แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

ตุลาคม 2560
คํานํา
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิท ยาการจั ดการและสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เปน การนําแผนกลยุ ทธถายทอดตามประเด็นยุทธศาสตรสูแผนปฏิ บัติการ โครงการ/
กิจกรรมโดยมีการแจกแจงรายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดและคาเปาหมาย แนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบ
เวลาในการดําเนินงาน การกําหนดผูรับผิดชอบแตละโครงการและงบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน มาตรการ
ในการติดตามประเมินผลและการปรับแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2561
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร 5
ดาน คือประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการใหบริการทางดานวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และประเด็ น ยุ ทธศาสตรที่ 5 ด านการบริห าร โดยนําเสนอดวยสว นที่ 1 บทนํ า สว นที่ 2 แผนปฏิ บัติการ
ประจําป สวนที่ 3 แผนการใชจายงบประมาณจําแนกตามกองทุนและสวนที่ 4 ภาคผนวก
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ฉบับนี้จะเปนเครื่องมือและกลไกในการบริหารงาน/โครงการ/กิจกรรมในคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร การสื่อสารและการถายทอดแนวปฏิบัติใหแกหนวยงาน ผูบริหาร ตลอดจนผูปฏิบัติงาน
ในระดับ ตาง ๆ เพื่ อร วมกัน ผนึ กกํ าลั งขับ เคลื่อนคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ให บ รรลุถึง
วิสัยทัศนที่พึงปรารถนารวมกันตาม ปรัชญา และ ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ปญญาเพื่อความเขมแข็ง
ของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)

รองศาสตราจารย สิริเกียรติ รัชชุศานติ
ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
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1.5 หลักการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
1.6 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการประจําป
บทที่ 2 แผนปฏิบัติการประจําป
2.1 ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
2.2 การกําหนดดัชนี อักษรยอของโครงการ/กิจกรรม
2.3 โครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการใหบริการทางดานวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ประวัติความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายโอกาสทางการศึกษา และความ
เสมอภาคทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหกับประชาชนอยางทั่วถึง และไดเสนอขอจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยาขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 ในคราวประชุมวันที่ 8
ตุลาคม 2539 มีมติใหใชชื่อวาวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา โดยในเริ่มแรกไดขอความรวมมือกับโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม ในการใชหองเรียนเปนการชั่วคราวและเริ่มจัดการจัดการเรียนการสอนในป 2538 เปนตนมา ปแรก
ไดจัดการเรียนการสอนในระบบไตรภาคสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ปตอ ๆ มา เปนสาขาวิชาการบัญชี เมื่อไดมี
การยายสถานที่ทําการจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคมมาอยูที่ ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งหาก
จากจังหวัดพะเยาประมาณ 17 - 18 กิโลเมตร ในป 2542 จึงเริ่มมีการรับนิสิตภาคปกติในสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี ควบคูกับระบบไตรภาคโดยเริ่มแรกสังกัดกลุมศิลปศาสตร ตอมาในวันที่ 28
มีนาคม 2547 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 040/2546 แยกตัวออกมาจาก
กลุมศิลปศาสตร ใชชื่อวา “กลุมวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร” และในวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ไดรับ
การเปลี่ยนชื่อใหมเปน “สํานักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร” และในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ได
ยกระดับฐานะเปน “คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร”
ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรดําเนินการจัดการเรียนการสอน 7 หลักสูตร 11
สาขาวิชา ประกอบดวย
ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
- สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม
ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
- สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
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ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
- สาขาวิชาการทองเที่ยว
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- สาขาวิชาการตลาด
สถานที่ตั้ง
ที่อยู :
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ตั้งอยูที่เลขที่ 19 หมูที่ 2
ถนนพหลโยธิน ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท :
0-54466-666 ตอ 1508
โทรสาร :
0-5446-692
เว็ปไซต :
http:/mis.up.ac.th
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญา : บัณ ฑิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เปนผูมี
ความรู มีทักษะความชํานาญวิชาชีพ และมีความคิดสรางสรรคที่สามารถประยุกตให
เขากับสถานการณ ตลอดจนเปนคนดี มีคุณธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
ปณิธาน : มุงเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพดานนวัตกรรมการจัดการ เพื่อผลิตบัณฑิตในดาน
การบริห ารธุ รกิ จ การบั ญ ชี เศรษฐศาสตร การท องเที่ ย ว และนิ เทศศาสตร ใหมี ความ
เชี่ยวชาญบนพื้นฐานของคุณภาพวิชาชีพ เทคโนโลยี และสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
วิสัยทัศน : สถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา ดานบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเที่ยวและ
นิ เทศศาสตรร ะดั บ ประเทศที่เปน พลังสรางความเขมแข็งทางธุรกิจ และเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ รวมรับผิดชอบตอสังคม
พันธกิจ : 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพขั้นสูงในระดับประเทศ มุงเนนคุณธรรมและ
ความเปนเลิศทางดานบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเที่ยวและนิเทศ
ศาสตร
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2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางองคความรูและนําไปพัฒ นาการเรียนการสอน
และเพิ่มความเขมแข็งในทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ โดยมุงเนนการทําวิจัยทั้งแบบ
สายตรงและบูรณาการ
3. บริการวิช าการด านบริห ารธุรกิจ การบั ญ ชี เศรษฐศาสตร การทองเที่ยวและนิเทศ
ศาสตร
4. ทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนา ทองถิ่นไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยูรวมกันไดอยางดีตลอดทั้งอนุรักษ
ทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดลอม
5. พั ฒ นาความสัมพั น ธและความรวมมื อทางวิชาการกับ สถาบั น วิช าการและองคกรที่
เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในภูมิภาคอาเซียน
6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส พึ่งพาตนเองไดภายใตเศรษฐกิจ
พอเพียง
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โครงสรางของหนวยงาน
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1.3 โครงสรางการบริหารงาน
คณบดี

รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายแผนและ

รองคณบดีฝายวิจัย

ผูชวยคณบดี

ประกันคุณภาพการศึกษา

และบริการวิชาการ

ฝายกิจการนิสิต

งานการเงินและการบัญชี

งานบริการการศึกษา

งานนโยบายและแผน

งานวิจัย

งานกิจการนิสิต

งานพัสดุ

หองปฏิบัติการ

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานบริการวิชาการ

งานศิษยเกาสัมพันธ

งานบุคคล

สาขาวิชา

งานสื่อสารองคกร

ศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพและสหกิจศึกษา

งานธุรการ

งานบัณฑิตศึกษา

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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1.4 หลักการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีหลักการดังนี้
1) ตองครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทาลัยอยางนอย 4 ดาน คือดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2) จะตองตอบสนองและสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
3) ใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งในลักษณะงานประจําที่จะตองมีการ
ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในภายนอก
4) ตองแสดงตัวบงชี้และคาเปาหมายวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
5) ตองมีลักษณะยืดหยุน และมีกลไกในการปรับแผนที่ชัดเจน
1.6 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการประจําป
1) เพื่ อเปน คู มือปฏิ บั ติงานของเจ าหนาที่ในระดับ ปฏิบัติการและเปน เครื่องมือในการบริห ารและ
ติดตามนโยบาย การปฏิบัติงานของผูบริหารหนวยงาน
2) เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ ของหนวยงาน รวมทั้ง
เปนเครื่องมือในการติดตามแผนการใชเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในแตละปงบประมาณ
3) เพื่อเปนกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
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บทที่ 2
แผนปฏิบัติการประจําป
2.1 ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย
แผนปฏิบัติการประจําป ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร เปนการแปลงแผนกลยุทธ
พ.ศ. 2560 – 2561 สู การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในแตละปงบประมาณ ดังนั้น แผนปฏิบั ติการประจําป
2561 คือภาพรวมของการดําเนินโครงการตามพันธกิจ 5 ดาน ตลอดปงบประมาณ 2561 ของคณะฯ อันไดแก
พันธกิจดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม และการบริหาร
จัดการ ดังนั้น ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป จึงสามารถสะทอนความสําเร็จของแผนกลยุทธในดาน
ตางๆ ได เป น อย างดี ทั้ งนี้ ในป งบประมาณ 2561 ตัวบ งชี้ความสําเร็จ ของแผนปฏิบัติการประจําป ระดับ
มหาวิทยาลัย มี 3 ตัวบงชี้ และมีการตั้งคาเปาหมายของผลการดําเนินงานไวดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 1 : รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 ทั้งหมดที่ดําเนินการแลวเสร็จ
คาเปาหมาย : รอยละ 80
ระดับคะแนนความสําเร็จ : ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 80 เทากับ 5 คะแนน
สูตรที่ใชในการคํานวณ
รอยละของโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ 2561 ทั้งหมดที่ดําเนินการแลวเสร็จ =
จํานวนโครงการทั้งหมดที่ดาํ เนินการแลวเสร็จ × 100
จํานวนโครงการทั้งหมดในแผนปฎิบัติการประจําป 2561

ตัวบงชี้ที่ 2 : รอยละของตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561
ที่ดําเนินการลุลวงตามคาเปาหมาย
คาเปาหมาย : รอยละ 80
ระดับคะแนนความสําเร็จ : ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 80 เทากับ 5 คะแนน
สูตรที่ใชในการคํานวณ
รอยละของตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ 2561 ที่ดําเนินการลุลวงตามคาเปาหมาย =
จํานวนตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการที่ดําเนินการลุลว งตามคาเปาหมาย × 100
จํานวนตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจําป 2561
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ความหมายของระดับคะแนนความสําเร็จ
ระดับคะแนน 5.00 - 4.51 หมายถึง ดีมาก
ระดับคะแนน 4.50 – 3.51 หมายถึง ดี
ระดับคะแนน 3.50 – 2.51 หมายถึง พอใช
ระดับคะแนน 2.50 - 1.50 หมายถึง ตองปรับปรุง
ระดับคะแนน 1.50 – 0.00 หมายถึง ตองปรับปรุงเรงดวน
หมายเหตุ
กรณี มีการปรับเพิ่มหรือปรับลดโครงการระหวางปงบประมาณ ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปน
และมีหลักฐานการแจงใหทราบลวงหนา ใหปรับจํานวนโครงการ หรือ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการ เพิ่ม
หรือลดตามแตกรณี ในตัวบงชี้ทั้งสองตัวทั้งที่เปนตัวตั้งและตัวหาร
2.2 การกําหนดดัชนี อักษรยอของโครงการ/กิจกรรม
รหัสโครงการ
ดัชนีอักษรยอ (ตําแหนงที่ 1 ของรหัสโครงการ)
กจ. หมายถึง
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
ตัวเลขในรหัสโครงการ (ตําแหนงที่ 2 ของรหัสโครงการ)
61
หมายถึง
ปงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวเลขในรหัสโครงการ (ตําแหนงที่ 3 ของรหัสโครงการ)
01
หมายถึง
ประเด็นยุทธศาสตรดานการจัดการเรียนการสอน
02
หมายถึง
ประเด็นยุทธศาสตรดานการวิจัย
03
หมายถึง
ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ
04
หมายถึง
ประเด็นยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
05
หมายถึง
ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร
06
หมายถึง
ประเด็นยุทธศาสตรดานดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
07
หมายถึง
ประเด็นยุทธศาสตรดานการใหบริการสุขภาพ
ตัวเลขในรหัสโครงการ (ตําแหนงที่ 4 ของรหัสโครงการ)
001 หมายถึง
ลําดับที่ 1
002 หมายถึง
ลําดับที่ 2
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การนําหนดรหัสโครงการใหกําหนดรหัสโครงการโดยการใชช่ือยอของหนวยงานเปนอักษรยอ 2 หรือ
3 ตัว ตามดวย รหัสปงบประมาณ รหัสประเด็นยุทธศาสตร และลําดับที่ของโครงการ/กิจกรรม
เชน กจ.6105001
เลข 3 ตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับที่ของโครงการ
001 หมายถึง ลําดับที่ 1
เลข 2 ตัวกลาง หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร
05 หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร
เลข 2 ตัวแรก หมายถึง ปงบประมาณ
ชื่อยอของหนวยงาน 2 หรือ 3 ตัวอักษร
กจ. หมายถึง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

-9-

2.3 โครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน
ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
1
กจ 6101001 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝกงาน

งบประมาณ
60,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ

30,000
10,000

ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ

2
3

กจ 6101002
กจ 6101003

โครงการอบรมทักษะสําหรับนิสิตฝกงานและสหกิจศึกษา
โครงการแขงขันทักษะการปฏิบัติสหกิจศึกษา

4

กจ 6101004

โครงการแนะแนวสัญจร

400,000

ฝายวิชาการ

5
6

กจ 6101005
กจ 6101006

โครงการเตรียมความพรอมนิสิตใหม
โครงการพัฒนาเทคนิคการจําทําสื่อประกอบการสอน

50,000
100,000

ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ

7

กจ 6101007

โครงการแขงขันตอบปญหาทางการบัญชี

40,000

สาขาวิชาการบัญชี

8

กจ 6101008

โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิชาการบัญชี

60,000

สาขาวิชาการบัญชี

9

กจ 6101009

50,000

สาขาวิชาการบัญชี

10

กจ 6101010

11

กจ 6101011

โครงการสรางนักบัญ ชีคุณ ภาพรุนใหมรวมกับกรมพัฒ นา
ธุรกิจการคา
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางวิ ช าการและวิ จั ย อาจารย
สาขาวิชาการบัญชี
โครงการธุรกิจจําลอง

12

กจ 6101012

โครงการนิเทศนนิสิตฝกงานสาขาวิชาการบัญชี

52,000 สาขาวิชาการบัญชี

13

กจ 6101013

โครงการอบรมสัมมนาทางการบัญชี

50,000 สาขาวิชาการบัญชี

14

กจ 6101014

60,000 สาขาวิชาการบัญชี

15

กจ 6101015

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อก าวสูนั กภาษีอากรระดั บ
ปฏิบัติการ (Tax Junior)
โครงการ Indy Night by Accounting

16

กจ 6101016

โครงการรับขวัญบัญชีบัณฑิต

15,000 สาขาวิชาการบัญชี

17

กจ 6101017

โครงการรางวัลสหกิจศึกษาดีเดนสาขาการบัญชี

4,000 สาขาวิชาการบัญชี

18

กจ 6101018

โครงการเสริมหลักสูตรฝกประสบการณวิชาชีพ

4,000 สาขาวิชาการบัญชี

19

กจ 6101019

โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร

30,000

20

กจ 6101020

โครงการ CDC : Comm.M.

30,000

21

กจ 6101021

โครงการ My Guest Best Practice

20,000

22

กจ 6101022

โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการการจัดการการสื่อสาร

30,000
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82,000 สาขาวิชาการบัญชี
10,000 สาขาวิชาการบัญชี

10,000 สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร
สาขาวิชาการ
จัดการการสื่อสาร
สาขาวิชาการ
จัดการการสื่อสาร
สาขาวิชาการ
จัดการการสื่อสาร

ลําดับ รหัสโครงการ
23
กจ 6101023 โครงการ Hey Day

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
16,580

24

กจ 6101024

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย AUN-QA

30,000

25

กจ 6101025

โครงการวิชาการพบวิชาชีพ

51,018

26

กจ 6101026

5,000

27

กจ 6101027

โครงการเตรียมความพรอมนิสิตป 1 สาขาวิชาการสื่อสาร
สื่อใหม
โครงการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตและบัณฑิต

15,000

28

กจ 6101028

โครงการศิษยเกาพบศิษยปจจุบัน

60,838

29

กจ 6101029

โครงการตอนรับบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

12,000

30

กจ 6101030

80,000

31

กจ 6101031

32

กจ 6101032

33

กจ 6101033

โครงการอบรมทั ก ษะและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพด า นการ
บริหารธุรกิจ
โครงการอบรมการวางแผนภาษีสําหรับผูประกอบการรุน
ใหม
โครงการศึกษาดูงานการผลิต, การจัดการคุณภาพและโลจิ
สติกส รุน 58
โครงการการจัดการธุรกิจแฟร ครั้งที่ 14 (BMG Fair)

34

กจ 6101034

โครงการศึกษาดูงานบริหารคลังสินคา รุน 57

35,000

35

กจ 6101035

36

กจ 6101036

โครงการรุนพี่รุนนองสานสัมพันธแนนแฟน (BMG 57 Good
Bye Senior Party)
โครงการพัฒนาทักษะการฝกอบรมและภาวะผูนํา

60,000

37

กจ 6101037

โครงการนิเทศนิสิตฝกงานชั้นปที่ 4 รุน 57

30,000

38

กจ 6101038

โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

80,000

39

กจ 6101039

โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
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20,000
35,000
30,000

5,000

5,000

ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาการ
จัดการการสื่อสาร
สาขาวิชา
การสื่อสารสื่อใหม
สาขาวิชา
การสื่อสารสื่อใหม
สาขาวิชา
การสื่อสารสื่อใหม
สาขาวิชา
การสื่อสารสื่อใหม
สาขาวิชา
การสื่อสารสื่อใหม
สาขาวิชา
การสื่อสารสื่อใหม
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร

ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
40
กจ 6101040 โครงการพี่ติวนอง เพื่อชวยเพื่อนสาขาวิชาการเงินและการ
8,000
ธนาคาร
41
กจ 6101041 โครงการอบรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร
3,000
42

กจ 6101042

โครงการการศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด

ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร
80,000 สาขาวิชาการตลาด

43

กจ 6101043

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ สาขาวิชาการตลาด

45,000 สาขาวิชาการตลาด

44

กจ 6101044

โครงการแนะแนวการศึกษา สาขาวิชาการตลาด

23,000 สาขาวิชาการตลาด

45

กจ 6101045

โครงการการตลาดสัมพันธ

25,000 สาขาวิชาการตลาด

46

กจ 6101046

25,000

47

กจ 6101047

48

กจ 6101048

49

กจ 6101049

50

กจ 6101050

51

กจ 6101051

52

กจ 6101052

53

กจ 6101053

โครงการทัศนศึ กษานิ สิตสาขาวิชาการทอ งเที่ ยว รหั ส 60
เสนทางภาคเหนือตอนบน
โครงการทัศนศึ กษานิ สิตสาขาวิชาการทอ งเที่ ยว รหั ส 60
เสนทางภาคเหนือตอนลาง
โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการท องเที่ยว รหัส 59
เสนทางภาคเหนือ
โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการท องเที่ยว รหัส 59
เสนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการทั ศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 58
เสนทางภาคกลาง
โครงการทั ศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 58
เสนทางภาคตะวันตก
โครงการทัศนศึ กษานิสิต สาขาวิชาการทอ งเที่ยว รหั ส 57
เสนทางตางประเทศ
โครงการพัฒนาองคความรูดานการทองเที่ยวและโรงแรม

136,327

54

กจ 6101054

โครงการคลังความรูดานการทองเที่ยวและโรงแรม

30,000

55

กจ 6101055

โครงการบริการศูนยพัฒ นาความเปนเลิศดานการสื่อสาร
(พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ)

510,000

56

กจ 6101056

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต

120,000

สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
ศูนยพัฒนา
ความเปนเลิศ
ดานการสื่อสาร
ฝายกิจการนิสิต

57

กจ 6101057

โครงการมหกรรมกีฬา

33,000

ฝายกิจการนิสิต

58

กจ 6101058

โครงการปฐมนิเทศนิสิต

10,000

ฝายกิจการนิสิต

59

กจ 6101059

โครงการแบกกระเปาตะลุยอาเซียน

120,000

ฝายกิจการนิสิต
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25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
70,000

ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
60
กจ 6101060 โครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนานิสิต

งบประมาณ
8,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายกิจการนิสิต

5,000

ฝายกิจการนิสิต

30,000

ฝายกิจการนิสิต

500

ฝายกิจการนิสิต

10,000

ฝายกิจการนิสิต

4,000

ฝายกิจการนิสิต

61

กจ 6101061

โครงการวันแรกพบผูปกครองนิสิต

62

กจ 6101062

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

63

กจ 6101063

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต

64

กจ 6101064

โครงการจิตอาสาพัฒนา ณ ไรเชิญตะวัน จ.เชียงราย

65

กจ 6101065

โครงการไหวครู

66

กจ 6101066

โครงการปจฉิมนิเทศ

15,000

ฝายกิจการนิสิต

67

กจ 6101067

โครงการพั ฒ นาการจั ด ตั้ ง ชมรมของสโมสรนิ สิ ต คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

30,000

ฝายกิจการนิสิต
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย
ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1
กจ 6102001 โครงการ R2R เพื่อพัฒนาบุคลากรสายบริการ
50,000
2
กจ 6102002 โครงการสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย คณ ะวิ ท ยาการจั ด การและ
150,000
สารสนเทศศาสตร
3
กจ 6102003 โครงการสนับสนุนพัฒนาอาจารยคณะวิทยาการจัดการและ
100,000
สารสนเทศศาสตร
4
กจ 6102004 โครงการจัดทําฐานขอมูลวิจัย
40,000
5

กจ 6102005 โครงการประชาสัมพันธผลงานวิจัยและบริการวิชาการ

100,000

6

กจ 6102006 โครงการสรางเครือขายการวิจัยและบริการวิชาการ

100,000

7

กจ 6102007 โครงการสนับสนุนการนําเสนอหรือตีพิมพเผยแพร

100,000

8

กจ 6102008 โครงการวิจัย เรื่อง ความสามารถในการแขงขันทางการคา

50,000

9

กจ 6102009 โครงการ เรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคบริการตอ
พัฒนาเศรษฐกิจไทย
กจ 6102010 โครงการวิจัยของอาจารยสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

50,000

10
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120,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายบริหาร
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการใหบริการทางดานวิชาการ
ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1
กจ 6103001 โครงการบริ ก ารวิ ช าการคณ ะวิ ท ยาการจั ด การและ
60,000
สารสนเทศศาสตร
2
กจ 6103002 โครงการบริการวิชาการทางเศรษฐศาสตร
80,000
3
4
5

กจ 6103003 โครงการการจัดการธุรกิจสูชุมชน ครั้งที่ 3 (Moving BMG
House)
กจ 6103004 โครงการบริการสังคม (Sharing BMG)

35,000

กจ 6103005 โครงการบริการวิชาการและพัฒนาทักษะดานการทองเที่ยว
และโรงแรม

25,000
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21,448

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชา
การทองเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ลําดับ รหัสโครงการ
1
กจ 6104001
2
กจ 6104002
3
กจ 6104003
4
กจ 6104004

ชื่อโครงการ
โครงการทําบุญคณะและสานสัมพันธบุคลากร
โครงการถวายเทียนพรรษา
โครงการลอยกระทง
โครงการจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนในรายวิชาเศรษฐศาสตร
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งบประมาณ
70,000
3,500
20,000
50,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายบริหาร
ฝายกิจการนิสิต
ฝายกิจการนิสิต
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหาร
ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1
กจ 6105001 โครงการพั ฒ นาความร ว มมื อ ทางวิ ช าการทั้ ง ในและ
150,000
ตางประเทศ
2
กจ 6105002 โครงการอบรมการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง
25,000
3
กจ 6105003 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสาย
200,000
บริการ
4
กจ 6105004 โครงการทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนยุ ท ธศาสตร ค ณ ะ
200,000
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
5
กจ 6105005 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
200,000
6

กจ 6105006 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

80,000

7

กจ 6105007

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู AUN-QA

50,000

8

กจ 6105008 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู CUPT QA

50,000

9

กจ 6105009 โครงการพัฒนาการทํางานสโมสรนิสิตคณะ

120,000
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ผูรับผิดชอบ
ฝายบริหาร
ฝายบริหาร
ฝายบริหาร
ฝายแผนและ
ประกันคุณภาพฯ
ฝายแผนและ
ประกันคุณภาพฯ
ฝายแผนและ
ประกันคุณภาพฯ
ฝายแผนและ
ประกันคุณภาพฯ
ฝายแผนและ
ประกันคุณภาพฯ
ฝายกิจการนิสิต

2.4 เปาหมายการดําเนินงานประจําเดือน
เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนตุลาคม 2560
ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1
กจ 6101014 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสู นักภาษีอากรระดั บ
60,000
ปฏิบัติการ (Tax Junior)
2
กจ 6101019 โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร
30,000
3

กจ 6101023

โครงการ Hey Day

16,580

4

กจ 6101052

70,000

5

กจ 6101055

โครงการทัศนศึ กษานิ สิตสาขาวิชาการทอ งเที่ ยว รหั ส 57
เสนทางตางประเทศ
โครงการบริการศูนยพัฒ นาความเปนเลิศดานการสื่อสาร
(พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ)

6

กจ 6105006 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

80,000

7
8

กจ 6102001
กจ 6102005

โครงการ R2R เพื่อพัฒนาบุคลากรสายบริการ
โครงการประชาสัมพันธผลงานวิจัยและบริการวิชาการ

50,000
100,000

9

กจ 6102006

โครงการสรางเครือขายการวิจัยและบริการวิชาการ

100,000

10

กจ 6102007

โครงการสนับสนุนการนําเสนอหรือตีพิมพเผยแพร

100,000

11

กจ 6102010

โครงการวิจัยของอาจารยสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

120,000

- 18 -

510,000

ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร
สาขาวิชาการ
จัดการการสื่อสาร
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
ศูนยพัฒนา
ความเปนเลิศ
ดานการสื่อสาร
ฝายแผนและ
ประกันคุณภาพฯ
ฝายบริหาร
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร

เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
1
กจ 6101004 โครงการแนะแนวสัญจร
2
กจ 6101011 โครงการธุรกิจจําลอง

งบประมาณ
400,000
10,000
80,000

3

กจ 6101030

4

กจ 6101031

5

กจ 6101034

โครงการอบรมทั ก ษะและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพด า นการ
บริหารธุรกิจ
โครงการอบรมการวางแผนภาษีสําหรับผูประกอบการรุน
ใหม
โครงการศึกษาดูงานบริหารคลังสินคา รุน 57

6

กจ 6101036

โครงการพัฒนาทักษะการฝกอบรมและภาวะผูนํา

60,000

7
8

กจ 6101042
กจ 6101046

80,000
25,000

9

กจ 6101048

10

กจ 6101050

11
12
13

กจ 6101057
กจ 6104003
กจ 6102002

14

กจ 6101006

โครงการการศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด
โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 60
เสนทางภาคเหนือตอนบน
โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ ยว รหัส 59
เสนทางภาคเหนือ
โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 58
เสนทางภาคกลาง
โครงการมหกรรมกีฬา
โครงการลอยกระทง
โครงการสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย คณะวิ ท ยาการจั ด การและ
สารสนเทศศาสตร
โครงการพัฒนาเทคนิคการจําทําสื่อประกอบการสอน
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20,000
35,000

25,000
25,000
33,000
20,000
150,000
100,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
ฝายกิจการนิสิต
ฝายกิจการนิสิต
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ฝายวิชาการ

เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนธันวาคม 2560
ลําดับ รหัสโครงการ
1
กจ 6101001
2
กจ 6101016
3
กจ 6101066
4
กจ 6102009
5
6

กจ 6104001
กจ 6105001

ชื่อโครงการ
งบประมาณ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝกงาน
60,000
โครงการรับขวัญบัญชีบัณฑิต
15,000
โครงการปจฉิมนิเทศ
15,000
โครงการ เรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคบริการตอ
50,000
พัฒนาเศรษฐกิจไทย
โครงการทําบุญคณะและสานสัมพันธบุคลากร
70,000
โครงการพั ฒ นาความร ว มมื อ ทางวิ ช าการทั้ ง ในและ
150,000
ตางประเทศ
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ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
สาขาวิชาการบัญชี
ฝายกิจการนิสิต
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร
ฝายบริหาร
ฝายบริหาร

เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม 2561
ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
1
กจ 6101007 โครงการแขงขันตอบปญหาทางการบัญชี
2
กจ 6101020 โครงการ CDC : Comm.M.
3

กจ 6101029
กจ 6101044
กจ 6101056
กจ 6102003

7

กจ 6102004

โครงการแนะแนวการศึกษา สาขาวิชาการตลาด
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต
โครงการสนั บ สนุน พั ฒ นาอาจารยค ณะวิท ยาการจั ด การ
และสารสนเทศศาสตร
โครงการจัดทําฐานขอมูลวิจัย

8

กจ 6102008

โครงการวิจัย เรื่อง ความสามารถในการแขงขันทางการคา

9

กจ 6103001

11
12

200,000

ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการ
จัดการการสื่อสาร
สาขาวิชา
การสื่อสารสื่อใหม
สาขาวิชาการตลาด
ฝายกิจการนิสิต
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
ฝายบริหาร

52,000

สาขาวิชาการบัญชี

โครงการตอนรับบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

4
5
6

10

งบประมาณ
40,000
30,000

โครงการบริ ก ารวิ ช าการคณ ะวิ ท ยาการจั ด การและ
สารสนเทศศาสตร
กจ 6103003 โครงการการจัดการธุรกิจสูชุมชน ครั้งที่ 3 (Moving BMG
House)
กจ 6105003 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสาย
บริการ
กจ 6101012 โครงการนิเทศนนิสิตฝกงานสาขาวิชาการบัญชี
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12,000
23,000
120,000
100,000
40,000
50,000
60,000
35,000

เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
1
กจ 6101040 โครงการพี่ติวนอง เพื่อชวยเพื่อนสาขาวิชาการเงินและการ
8,000 สาขาวิชาการเงิน
ธนาคาร
และการธนาคาร
2
กจ 6101043 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ สาขาวิชาการตลาด
45,000 สาขาวิชาการตลาด
3
กจ 6101067 โครงการพั ฒ นาการจั ด ตั้ ง ชมรมของสโมสรนิ สิ ต คณะ
30,000 ฝายกิจการนิสิต
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
4
กจ 6103002 โครงการบริการวิชาการทางเศรษฐศาสตร
80,000
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร
5
กจ 6104004 โครงการจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนในรายวิชาเศรษฐศาสตร
50,000
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร
6
กจ 6105002 โครงการอบรมการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง
25,000
ฝายบริหาร
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เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม 2561
ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
1
กจ 6101008 โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิชาการบัญชี
2
กจ 6101022 โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการการจัดการการสื่อสาร

งบประมาณ
60,000
30,000

3

กจ 6101037

โครงการนิเทศนิสิตฝกงานชั้นปที่ 4 รุน 57

30,000

4

กจ 6101038

โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

80,000

5

กจ 6101053

โครงการพัฒนาองคความรูดานการทองเที่ยวและโรงแรม

136,327

6

กจ 6101064

โครงการจิตอาสาพัฒนา ณ ไรเชิญตะวัน จ.เชียงราย

7

กจ 6105007

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู AUN-QA

10,000
50,000

8

กจ 6101003

โครงการแขงขันทักษะการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา

10,000
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ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการ
จัดการการสื่อสาร
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
ฝายกิจการนิสิต
ฝายแผนและ
ประกันคุณภาพฯ
ฝายวิชาการ

เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน 2561
ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1
กจ 6101002 โครงการอบรมทักษะสําหรับนิสิตฝกงานและสหกิจศึกษา
30,000
2
กจ 6101010 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางวิ ช าการและวิ จั ย อาจารย
82,000
สาขาวิชาการบัญชี
3
กจ 6101033 โครงการการจัดการธุรกิจแฟร ครั้งที่ 14 (BMG Fair)
30,000
4
5
6
7
8
9

กจ 6101045
กจ 6101047

โครงการการตลาดสัมพันธ
โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 60
เสนทางภาคเหนือตอนลาง
กจ 6101049 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ ยว รหัส 59
เสนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กจ 6101051 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 58
เสนทางภาคตะวันตก
กจ 6103005 โครงการบริการวิชาการและพัฒนาทักษะดานการทองเที่ยว
และโรงแรม
กจ 6101054 โครงการคลังความรูดานการทองเที่ยวและโรงแรม
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25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
30,000

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
สาขาวิชา
การทองเที่ยว

เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
1
กจ 6101009 โครงการสรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหมรวมกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา
2
กจ 6101015 โครงการ Indy Night by Accounting

งบประมาณ
50,000

สาขาวิชาการบัญชี

3
4
5

กจ 6101017
กจ 6101018
กจ 6101021

โครงการรางวัลสหกิจศึกษาดีเดนสาขาการบัญชี
โครงการเสริมหลักสูตรฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการ My Guest Best Practice

10,000
4,000
4,000
20,000

6

กจ 6101027

โครงการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตและบัณฑิต

15,000

7

กจ 6101035

10

โครงการรุนพี่รุนนองสานสัมพันธแนนแฟน (BMG 57 Good
Bye Senior Party)
กจ 6101063 โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต
กจ 6105004 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรคณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
กจ 6105008 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู CUPT QA

11

กจ 6101013

8
9

โครงการอบรมสัมมนาทางการบัญชี
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ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาการบัญชี

5,000
500
200,000
50,000
50,000

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการ
จัดการการสื่อสาร
สาขาวิชา
การสื่อสารสื่อใหม
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
ฝายกิจการนิสิต
ฝายแผนและ
ประกันคุณภาพฯ
ฝายแผนและ
ประกันคุณภาพฯ
สาขาวิชาการบัญชี

เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2561
ลําดับ
1

รหัส
กจ 6101024

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาอาจารย AUN-QA

2

กจ 6101025

โครงการวิชาการพบวิชาชีพ

51,018

3

กจ 6101028

โครงการศิษยเกาพบศิษยปจจุบัน

60,838

4

กจ 6101032

35,000

5

กจ 6105005

โครงการศึกษาดูงานการผลิต, การจัดการคุณภาพและโลจิ
สติกส รุน 58
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

- 26 -

งบประมาณ
30,000

200,000

ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชา
การสื่อสารสื่อใหม
สาขาวิชา
การสื่อสารสื่อใหม
สาขาวิชา
การสื่อสารสื่อใหม
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
ฝายแผนและ
ประกันคุณภาพฯ

เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2561
ลําดับ
1
2

รหัส
กจ 6101005
กจ 6101026

3
4

กจ 6101060
กจ 6103004

5
6

กจ 6104002
กจ 6105009

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
โครงการเตรียมความพรอมนิสิตใหม
50,000
ฝายวิชาการ
โครงการเตรียมความพรอมนิสิตป 1 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อ
5,000
สาขาวิชา
ใหม
การสื่อสารสื่อใหม
โครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนานิสิต
8,000 ฝายกิจการนิสิต
โครงการบริการสังคม (Sharing BMG)
21,448
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
โครงการถวายเทียนพรรษา
3,500 ฝายกิจการนิสิต
โครงการพัฒนาการทํางานสโมสรนิสิตคณะ
120,000 ฝายกิจการนิสิต

- 27 -

เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนสิงหาคม 2561
ลําดับ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
1
กจ 6101041 โครงการอบรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร
2
3
4

กจ 6101058
กจ 6101059
กจ 6101061
กจ 6101065

โครงการปฐมนิเทศนิสิต
โครงการแบกกระเปาตะลุยอาเซียน
โครงการวันแรกพบผูปกครองนิสิต
โครงการไหวครู
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งบประมาณ
3,000
10,000
120,000
5,000
4,000

ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร
ฝายกิจการนิสิต
ฝายกิจการนิสิต
ฝายกิจการนิสิต
ฝายกิจการนิสิต

เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน 2561
ลําดับ
1

รหัส
กจ 6101039

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2

กจ 6101062

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
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งบประมาณ
5,000
30,000

ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร
ฝายกิจการนิสิต

บทที่ 3
แผนการใชจายงบประมาณจําแนกตามกองทุน
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 13,284,000 บาท ไดนํามาจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณจําแนกตามกองทุน ดังนี้
จํานวน 10,596,094 บาท
1. กองทุนเพื่อการศึกษา
จํานวน 860,000 บาท
2. กองทุนวิจัย
จํานวน
221,448 บาท
3. กองทุนบริการวิชาการ
4. กองทุนทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน
143,500 บาท
จํานวน
626,620 บาท
5. กองทุนสินทรัพยถาวร
จํานวน
836,338 บาท
6. กองทุนกิจการนิสิต
7. กองทุน อื่น ๆ
จํานวน
- บาท
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บทที่ 4
มาตรการในการการติดตามประเมินผลและการปรับแผนปฏิบตั ิการประจําป
ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว เพื่อวัดความสําเร็จ ตามตัวบงชี้และคาเปาหมายที่กําหนด และประเมินปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน และหาแนวทางแกไข ปรับปรุง และพัฒ นางานใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะตองมีการ
ปรับ ปรุงวิ ธี การดํ าเนิ น งานหรื อปรับ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงเป าหมายของกิ จ กรรม/โครงการ ให เหมาะสมกั บ
ทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางปงบประมาณ โดยตองมีการประเมินผลทั้ง 4 มิติ คือ
การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามแผนกิจกรรมประจําเดือน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/
กิจกรรม และการประเมินประโยชนของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว โดยประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควร
ปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ
2. เพื่อตองการทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ ซึ่งจะนําไปสู
การปรับแผนปฏิบัติการในชวงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อตองการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของแผนปฏิบัติการ ที่จะนําไปใชประโยชนในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป
4. เพื่อตองการทราบขอบเขตการใชประโยชนจากแผนปฏิบัติการ ในดานการบริหารและการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.1 สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงสาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล เปน 4
สวน ดังนี้
1. การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ
2. การติดตามแผนกิจกรรมประจําเดือน
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
4. การประเมินประโยชนของแผนปฏิบัติการ
ข อมู ล ที่ ได จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลจาก 4 มิติ ดั งกลาวนี้ จํ าเป น ตอ งมี การตรวจสอบและ
พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่
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4.2 ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล
ระบบและกลไกสํ าคั ญ ที่ จ ะนํ าผลการติดตามและประเมิน ผล ไปใชในการกํากับ และปรับ ปรุงการ
ปฏิบัติงาน กําหนดใหมีคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลอยู 2 ระดับ ไดแก
1. คณะกรรมการติด ตามประเมิน ผลระดับ หนวยงาน หมายถึ งคณะกรรมการติ ดตามประเมิ นผล
ระดับคณะ/กอง มีหนาที่ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสาระสําคัญของการติดตามประเมินผลทั้ง
4 สวน รวมทั้งหามาตรการในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ และในระดับปฏิบัติการ และเสนอความเห็น
ในการปรับแผนปฏิบัติการประจําป
2. คณะกรรมการติ ดตามประเมิน ผลระดับ มหาวิทยาลัย มีห นาที่ กํากับ ติดตามและประเมิน ผล
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน รวมทั้งใหขอเสนอแนะ และแนวทาง เพื่อนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจําปในปตอไป
4.3 มาตรการและกลไกในการปรับแผนปฏิบัติการประจําป
แผนปฏิบัติการประจําปเปนแผนที่สามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/หรือ
สภาพแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนอาจดําเนินการได ดังนี้
1. การปรับแผนปฏิบัติการประจําปในระดับกิจกรรม ของโครงการ หมายถึง การปรับปรุง เพิ่มเติม
หรือยกเลิกกิจกรรมตางๆ แตวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม ไมมีการเปลี่ยนแปลง ใหเสนอ
ตอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหนวยงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือ ปรับปรุงโครงการที่มีผลทําให
วั ต ถุ ป ระสงค เป าหมายการดํ าเนิ น งาน หรื อ งบประมาณเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ให ห น ว ยงานนํ าเสนอ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหนวยงานเพื่อพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. การขออนุมัติบรรจุโครงการใหมในแผนปฏิบัติการประจําปเพิ่มเติม รวมถึงการขออนุมัติยกเลิก
แผน หน วยงานที่ ป ระสงคจ ะขอบรรจุ หรือยกเลิ กโครงการในแผนปฏิบั ติการที่ บ รรจุ ไวในแผนปฏิบัติ การ
ประจําปของหนวยงาน ใหหนวยงานนําเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหนวยงานเพื่อพิจารณา
และนําเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ใหกองแผนงานนําเสนอผลการพิจารณาตามขอ 2 และขอ 3 ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ แลวแจง
ใหหนวยงานเจาของโครงการรับทราบตอไป
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ภาคผนวก
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะ/หนวยงาน วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
ลําดับที่ รหัสโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

60,000
30,000
10,000
400,000
50,000
100,000

ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ

40,000

สาขาวิชาการบัญชี

ม.ค. 61

√

√

60,000

สาขาวิชาการบัญชี

มี.ค. 61

√

√

กจ 6101009 โครงการสรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหมรวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กจ 6101010 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิจัยอาจารยสาขาวิชาการบัญชี

50,000

สาขาวิชาการบัญชี

พ.ค. 61

√

√

82,000

สาขาวิชาการบัญชี

เม.ย. 61

√

√

กจ 6101011 โครงการธุรกิจจําลอง
กจ 6101012 โครงการนิเทศนนิสิตฝกงานสาขาวิชาการบัญชี

10,000

สาขาวิชาการบัญชี

พ.ย. 60

√

√

52,000

สาขาวิชาการบัญชี

ม.ค. 61 - มี.ค. 61

√

√

50,000

สาขาวิชาการบัญชี

พ.ค. 61 - ก.ค. 61

√

√

60,000

สาขาวิชาการบัญชี

ต.ค. 60

√

√

10,000

สาขาวิชาการบัญชี

พ.ค. 61

√

√

15,000

สาขาวิชาการบัญชี

ธ.ค. 60

√

√

4,000

สาขาวิชาการบัญชี

พ.ค. 61

√

√

4,000

สาขาวิชาการบัญชี

พ.ค. 61

√

√

กจ 6101019 โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร
กจ 6101020 โครงการ CDC : Comm.M.

30,000

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ต.ค. 60

√

√

30,000

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

ม.ค. 61

√

√

กจ 6101021 โครงการ My Guest Best Practice
กจ 6101022 โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการการจัดการการสื่อสาร

20,000

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

พ.ค. 61

√

√

30,000

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

มี.ค. 61

√

√

16,580

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

ต.ค. 60

√

√

30,000

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

มิ.ย. 61

√

√

กจ 6101025 โครงการวิชาการพบวิชาชีพ
กจ 6101026 โครงการเตรียมความพรอมนิสิตป 1 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

51,018

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

มิ.ย. 61

√

√

5,000

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

ก.ค. 61

√

√

กจ 6101027 โครงการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตและบัณฑิต
กจ 6101028 โครงการศิษยเกาพบศิษยปจจุบัน

15,000

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

พ.ค. 61

√

√

60,838

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

มิ.ย. 61

√

√

12,000

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

ม.ค. 61

√

√

80,000

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

พ.ย. 60

√

√

20,000

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

พ.ย. 60

√

√

35,000

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

มิ.ย. 61

√

√

30,000

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

เม.ย. 61

√

√

35,000

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

พ.ย. 60

√

√

5,000

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

พ.ค. 61

√

√

60,000

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

พ.ย. 60

√

√

30,000

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

มี.ค. 61

√

√

80,000

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มี.ค. 61

√

√

โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝกงาน
โครงการอบรมทักษะสําหรับนิสิตฝกงานและสหกิจศึกษา
โครงการแขงขันทักษะการปฏิบัติสหกิจศึกษา

1
2
3
4
5
6

กจ 6101001
กจ 6101002
กจ 6101003
กจ 6101004
กจ 6101005
กจ 6101006

7

กจ 6101007 โครงการแขงขันตอบปญหาทางการบัญชี
กจ 6101008 โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิชาการบัญชี

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ความสอดคลองกับพันธกิจ
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
ระยะเวลา
ผลิต
บริการ ทํานุ การ ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น
วิจัย
บัณฑิต
วิชาการ บํารุงฯ บริหาร ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
ที่ 6
ที่ 7
ธ.ค. 60
√
√
เม.ย. 61
√
√
มี.ค. 61 - เม.ย. 61
√
√
พ.ย. 60
√
√
ก.ค. 61
√
√
พ.ย. 60 - ม.ค. 61
√
√

โครงการแนะแนวสัญจร
โครงการเตรียมความพรอมนิสิตใหม
โครงการพัฒนาเทคนิคการจําทําสื่อประกอบการสอน

กจ 6101013 โครงการอบรมสัมมนาทางการบัญชี
กจ 6101014 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูนักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ (Tax Junior)
กจ 6101015 โครงการ Indy Night by Accounting
กจ 6101016 โครงการรับขวัญบัญชีบัณฑิต
กจ 6101017 โครงการรางวัลสหกิจศึกษาดีเดนสาขาการบัญชี
กจ 6101018 โครงการเสริมหลักสูตรฝกประสบการณวิชาชีพ

กจ 6101023 โครงการ Hey Day
กจ 6101024 โครงการอบรมพัฒนาอาจารย AUN-QA

กจ 6101029 โครงการตอนรับบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม
กจ 6101030 โครงการอบรมทักษะและเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารธุรกิจ
กจ 6101031 โครงการอบรมการวางแผนภาษีสําหรับผูประกอบการรุนใหม
กจ 6101032 โครงการศึกษาดูงานการผลิต, การจัดการคุณภาพและโลจิสติกส รุน 58
กจ 6101033 โครงการการจัดการธุรกิจแฟร ครั้งที่ 14 (BMG Fair)
กจ 6101034 โครงการศึกษาดูงานบริหารคลังสินคา รุน 57
กจ 6101035 โครงการรุนพี่รุนนองสานสัมพันธแนนแฟน (BMG 57 Good Bye Senior Party)
กจ 6101036 โครงการพัฒนาทักษะการฝกอบรมและภาวะผูนํา

38

กจ 6101037 โครงการนิเทศนิสิตฝกงานชั้นปที่ 4 รุน 57
กจ 6101038 โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

39

กจ 6101039 โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

5,000

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ก.ย. 61

√

√

40

กจ 6101040 โครงการพี่ติวนอง เพื่อชวยเพื่อนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
กจ 6101041 โครงการอบรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร

8,000

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ก.พ. 61

√

√

3,000

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ส.ค. 61

√

√

80,000

สาขาวิชาการตลาด

พ.ย. 60

√

√

45,000

สาขาวิชาการตลาด

ก.พ. 61

√

√
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41
42
43

กจ 6101042 โครงการการศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด
กจ 6101043 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ สาขาวิชาการตลาด

ลําดับที่ รหัสโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

ความสอดคลองกับพันธกิจ
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
ผลิต
บริการ ทํานุ การ ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น
วิจัย
บัณฑิต
วิชาการ บํารุงฯ บริหาร ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
ที่ 6
ที่ 7
√
√

กจ 6101044 โครงการแนะแนวการศึกษา สาขาวิชาการตลาด
กจ 6101045 โครงการการตลาดสัมพันธ

23,000

สาขาวิชาการตลาด

ม.ค. 61

25,000

สาขาวิชาการตลาด

เม.ย. 61

√

√

กจ 6101046 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 60 เสนทางภาคเหนือตอนบน
กจ 6101047 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 60 เสนทางภาคเหนือตอนลาง

25,000

สาขาวิชาการทองเที่ยว

พ.ย. 60

√

√

25,000

สาขาวิชาการทองเที่ยว

เม.ย. 61

√

√

25,000

สาขาวิชาการทองเที่ยว

พ.ย. 60

√

√

25,000

สาขาวิชาการทองเที่ยว

เม.ย. 61

√

√

กจ 6101050 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 58 เสนทางภาคกลาง
กจ 6101051 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 58 เสนทางภาคตะวันตก

25,000

สาขาวิชาการทองเที่ยว

พ.ย. 60

√

√

25,000

สาขาวิชาการทองเที่ยว

เม.ย. 61

√

√

กจ 6101052 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 57 เสนทางตางประเทศ
กจ 6101053 โครงการพัฒนาองคความรูดานการทองเที่ยวและโรงแรม

70,000

สาขาวิชาการทองเที่ยว

ต.ค. 60

√

√

136,327

สาขาวิชาการทองเที่ยว

มี.ค. 61

√

√

30,000

สาขาวิชาการทองเที่ยว

เม.ย. 61 - ก.ค. 61

√

√

510,000

ศูนยพัฒนาความเปนเลิศดานการสื่อสาร

ต.ค. 60

√

√

กจ 6101056 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต
กจ 6101057 โครงการมหกรรมกีฬา

120,000

ฝายกิจการนิสิต

ม.ค. 61

√

√

33,000

ฝายกิจการนิสิต

พ.ย. 60

√

√

กจ 6101058 โครงการปฐมนิเทศนิสิต
กจ 6101059 โครงการแบกกระเปาตะลุยอาเซียน

10,000

ฝายกิจการนิสิต

ส.ค. 61

√

√

120,000

ฝายกิจการนิสิต

ส.ค. 61

√

√

8,000

ฝายกิจการนิสิต

ก.ค. 61

√

√

5,000

ฝายกิจการนิสิต

ส.ค. 61

√

√

กจ 6101062 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
กจ 6101063 โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต

30,000

ฝายกิจการนิสิต

ก.ย. 61

√

√

500

ฝายกิจการนิสิต

พ.ค. 61

√

√

กจ 6101064 โครงการจิตอาสาพัฒนา ณ ไรเชิญตะวัน จ.เชียงราย
กจ 6101065 โครงการไหวครู

10,000

ฝายกิจการนิสิต

มี.ค. 61

√

√

4,000

ฝายกิจการนิสิต

ส.ค. 61

√

√

กจ 6101066 โครงการปจฉิมนิเทศ
กจ 6101067 โครงการพัฒนาการจัดตั้งชมรมของสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

15,000

ฝายกิจการนิสิต

ธ.ค. 60

√

√

30,000

ฝายกิจการนิสิต

ก.พ. 61

√

√

50,000

ฝายบริหาร

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

√

√

150,000

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

พ.ย. 60 - ก.ย. 61

√

√

กจ 6102003 โครงการสนับสนุนพัฒนาอาจารยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
กจ 6102004 โครงการจัดทําฐานขอมูลวิจัย

100,000

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ม.ค. 61

√

√

40,000

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ม.ค. 61

√

√

กจ 6102005 โครงการประชาสัมพันธผลงานวิจัยและบริการวิชาการ
กจ 6102006 โครงการสรางเครือขายการวิจัยและบริการวิชาการ

100,000

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

√

√

100,000

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

√

√

100,000

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

√

√

75

กจ 6102007 โครงการสนับสนุนการนําเสนอหรือตีพิมพเผยแพร
กจ 6102008 โครงการวิจัย เรื่อง ความสามารถในการแขงขันทางการคา

50,000

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ม.ค. 61

√

√

76

กจ 6102009 โครงการ เรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคบริการตอพัฒนาเศรษฐกิจไทย

50,000

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ธ.ค. 60

√

√

77

120,000

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

√

√

78

กจ 6102010 โครงการวิจัยของอาจารยสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
กจ 6103001 โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

60,000

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ม.ค. 61

√

√

79

กจ 6103002 โครงการบริการวิชาการทางเศรษฐศาสตร

80,000

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ก.พ. 61

√

√

80

35,000

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ม.ค. 61

√

√

81

กจ 6103003 โครงการการจัดการธุรกิจสูชุมชน ครั้งที่ 3 (Moving BMG House)
กจ 6103004 โครงการบริการสังคม (Sharing BMG)

21,448

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ก.ค. 61

√

√

82

กจ 6103005 โครงการบริการวิชาการและพัฒนาทักษะดานการทองเที่ยวและโรงแรม

25,000

สาขาวิชาการทองเที่ยว

เม.ย. 61

√

√

83

กจ 6104001 โครงการทําบุญคณะและสานสัมพันธบุคลากร
กจ 6104002 โครงการถวายเทียนพรรษา

70,000

ฝายบริหาร

ธ.ค. 60

√

√

3,500

ฝายกิจการนิสิต

ก.ค. 61

√

√

20,000

ฝายกิจการนิสิต

พ.ย. 60

√

√

86

กจ 6104003 โครงการลอยกระทง
กจ 6104004 โครงการจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนในรายวิชาเศรษฐศาสตร

50,000

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ก.พ. 61

√

√

87

กจ 6105001 โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ

150,000

ฝายบริหาร

ธ.ค. 60 - ม.ค. 61

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

84
85

กจ 6101048 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 59 เสนทางภาคเหนือ
กจ 6101049 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 59 เสนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กจ 6101054 โครงการคลังความรูดานการทองเที่ยวและโรงแรม
กจ 6101055 โครงการบริการศูนยพัฒนาความเปนเลิศดานการสื่อสาร (พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ)

กจ 6101060 โครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนานิสิต
กจ 6101061 โครงการวันแรกพบผูปกครองนิสิต

กจ 6102001 โครงการ R2R เพื่อพัฒนาบุคลากรสายบริการ
กจ 6102002 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

√

√

ลําดับที่ รหัสโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

25,000

ฝายบริหาร

ก.พ. 61

ความสอดคลองกับพันธกิจ
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
ผลิต
บริการ ทํานุ การ ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น
วิจัย
บัณฑิต
วิชาการ บํารุงฯ บริหาร ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
ที่ 6
ที่ 7
√
√

88

กจ 6105002 โครงการอบรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

89

กจ 6105003 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายบริการ

200,000

ฝายบริหาร

ม.ค. 61 - ก.ค. 61

√

√

90

กจ 6105004 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

200,000

ฝายแผนและประกันคุณภาพฯ

พ.ค. 61

√

√

91

กจ 6105005 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

200,000

ฝายแผนและประกันคุณภาพฯ

มิ.ย. 61

√

√

92

กจ 6105006 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

80,000

ฝายแผนและประกันคุณภาพฯ

ต.ค. 60

√

√

93

50,000

ฝายแผนและประกันคุณภาพฯ

มี.ค. 61

√

√

94

กจ 6105007 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู AUN-QA
กจ 6105008 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู CUPT QA

50,000

ฝายแผนและประกันคุณภาพฯ

พ.ค. 61

√

√

95

กจ 6105009 โครงการพัฒนาการทํางานสโมสรนิสิตคณะ

120,000

ฝายกิจการนิสิต

ก.ค. 61

√

√

รวมงบประมาณ

5,533,211

