบริหารหลักสูตร และ 1.10 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รหัสโครงการ : 10-01-01-003
โครงการ : โครงการศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารขามพรมแดนเพื่อการทองเที่ยวในอาเซียน
กิจกรรม - รายการ

1.1 จัดโครงการศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม
และการสื่อสารขามพรมแดนเพื่อการ
ทองเที่ยวในอาเซียน

เปาหมาย/
หนวยนับ

1 ครั้ง

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย
งปม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

ต.ค.

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
พ.ย.
ธ.ค.

งบประมาณ : 438,600 บาท

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

438600

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม เกิดการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาสามารถเขาสูชาติสมาชิกประชาคมอาเซียนในดานตางๆ ได

หนวย : บาท
รวม

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
438,600

438,600

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ยุทธศาสตรที่ : 8. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
แผนงาน : 1. แผนงานขยายโอกาสทางการศึกษา
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : สกอ.ที่ 1.7 การบริหารหลักสูตร และ 1.10 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการคายเยาวชนสูอาเซียน
งบประมาณ : 184,600 บาท
รหัสโครงการ : 10-01-01-004
กิจกรรม - รายการ

1.1 จัดโครงการอบรมคายเยาวชน
สูอาเซียน

เปาหมาย/
หนวยนับ

1 ครั้ง

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย
งปม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

ต.ค.

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
พ.ย.
ธ.ค.

184,600

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม เกิดการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาสามารถเขาสูชาติสมาชิกประชาคมอาเซียนในดานตางๆ ได

หนวย : บาท
รวม
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
184,600

184,600

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ยุทธศาสตรที่ : 5. การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อความเขมแข็งของชุมชน
แผนงาน : 2. แผนงานบริการทางวิชาการแกชุมชน
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : สกอ.ที่ 5.1 ระบบและกลไกบริการทางวิชาการแกสังคม และ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
รหัสโครงการ : 09-01-01-001
โครงการ : โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
งบประมาณ : 2,031,900 บาท
กิจกรรม - รายการ

1.1 จัดอบรมดานการเปนผูนําเที่ยวในทองถิ่น
1.2 จัดอบรมดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
1.3 จัดอบรมการทองเที่ยวชุมชน
1.4 จัดอบรมดานการโรงแรมและการบริการ
รวมทั้งสิ้น

เปาหมาย/
หนวยนับ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย
งปม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

ต.ค.

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
พ.ย.
ธ.ค.

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.


หนวย : บาท
รวม
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
500,000

500,000


500,000

500,000


500,000

500000


531,900
500,000

1,000,000

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการใชศักยภาพของสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมในการบริการทางวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น และเผยแพรศักยภาพและชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย

531,900

531,900
2,031,900

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : .คณะวิทยาการจัดการ..................
ผูรับผิดชอบ .....งานกิจการนักศึกษา.............
ยุทธศาสตรที่ : ..3 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตฯ....
เปาประสงคที่ : …1. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง…….
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : ..1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา.......
ผลผลิต : ...ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร.........
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ....สกอ. ตัวบงชี้ที่ 1.5, 1.6, 4.1...................
รหัสโครงการ : 02-02-14-039
โครงการ : .. โครงการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการงบประมาณ :
กิจกรรม - รายการ

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
2. กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธนองพี่สีสม
3. กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

เปาหมาย/
หนวยนับ

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
1 ครั้ง
แผนดําเนินงาน
500 คน
แผนการใชจาย
1 ครั้ง
แผนดําเนินงาน
650 คน
แผนการใชจาย
1 ครั้ง
แผนดําเนินงาน
75 คน
แผนการใชจาย

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย. ธ.ค.

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานวิชาการ กีฬาและกิจกรรม
2. นักศึกษาไดรับการสงเสริมในการจัดกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3D ของรัฐบาล

100,000

บาท

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

หนวย : บาท
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.

12,500

77,500

10,000
10,000 12,500 77,500

รวม

12,500
77,500
10,000
100,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : .คณะวิทยาการจัดการ..................
ผูรับผิดชอบ .....หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต...........
ยุทธศาสตรที่ : ..3 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตฯ....
เปาประสงคที่ : …1. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง…….
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : ..1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา.......
ผลผลิต : ...ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร.........
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ....สกอ. ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา
รหัสโครงการ : 02-02-14-040
โครงการ : .. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กิจกรรม - รายการ

เปาหมาย/
หนวยนับ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและนักศึกษา 1 ครั้ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อสราง
30 คน
สมรรถนะที่เปนเลิศในยุค Digital Economy และ
Thailand 4.0

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย. ธ.ค.

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ : .....60,300....... บาท
หนวย : บาท
ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย.

60,300

60,300

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารยและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตไดรับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะที่สอดคลองกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
2. อาจารยและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีความรู ทักษะ และประสบการณดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการบริหารธุรกิจในยุค Digital Economy และ Thailand 4.0
3. นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาของหลักสูตร

4. นักศึกษาสามารถปรับตัวในการทํางานและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

รวม

60,300

60,300

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : .คณะวิทยาการจัดการ..
ผูรับผิดชอบ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี...
ยุทธศาสตรที่ : ..3 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตฯ.
เปาประสงคที่ : ……………………………………………………………………………………….
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : .1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา..
ผลผลิต : ..ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร...
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ......................................................................................
รหัสโครงการ : 02-02-14-037
โครงการ : พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการเงินและการบัญชี
กิจกรรม - รายการ

เปาหมาย/
หนวยนับ

1.อบรมทักษะการใชexcel

1 ครั้ง

2.อบรมทักษะการใชภาษา

1 ครั้ง

3.การบูรณาการการเรียนการสอนบัญชี

1 ครั้ง

4.ฝกประสบการวิชาชีพ

1 ครั้ง

5.พัฒนาบุคลิกภาพการทํางานเปนทีม

1 ครั้ง

6.โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและหนวยงา 1 ครั้ง

ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
7.จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ

3 ครั้ง

8.เตรียมความพรอมนักศึกษาใหม(ไมใชงบ)

1 ครั้ง

9.สานสัมพันธพี่นองสาขาบัญชี(ไมใชงบ)

1 ครั้ง

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย. ธ.ค.

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

1) นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นได
2) นักศึกษามีบุคลิกภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
3) นักศึกษามีความรูความสามารถในดานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ เกิดทักษะและความชํานาญ
4) นักศึกษาไดมีวัสดุอุปกรณใชในการฝกทักษะความชํานาญ

งบประมาณ : .....182,400......... บาท
หนวย : บาท
ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

10,800

รวม

10,800


10,800




10,800

5,000

5,000

10,000

10,000



-




####
22,000

####

-


####


####


63,800
22,000
60,000


5,000

21,600

182,400

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี.
ยุทธศาสตรที่ : .ยุทธศาสตรท1ี่ การบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงและวัฒนธรรมเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา.
เปาประสงคที่ : ……………………………………………………………………………………….
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :……………………………………………………………………
แผนงาน : ..2 บริการวิชาการแกชุมชน....
ผลผลิต : ....ผลงานการใหบริการวิชาการ..
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ......................................................................................
โครงการ : บริการวิชาการอบรมความรูตอเนื่องทางการบัญชี งบประมาณ : ....141,600.............. บาท
รหัสโครงการ : 08-01-05-006
กิจกรรม - รายการ

1. อบรมความรูตอเนื่องผูทําบัญชี

เปาหมาย/
หนวยนับ

2 ครั้ง

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย
งปม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

หนวย : บาท

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
รวม
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.


70,800
70,800
141,600

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ

70,800

1) ทําใหผูทําบัญชีและผูสนใจนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน
2)ทําใหผูทําบัญชีนับชั่วโมงการอบรมได
3)ทําใหคณะวิทยาการจัดการ ไดปฏิบัติหนาที่ไดสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น

70,800

141,600

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

 เงินแผนดิน
หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

 เงินรายได

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีวางแผนและพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ : 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อสรางความผูกพันฯ
เปาประสงคที่ : 14. บุคลากรทุกระดับมีสมมรถนะ และเชี่ยวชาญตามสายงาน
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการ
ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ......................................................................................
รหัสโครงการ : 02-02-13-017

โครงการ : พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

งบประมาณ : 220,000 บาท
หนวย : บาท

กิจกรรม - รายการ

เปาหมาย/ แผนการดําเนินงาน/
หนวยนับ แผนการใชจาย งปม.

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ไตรมาส 1
ต.ค.
1.การจัดสงอาจารยและเจาหนาที่เขาอบรมสัมมนา

2.การจัดซื้อวัสดุในการพัฒนาผลงานทางดานวิชาการ

รวม

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.















ส.ค.

ก.ย.

แผนดําเนินงาน



แผนการใชจาย

20,000

แผนดําเนินงาน















แผนการใชจาย

2,000

2,000

2,000

2,000

4,000

2,000

2,000 2,000

2,000

20,000

34000 22000 22,000 42,000

2,000

220,000

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารยมีความรูใหมในศาสตรที่ตนเองสอนเพิ่มมากขึ้น นํามาประยุกตการสอนใหมีคุณภาพ
2. เจาหนาที่มีความรูใหมในสายงานที่เกี่ยวของกับตนเองสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางาน

20,000 20,000 30,000 30,000 20,000 20,000

22,000 22,000

#### 32,000

####


200,000


แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

 เงินแผนดิน
หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

 เงินรายได

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีวางแผนและพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ : 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูประเทศไทย 4.0
เปาประสงคที่ : 9 ระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : บริหารจัดการ
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ......................................................................................
รหัสโครงการ : 02-02-02-040

โครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ : 150,000 บาท
หนวย : บาท

กิจกรรม - รายการ

เปาหมาย/ แผนการดําเนินงาน/
หนวยนับ แผนการใชจาย งปม.

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
1. จัดซื้อครุภัณฑ

2 รายการ

2. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

3.อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

2 ครั้ง

9 คน

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

แผนดําเนินงาน



แผนการใชจาย

37000

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
37000

แผนดําเนินงาน





แผนการใชจาย

34000

34000





แผนการใชจาย

10,000

15,000

10000

10000

45,000

10,000 37,000

#### 34000

10000 34000 10000

150,000

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
1. มีครุภัณฑสําหรับรองรับการปฏิบัติงานและสนับสนุนการดําเนินงานดานตาง ๆ



68000

แผนดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

2. มีจํานวนวัสดุที่เพียงพอตอการใชงาน

รวม

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)



แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

 เงินแผนดิน
หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

 เงินรายได

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีวางแผนและพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ :6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุกเพื่อสรางความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
เปาประสงคที่ : 9 ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ......................................................................................
รหัสโครงการ : 06-01-02-085

โครงการ :โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ งบประมาณ : 55,000 บาท
หนวย : บาท

กิจกรรม - รายการ

เปาหมาย/ แผนการดําเนินงาน/
หนวยนับ แผนการใชจาย งปม.

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

1.โครงการสัมมนาฯ ทบทวนแผนคณะฯ

2.จัดทํารายงานประจําป

1 ครั้ง

1 ครั้ง

รวม

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

แผนดําเนินงาน



แผนการใชจาย

30000

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
30000

แผนดําเนินงาน



แผนการใชจาย

25000

25000

25000

55000

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
1.บุคลากรในคณะมีสวนรวมในการปรับและทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ
2.คณะฯ มีแผนการพัฒนาคณะที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

30,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ.......................................ผูรับผิดชอบ ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ยุทธศาสตรที่ :1 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
เปาประสงคที่ : 1 บัณฑิตมีความรู คูคุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตรไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและวิชาชีพฯ
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………
แผนงาน : 3 การจัดการเรียนการสอน
ผลผลิต : ...ผูสําเร็จการศึกษาทางดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : ......................................................................................
โครงการ :การจัดการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
รหัสโครงการ : 02-02-02-039
กิจกรรม - รายการ

1.การสืบคนขอมูลทางเศรษฐศาสตร

2.การจัดซื้อวัสดุสําหรับสาขาวิชา

เปาหมาย/ แผนการดําเนินงาน/
หนวยนับ แผนการใชจาย งปม.

1 ครั้ง

1 ครั้ง

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

รวมทั้งสิ้น

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
1) นักศึกษามีทักษะในการสืบคนขอมูลทางดานเศรษฐศาสตรมากยิ่งขึ้น
2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจมีวัสดุในการดําเนินการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

งบประมาณ : 13,400 บาท
หนวย : บาท

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.


8,400


5,000

5,000

รวม
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
8,400

5,000

8,400

13,400

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ผูรับผิดชอบ คณาจารยสาขาวิชาการจัดการ
ยุทธศาสตรที่ : 3 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตฯ
เปาประสงคที่ : ……………………………………………………………………………………….
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ : การจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
แผนงาน : แผนงานขยายโอกาศและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต : 400คน และบุคลากร 5 คน..................................................................................
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : …3.2 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา...................................................................................
รหัสโครงการ 02-02-14-036

กิจกรรม - รายการ

โครงการ : พัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการจัดการ
เปาหมาย/ แผนการดําเนินงาน/
หนวยนับ แผนการใชจาย งปม.

1.1ศึกษาดูงานดานการบริหารตามแนวหลักศก.พอเ 1/40 คน
1.2 พัฒนานศ.การจัดการภาคพิเศษ

1/50 คน

1.3 วัยใสกับสมุนไพรไทย

1/100คน

1.4 จิตวิทยาวัยใสใสใจคุณ

1/100 คน

1.5 อบรมคอมพิวเตอร

1/50 คน

1.6 การพัฒนานศ.รายชั้นป

1/50 คน

1.7 พัฒนานศ.ภาคพิเศษ

1/50 คน

1.8 การพัฒนานศ.รายชั้นป

1/50 คน

1.9 จิตอาสา

1/100 คน

1.10 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1 ครั้ง

1.11 เสนทางสูบัณฑิตฯ
1.12 วันระพี
1.13 พัฒนานศ.ภาคพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

1/120คน
1 ครั้ง
1/50 คน

แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนการดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

งบประมาณ :

261,600

บาท
หนวย : บาท

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

29,600

20,000

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

รวม
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
29,600
20,000


21,600

21,600

15,600

10,000

15,600
10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

5,000

6,000

5,000
6,000

68,800

5,000

20,000

0

0

49,600

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
การบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายในการบริหารจัดการ

21,600

25,600

20,000

20,000

0

20,000

11,000

93,800

68,800
5,000
20,000
261,600

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตรที่ : 1 การบริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนําฯ

 เงินรายได

ผูรับผิดชอบ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

เปาประสงคที่ : ……………………………………………………………………………………….
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :………………………………………………………………………………

แผนงาน : การเผยแพรความรูและบริการวิชการ
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : สกอ. ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
รหัสโครงการ : 08-01-05-005
โครงการ : โครงการอบรมปฏิบัติการการใชคอมพิวเตองบประมาณ :

กิจกรรม - รายการ
1 โครงการอบรมปฏิบัติการการใชงานคอมพิวเตอรในเชิงธุรกิจ

เปาหมาย/
หนวยนับ

60 คน

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
1 ธุรกิจสามารถนํารานคาอิเล็กทรอนิกส ไปประยุกตการดําเนินการธุรกิจตนเองได
2 ขยายชองทางการจัดจําหนายใหแกบุคคลทั่วไปที่สนใจทําธุรกิจออนไลนใหม

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

124,000

บาท

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

หนวย : บาท

รวม

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

14,300 55,200 54,500

14,300 55,200 54,500

124,000

124,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ คณาจารยสาขาวิชาการจัดการ
ยุทธศาสตรที่ : 3 การบริการวิชาการแกสังคมเชิงรุก ที่เชื่อมโยงกับการทะนุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ : สาขาวิชาการจัดการไดมีผลงานดานบริการวิชาการใหกับชุมชน
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ :การเผยแพรความรูและบริการวิชาการ
แผนงาน : (1) การบริการวิชาการแกชุมชน (แผนงาน)
ผลผลิต :บุคคลภายนอก 45 คน ,อาจารย 7 คน, เจาหนาที่ 3 คน, นักศึกษา 5 คน
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
โครงการ : การเพิ่มศักยภาพดานการตลาดและการจัดการฯ
รหัสโครงการ : 08-01-05-008
กิจกรรม - รายการ

1.การฝกอบรม

เปาหมาย/
หนวยนับ

1 ครั้ง

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
สาขาวิชาการจัดการมีโครงการบริการวิชาการ ที่สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

งบประมาณ : 75,000 บาท
ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

75,000

####

หนวย : บาท

รวม

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
75,000

75,000

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินแผนดิน

 เงินรายได

หนวยงาน : สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ คณาจารยสาขาวิชาการจัดการ
ยุทธศาสตรที่ : 3 การบริการวิชาการแกสังคมเชิงรุก ที่เชื่อมโยงกับการทะนุบารุงศิลปะวัฒนธรรมฯ
เปาประสงคที่ : สาขาวิชาการจัดการไดมีผลงานดานบริการวิชาการใหกับชุมชน
โครงการตามแผนมหาวิทยาลัยฯ : การเผยแพรความรูและบริการวิชาการ
แผนงาน : (1) การบริการวิชาการแกชุมชน (แผนงาน)
ผลผลิต : บุคคลภายนอก 70 คน ,อาจารย 10 คน, เจาหนาที่ 5 คน, นักศึกษา 5 คน
ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./อื่น ๆ ) ระบุ : องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
โครงการ : อบรม "สูงวัย Cyber ยุค 4.0"
งบประมาณ : 165,400 บาท
รหัสโครงการ : 08-01-05-007
หนวย : บาท
กิจกรรม - รายการ

1.อบรม

เปาหมาย/
หนวยนับ

1 ครั้ง

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใชจาย งป
ม.
แผนดําเนินงาน
แผนการใชจาย

รวมทั้งสิ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
สาขาวิชาการจัดการมีโครงการบริการวิชาการ ที่สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ระยะเวลา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
พ.ศ.2561
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.


รวม
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.

165,400

165,400

165,400

165,400

