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ตุลาคม 2560 

 

คํานํา 
 

 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา เปนการนําแผนกลยุทธถายทอดตามประเด็นยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการ โครงการ/

กิจกรรมโดยมีการแจกแจงรายละเอียด เก่ียวกับตัวชี้วัดและคาเปาหมาย แนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบ

เวลาในการดําเนินงาน การกําหนดผูรับผิดชอบแตละโครงการและงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน มาตรการ

ในการติดตามประเมินผลและการปรับแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2561  

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร 5 

ดาน คือประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการจัดการเรียนการสอน ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการใหบริการทางดานวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหาร โดยนําเสนอดวยสวนท่ี 1 บทนํา สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการ

ประจําป สวนท่ี 3 แผนการใชจายงบประมาณจําแนกตามกองทุนและสวนท่ี 4 ภาคผนวก 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ฉบับนี้จะเปนเครื่องมือและกลไกในการบริหารงาน/โครงการ/กิจกรรมในคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร การสื่อสารและการถายทอดแนวปฏิบัติใหแกหนวยงาน ผูบริหาร ตลอดจนผูปฏิบัติงาน

ในระดับตาง ๆ เพ่ือรวมกันผนึกกําลังขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ใหบรรลุถึง

วิสัยทัศนท่ีพึงปรารถนารวมกันตาม ปรัชญา และ ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ปญญาเพ่ือความเขมแข็ง

ของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

 

 

 

 

 

         รองศาสตราจารย สิริเกียรติ  รัชชุศานต ิ

  ผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 
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บทที่ 1  
 

บทนํา 
 

1.1 ประวัติความเปนมา 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายโอกาสทางการศึกษา และความ

เสมอภาคทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหกับประชาชนอยางท่ัวถึง และไดเสนอขอจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยาข้ึน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2538 ในคราวประชุมวันท่ี 8 

ตุลาคม 2539 มีมติใหใชชื่อวาวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา โดยในเริ่มแรกไดขอความรวมมือกับโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม ในการใชหองเรียนเปนการชั่วคราวและเริ่มจัดการจัดการเรียนการสอนในป 2538 เปนตนมา ปแรก

ไดจัดการเรียนการสอนในระบบไตรภาคสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ปตอ ๆ มา เปนสาขาวิชาการบัญชี เม่ือไดมี

การยายสถานท่ีทําการจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคมมาอยูท่ี ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซ่ึงหาก

จากจังหวัดพะเยาประมาณ 17 - 18 กิโลเมตร ในป 2542 จึงเริ่มมีการรับนิสิตภาคปกติในสาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี ควบคูกับระบบไตรภาคโดยเริ่มแรกสังกัดกลุมศิลปศาสตร ตอมาในวันท่ี 28 

มีนาคม 2547 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ท่ี 040/2546 แยกตัวออกมาจาก

กลุมศิลปศาสตร ใชชื่อวา “กลุมวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร” และในวันท่ี 1 ตุลาคม 2547 ไดรับ

การเปลี่ยนชื่อใหมเปน “สํานักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร” และในวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ได

ยกระดับฐานะเปน “คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร”  

ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรดําเนินการจัดการเรียนการสอน 7 หลักสูตร 11 

สาขาวิชา ประกอบดวย 

 

ระดับปรญิญาเอก  

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ปร.ด.) 

- สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม 

ระดับปรญิญาโท 

1. หลักสูตรหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 

- สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม 

2. หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ (บธ.ม.) 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ 
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ระดับปรญิญาตร ี 

1. หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)        3.  หลักสูตรบัญชีบัณฑติ (บช.บ.)  

- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ   -   สาขาวิชาการบัญชี 

- สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 

2. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.)        4.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ (ศ.บ.) 

-   สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ   -   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

-   สาขาวชิาการทองเที่ยว 

-   สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 

-   สาขาวชิาการตลาด 

สถานท่ีตั้ง 

ท่ีอยู  :    คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร  ตั้งอยูท่ีเลขท่ี 19 หมูท่ี 2  

ถนนพหลโยธิน  ตําบลแมกา  อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000 

โทรศัพท  :   0-54466-666 ตอ 1508 

โทรสาร  :   0-5446-692 

เว็ปไซต  :   http:/mis.up.ac.th 

 

1.2 ปรชัญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 

ปรัชญา :  บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เปนผูมี

ความรู มทีักษะความชํานาญวิชาชีพ และมคีวามคิดสรางสรรคที่สามารถประยุกตให

เขากับสถานการณ ตลอดจนเปนคนด ีมคีุณธรรม มจีติสํานกึรับผิดชอบตอสังคม 

  

ปณิธาน :  มุงเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพดานนวัตกรรมการจัดการ เพ่ือผลิตบัณฑิตในดาน

การบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเท่ียว และนิเทศศาสตร ใหมีความ

เชี่ยวชาญบนพ้ืนฐานของคุณภาพวิชาชีพ เทคโนโลย ีและสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

 

วิสัยทัศน : สถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา ดานบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเท่ียวและ

นิเทศศาสตรระดับประเทศท่ีเปนพลังสรางความเขมแข็งทางธุรกิจและเศรษฐกิจของ

ประเทศ รวมรับผิดชอบตอสังคม 

 

พันธกิจ :  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพข้ันสูงในระดับประเทศ มุงเนนคุณธรรมและ

ความเปนเลิศทางดานบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเท่ียวและนิเทศ

ศาสตร 
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2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสรางองคความรูและนําไปพัฒนาการเรียนการสอน 

และเพ่ิมความเขมแข็งในทองถ่ิน สังคมและประเทศชาติ โดยมุงเนนการทําวิจัยท้ังแบบ

สายตรงและบูรณาการ 

3. บริการวิชาการดานบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร การทองเท่ียวและนิเทศ

ศาสตร 

4. ทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนา ทองถ่ินไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

เขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยูรวมกันไดอยางดีตลอดท้ังอนุรักษ

ทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

5. พัฒนาความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการและองคกรท่ี

เก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

6. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส พ่ึงพาตนเองไดภายใตเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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โครงสรางของหนวยงาน
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1.3 โครงสรางการบริหารงาน 

 

คณบดี

รองคณบดีฝายบรหิาร

งานการเงนิและการบัญชี

งานพัสดุ

งานบุคคล

งานส่ือสารองคกร

งานธุรการ

รองคณบดีฝายวชิาการ

งานบรกิารการศกึษา

หองปฏิบัติการ

สาขาวชิา

ศูนยฝกประสบการณ

วชิาชพีและสหกจิศกึษา

งานบัณฑิตศกึษา

รองคณบดีฝายแผนและ

ประกันคุณภาพการศกึษา

งานนโยบายและแผน

งานประกันคุณภาพ

การศกึษา

รองคณบดีฝายวจิัย

และบรกิารวชิาการ

งานวิจัย

งานบรกิารวชิาการ

งานทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม

ผูชวยคณบดี

ฝายกิจการนิสิต

งานกิจการนิสิต

งานศษิยเกาสัมพันธ



- 6 - 

 

1.4 หลักการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีหลักการดังนี้  

1) ตองครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทาลัยอยางนอย 4 ดาน คือดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2) จะตองตอบสนองและสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

3) ใชเปนเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ท้ังในลักษณะงานประจําท่ีจะตองมีการ

ประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในภายนอก  

4) ตองแสดงตัวบงชี้และคาเปาหมายวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

5) ตองมีลักษณะยืดหยุน และมีกลไกในการปรับแผนท่ีชัดเจน 

 

1.6 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการประจําป 

1) เพ่ือเปนคูมือปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติการและเปนเครื่องมือในการบริหารและ

ติดตามนโยบาย การปฏิบัติงานของผูบริหารหนวยงาน 

2) เพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ ของหนวยงาน รวมท้ัง

เปนเครื่องมือในการติดตามแผนการใชเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในแตละปงบประมาณ 

3) เพ่ือเปนกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
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บทที่ 2  
แผนปฏิบัติการประจําป 

 

2.1 ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย 
  แผนปฏิบัติการประจําป ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร เปนการแปลงแผนกลยุทธ 

พ.ศ. 2560 – 2561 สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในแตละปงบประมาณ ดังนั้น แผนปฏิบัติการประจําป 

2561 คือภาพรวมของการดําเนินโครงการตามพันธกิจ 5 ดาน ตลอดปงบประมาณ 2561 ของคณะฯ อันไดแก 

พันธกิจดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร

จัดการ  ดังนั้น ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป จึงสามารถสะทอนความสําเร็จของแผนกลยุทธในดาน

ตางๆ ไดเปนอยางดี ท้ังนี้ ในปงบประมาณ 2561 ตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป ระดับ

มหาวิทยาลัย มี  3  ตัวบงชี้ และมีการตั้งคาเปาหมายของผลการดําเนินงานไวดังนี้  
 

ตัวบงช้ีท่ี 1 : รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 ท้ังหมดท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

คาเปาหมาย : รอยละ 80  

ระดับคะแนนความสําเร็จ : ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 80 เทากับ 5 คะแนน 

สูตรท่ีใชในการคํานวณ  

รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 ท้ังหมดท่ีดําเนินการแลวเสรจ็  = 

จํานวนโครงการท้ังหมดท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ × 100
จํานวนโครงการท้ังหมดในแผนปฎบัิติการประจําป 2561

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2 : รอยละของตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการท้ังหมดในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561   

     ท่ีดําเนินการลุลวงตามคาเปาหมาย 

คาเปาหมาย : รอยละ 80  

ระดับคะแนนความสําเร็จ : ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 80 เทากับ 5 คะแนน 

สูตรท่ีใชในการคํานวณ  

รอยละของตัวบงช้ีความสําเร็จของโครงการท้ังหมดในแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2561 ท่ีดําเนินการลลุวงตามคาเปาหมาย =  

จํานวนตัวบงช้ีความสําเรจ็ของโครงการท่ีดําเนินการลุลวงตามคาเปาหมาย × 100
จํานวนตัวบงช้ีความสําเร็จของโครงการท้ังหมดในแผนปฏิบัติการประจําป 2561
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ความหมายของระดับคะแนนความสําเร็จ 

   ระดบัคะแนน 5.00 - 4.51 หมายถึง ดีมาก 

   ระดบัคะแนน 4.50 – 3.51 หมายถึง ดี 

   ระดบัคะแนน 3.50 – 2.51 หมายถึง พอใช 

   ระดบัคะแนน 2.50 -  1.50 หมายถึง ตองปรับปรุง 

   ระดบัคะแนน 1.50 – 0.00 หมายถึง ตองปรับปรุงเรงดวน 

หมายเหตุ   

 กรณี มีการปรับเพ่ิมหรือปรับลดโครงการระหวางปงบประมาณ ซ่ึงเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปน 

และมีหลักฐานการแจงใหทราบลวงหนา ใหปรับจํานวนโครงการ หรือ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการ เพ่ิม

หรือลดตามแตกรณี ในตัวบงชี้ท้ังสองตัวท้ังท่ีเปนตัวตั้งและตัวหาร 

 

2.2 การกําหนดดัชนี อักษรยอของโครงการ/กิจกรรม 

รหัสโครงการ  

ดัชนีอักษรยอ (ตําแหนงท่ี 1 ของรหัสโครงการ) 

 กจ. หมายถึง  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

ตัวเลขในรหัสโครงการ (ตําแหนงท่ี 2 ของรหัสโครงการ) 

 61 หมายถึง  ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ตัวเลขในรหัสโครงการ (ตําแหนงท่ี 3 ของรหัสโครงการ) 

 01 หมายถึง  ประเด็นยุทธศาสตรดานการจัดการเรียนการสอน 

 02 หมายถึง  ประเด็นยุทธศาสตรดานการวิจัย 

 03 หมายถึง  ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ 

 04 หมายถึง  ประเด็นยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 05 หมายถึง  ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร 

 06 หมายถึง  ประเด็นยุทธศาสตรดานดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 07 หมายถึง  ประเด็นยุทธศาสตรดานการใหบริการสุขภาพ 

ตัวเลขในรหัสโครงการ (ตําแหนงท่ี 4 ของรหัสโครงการ)  

 001 หมายถึง  ลําดับท่ี 1 

 002 หมายถึง  ลําดับท่ี 2 
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 การนําหนดรหัสโครงการใหกําหนดรหัสโครงการโดยการใชชื่อยอของหนวยงานเปนอักษรยอ 2 หรือ 

3 ตัว ตามดวย รหัสปงบประมาณ รหัสประเด็นยุทธศาสตร และลําดับท่ีของโครงการ/กิจกรรม  

เชน กจ.6105001  

    เลข 3 ตัวสุดทาย  หมายถึง ลําดับท่ีของโครงการ 

           001 หมายถึง ลําดับท่ี 1 

เลข 2 ตัวกลาง  หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร 

       05  หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร 

เลข 2 ตัวแรก   หมายถึง  ปงบประมาณ 

ชื่อยอของหนวยงาน 2 หรือ 3 ตัวอักษร 

       กจ.  หมายถึง  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 
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2.3 โครงการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6101001 โครงการปฐมนิเทศนิสติฝกงาน        60,000  ฝายวชิาการ 

2 กจ 6101002 โครงการอบรมทักษะสําหรับนสิติฝกงานและสหกจิศึกษา        30,000  ฝายวชิาการ 

3 กจ 6101003 โครงการแขงขันทักษะการปฏบัิตสิหกจิศึกษา         10,000  ฝายวชิาการ 

4 กจ 6101004 โครงการแนะแนวสัญจร      400,000  ฝายวชิาการ 

5 กจ 6101005 โครงการเตรียมความพรอมนิสติใหม        50,000  ฝายวชิาการ 

6 กจ 6101006 โครงการพัฒนาเทคนคิการจําทําสื่อประกอบการสอน       100,000  ฝายวชิาการ 

7 กจ 6101007 โครงการแขงขันตอบปญหาทางการบัญชี        40,000  สาขาวชิาการบัญชี 

8 กจ 6101008 โครงการศึกษาดูงานนสิติสาขาวชิาการบัญชี        60,000  สาขาวชิาการบัญชี 

9 กจ 6101009 โครงการสรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหมรวมกับกรมพัฒนา

ธุรกจิการคา 

       50,000  สาขาวชิาการบัญชี 

10 กจ 6101010 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิจัยอาจารย

สาขาวชิาการบัญชี 

       82,000  สาขาวชิาการบัญชี 

11 กจ 6101011 โครงการธุรกจิจําลอง         10,000  สาขาวชิาการบัญชี 

12 กจ 6101012 โครงการนิเทศนนิสติฝกงานสาขาวชิาการบัญชี        52,000  สาขาวชิาการบัญชี 

13 กจ 6101013 โครงการอบรมสัมมนาทางการบัญชี        50,000  สาขาวชิาการบัญชี 

14 กจ 6101014 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูนักภาษีอากรระดับ

ปฏบัิติการ (Tax Junior) 

       60,000  สาขาวชิาการบัญชี 

15 กจ 6101015 โครงการ Indy Night by Accounting         10,000  สาขาวชิาการบัญชี 

16 กจ 6101016 โครงการรับขวัญบัญชีบัณฑติ        15,000  สาขาวชิาการบัญชี 

17 กจ 6101017 โครงการรางวัลสหกจิศึกษาดเีดนสาขาการบัญชี          4,000  สาขาวชิาการบัญชี 

18 กจ 6101018 โครงการเสริมหลักสูตรฝกประสบการณวชิาชีพ          4,000  สาขาวชิาการบัญชี 

19 กจ 6101019 โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร        30,000  สาขาวชิา 

เศรษฐศาสตร 

20 กจ 6101020 โครงการ CDC : Comm.M.        30,000  สาขาวชิาการ 

จัดการการสื่อสาร 

21 กจ 6101021 โครงการ My Guest Best Practice        20,000  สาขาวชิาการ 

จัดการการสื่อสาร 

22 กจ 6101022 โครงการศึกษาดูงานสาขาวชิาการการจัดการการสื่อสาร        30,000  สาขาวชิาการ 

จัดการการสื่อสาร 
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ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

23 กจ 6101023 โครงการ Hey Day        16,580  สาขาวชิาการ 

จัดการการสื่อสาร 

24 กจ 6101024 โครงการอบรมพัฒนาอาจารย AUN-QA        30,000  สาขาวชิา 

การสื่อสารสื่อใหม 

25 กจ 6101025 โครงการวชิาการพบวชิาชีพ         51,018  สาขาวชิา 

การสื่อสารสื่อใหม 

26 กจ 6101026 โครงการเตรียมความพรอมนิสิตป 1 สาขาวิชาการสื่อสาร

สื่อใหม 

         5,000  สาขาวิชา 

การสื่อสารสื่อใหม 

27 กจ 6101027 โครงการประเมนิความพงึพอใจผูใชบัณฑติและบัณฑติ        15,000  สาขาวชิา 

การสื่อสารสื่อใหม 

28 กจ 6101028 โครงการศิษยเกาพบศิษยปจจุบัน       60,838  สาขาวชิา 

การสื่อสารสื่อใหม 

29 กจ 6101029 โครงการตอนรับบัณฑติ สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม         12,000  สาขาวชิา 

การสื่อสารสื่อใหม 

30 กจ 6101030 โครงการอบรมทักษะและเสริมสรางศักยภาพดานการ

บริหารธุรกจิ 

       80,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

31 กจ 6101031 โครงการอบรมการวางแผนภาษีสําหรับผูประกอบการรุน

ใหม 

       20,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

32 กจ 6101032 โครงการศึกษาดูงานการผลิต, การจัดการคุณภาพและโลจิ

สติกส รุน 58 

       35,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

33 กจ 6101033 โครงการการจัดการธุรกจิแฟร คร้ังท่ี 14 (BMG Fair)        30,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

34 กจ 6101034 โครงการศึกษาดูงานบริหารคลังสนิคา รุน 57        35,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

35 กจ 6101035 โครงการรุนพี่รุนนองสานสัมพันธแนนแฟน (BMG 57 Good 

Bye Senior Party) 

         5,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

36 กจ 6101036 โครงการพัฒนาทักษะการฝกอบรมและภาวะผูนํา        60,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

37 กจ 6101037 โครงการนิเทศนิสติฝกงานช้ันปท่ี 4 รุน 57        30,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

38 กจ 6101038 โครงการศึกษาดูงานสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร        80,000  สาขาวชิาการเงนิ 

และการธนาคาร 

39 กจ 6101039 โครงการบริการวชิาการสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร          5,000  สาขาวชิาการเงนิ 

และการธนาคาร 
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ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

40 กจ 6101040 โครงการพี่ติวนอง เพื่อชวยเพื่อนสาขาวิชาการเงินและการ

ธนาคาร 

         8,000  สาขาวชิาการเงนิ 

และการธนาคาร 

41 กจ 6101041 โครงการอบรมปรับพื้นฐานคณติศาสตร          3,000  สาขาวชิาการเงนิ 

และการธนาคาร 

42 กจ 6101042 โครงการการศึกษาดูงานสาขาวชิาการตลาด        80,000  สาขาวชิาการตลาด 

43 กจ 6101043 โครงการพัฒนาทักษะทางวชิาการ สาขาวชิาการตลาด        45,000  สาขาวชิาการตลาด 

44 กจ 6101044 โครงการแนะแนวการศึกษา สาขาวชิาการตลาด        23,000  สาขาวชิาการตลาด 

45 กจ 6101045 โครงการการตลาดสัมพันธ        25,000  สาขาวชิาการตลาด 

46 กจ 6101046 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 60 

เสนทางภาคเหนอืตอนบน 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

47 กจ 6101047 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 60 

เสนทางภาคเหนอืตอนลาง 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

48 กจ 6101048 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 59 

เสนทางภาคเหนอื 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

49 กจ 6101049 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 59 

เสนทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

50 กจ 6101050 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 58 

เสนทางภาคกลาง 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

51 กจ 6101051 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 58 

เสนทางภาคตะวันตก 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

52 กจ 6101052 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 57 

เสนทางตางประเทศ 

       70,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

53 กจ 6101053 โครงการพัฒนาองคความรูดานการทองเท่ียวและโรงแรม      136,327  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

54 กจ 6101054 โครงการคลังความรูดานการทองเท่ียวและโรงแรม        30,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

55 กจ 6101055 โครงการบริการศูนยพัฒนาความเปนเลิศดานการสื่อสาร 

(พื้นท่ี 17 จังหวัดภาคเหนอื) 

      510,000  ศูนยพัฒนา 

ความเปนเลศิ 

ดานการสื่อสาร 

56 กจ 6101056 โครงการแสดงความยินดกีับบัณฑติ       120,000  ฝายกจิการนิสติ 

57 กจ 6101057 โครงการมหกรรมกฬีา        33,000  ฝายกจิการนิสติ 

58 กจ 6101058 โครงการปฐมนเิทศนสิติ         10,000  ฝายกจิการนิสติ 

59 กจ 6101059 โครงการแบกกระเปาตะลุยอาเซยีน       120,000  ฝายกจิการนิสติ 
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ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

60 กจ 6101060 โครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนานิสติ          8,000  ฝายกจิการนิสติ 

61 กจ 6101061 โครงการวันแรกพบผูปกครองนสิติ          5,000  ฝายกจิการนิสติ 

62 กจ 6101062 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติท่ีพงึประสงค        30,000  ฝายกจิการนิสติ 

63 กจ 6101063 โครงการเลอืกต้ังนายกสโมสรนิสติ            500  ฝายกจิการนิสติ 

64 กจ 6101064 โครงการจติอาสาพัฒนา ณ ไรเชิญตะวัน จ.เชียงราย         10,000  ฝายกจิการนิสติ 

65 กจ 6101065 โครงการไหวครู          4,000  ฝายกจิการนิสติ 

66 กจ 6101066 โครงการปจฉมินิเทศ        15,000  ฝายกจิการนิสติ 

67 กจ 6101067 โครงการพัฒนาการจัดตั้งชมรมของสโมสรนิสิตคณะ

วทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

       30,000  ฝายกจิการนิสิต 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย 
ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6102001 โครงการ R2R เพื่อพัฒนาบุคลากรสายบริการ        50,000  ฝายบริหาร 

2 กจ 6102002 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร 

      150,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

3 กจ 6102003 โครงการสนับสนุนพัฒนาอาจารยคณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร 

      100,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

4 กจ 6102004 โครงการจัดทําฐานขอมูลวิจัย        40,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

5 กจ 6102005 โครงการประชาสัมพันธผลงานวจิัยและบริการวชิาการ       100,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

6 กจ 6102006 โครงการสรางเครือขายการวจิัยและบริการวชิาการ       100,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

7 กจ 6102007 โครงการสนับสนุนการนําเสนอหรือตีพมิพเผยแพร       100,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

8 กจ 6102008 โครงการวจิัย เร่ือง ความสามารถในการแขงขันทางการคา        50,000  สาขาวชิา 

เศรษฐศาสตร 

9 กจ 6102009 โครงการ เร่ือง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคบริการตอ

พัฒนาเศรษฐกจิไทย 

       50,000  สาขาวชิา 

เศรษฐศาสตร 

10 กจ 6102010 โครงการวจิัยของอาจารยสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร       120,000  สาขาวชิาการเงนิ 

และการธนาคาร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการใหบริการทางดานวิชาการ  

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6103001 โครงการบริการวิชาการคณ ะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร 

       60,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

2 กจ 6103002 โครงการบริการวชิาการทางเศรษฐศาสตร        80,000  สาขาวชิา 

เศรษฐศาสตร 

3 กจ 6103003 โครงการการจัดการธุรกิจสูชุมชน คร้ังท่ี 3 (Moving BMG 

House) 

       35,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

4 กจ 6103004 โครงการบริการสังคม (Sharing BMG)        21,448  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

5 กจ 6103005 โครงการบริการวชิาการและพัฒนาทักษะดานการทองเท่ียว

และโรงแรม 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6104001 โครงการทําบุญคณะและสานสัมพันธบุคลากร        70,000  ฝายบริหาร 

2 กจ 6104002 โครงการถวายเทียนพรรษา         3,500  ฝายกจิการนิสติ 

3 กจ 6104003 โครงการลอยกระทง        20,000  ฝายกจิการนิสติ 

4 กจ 6104004 โครงการจติอาสาบําเพ็ญประโยชนในรายวชิาเศรษฐศาสตร        50,000  สาขาวชิา 

เศรษฐศาสตร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหาร 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 กจ 6105001 โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการท้ังในและ

ตางประเทศ 

      150,000  ฝายบริหาร 

2 กจ 6105002 โครงการอบรมการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ง        25,000  ฝายบริหาร 

3 กจ 6105003 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสาย

บริการ 

     200,000  ฝายบริหาร 

4 กจ 6105004 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรคณ ะ

วทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

     200,000  ฝายแผนและ 

ประกันคณุภาพฯ 

5 กจ 6105005 โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร      200,000  ฝายแผนและ 

ประกันคณุภาพฯ 

6 กจ 6105006 โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับคณะ        80,000  ฝายแผนและ 

ประกันคณุภาพฯ 

7 กจ 6105007 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู AUN-QA        50,000  ฝายแผนและ 

ประกันคณุภาพฯ 

8 กจ 6105008 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู CUPT QA        50,000  ฝายแผนและ 

ประกันคณุภาพฯ 

9 กจ 6105009 โครงการพัฒนาการทํางานสโมสรนสิติคณะ       120,000  ฝายกจิการนิสติ 
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2.4 เปาหมายการดําเนินงานประจําเดือน 

 

เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนตุลาคม 2560 

 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6101014 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูนักภาษีอากรระดับ

ปฏบัิติการ (Tax Junior) 

       60,000  สาขาวชิาการบัญชี 

2 กจ 6101019 โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร        30,000  สาขาวชิา 

เศรษฐศาสตร 

3 กจ 6101023 โครงการ Hey Day        16,580  สาขาวชิาการ 

จัดการการสื่อสาร 

4 กจ 6101052 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 57 

เสนทางตางประเทศ 

       70,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

5 กจ 6101055 โครงการบริการศูนยพัฒนาความเปนเลิศดานการสื่อสาร 

(พื้นท่ี 17 จังหวัดภาคเหนอื) 

      510,000  ศูนยพัฒนา 

ความเปนเลศิ 

ดานการสื่อสาร 

6 กจ 6105006 โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับคณะ        80,000  ฝายแผนและ 

ประกันคณุภาพฯ 

7 กจ 6102001 โครงการ R2R เพื่อพัฒนาบุคลากรสายบริการ        50,000  ฝายบริหาร 

8 กจ 6102005 โครงการประชาสัมพันธผลงานวจิัยและบริการวชิาการ       100,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

9 กจ 6102006 โครงการสรางเครือขายการวจิัยและบริการวชิาการ       100,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

10 กจ 6102007 โครงการสนับสนุนการนําเสนอหรือตีพมิพเผยแพร       100,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

11 กจ 6102010 โครงการวจิัยของอาจารยสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร       120,000  สาขาวชิาการเงนิ 

และการธนาคาร 
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เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 

 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6101004 โครงการแนะแนวสัญจร      400,000  ฝายวชิาการ 

2 กจ 6101011 โครงการธุรกจิจําลอง         

10,000  

สาขาวชิาการบัญชี 

3 กจ 6101030 โครงการอบรมทักษะและเสริมสรางศักยภาพดานการ

บริหารธุรกจิ 

       80,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

4 กจ 6101031 โครงการอบรมการวางแผนภาษีสําหรับผูประกอบการรุน

ใหม 

       20,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

5 กจ 6101034 โครงการศึกษาดูงานบริหารคลังสนิคา รุน 57        35,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

6 กจ 6101036 โครงการพัฒนาทักษะการฝกอบรมและภาวะผูนํา        60,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

7 กจ 6101042 โครงการการศึกษาดูงานสาขาวชิาการตลาด        80,000  สาขาวชิาการตลาด 

8 กจ 6101046 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 60 

เสนทางภาคเหนอืตอนบน 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

9 กจ 6101048 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 59 

เสนทางภาคเหนอื 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

10 กจ 6101050 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 58 

เสนทางภาคกลาง 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

11 กจ 6101057 โครงการมหกรรมกฬีา        33,000  ฝายกจิการนิสติ 

12 กจ 6104003 โครงการลอยกระทง        20,000  ฝายกจิการนิสติ 

13 กจ 6102002 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร 

      150,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

14 กจ 6101006 โครงการพัฒนาเทคนคิการจําทําสื่อประกอบการสอน       100,000  ฝายวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 20 - 

 

เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนธันวาคม 2560 

 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6101001 โครงการปฐมนิเทศนิสติฝกงาน        60,000  ฝายวชิาการ 

2 กจ 6101016 โครงการรับขวัญบัญชีบัณฑติ        15,000  สาขาวชิาการบัญชี 

3 กจ 6101066 โครงการปจฉมินิเทศ        15,000  ฝายกจิการนิสิต 

4 กจ 6102009 โครงการ เร่ือง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคบริการตอ

พัฒนาเศรษฐกจิไทย 

       50,000  สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร 

5 กจ 6104001 โครงการทําบุญคณะและสานสัมพันธบุคลากร        70,000  ฝายบริหาร 

6 กจ 6105001 โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการท้ังในและ

ตางประเทศ 

      150,000  ฝายบริหาร 
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เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม 2561 

 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6101007 โครงการแขงขันตอบปญหาทางการบัญชี        40,000  สาขาวชิาการบัญชี 

2 กจ 6101020 โครงการ CDC : Comm.M.        30,000  สาขาวชิาการ 

จัดการการสื่อสาร 

3 กจ 6101029 โครงการตอนรับบัณฑติ สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม         

12,000  

สาขาวชิา 

การสื่อสารสื่อใหม 

4 กจ 6101044 โครงการแนะแนวการศึกษา สาขาวชิาการตลาด        23,000  สาขาวชิาการตลาด 

5 กจ 6101056 โครงการแสดงความยินดกีับบัณฑติ       120,000  ฝายกจิการนิสติ 

6 กจ 6102003 โครงการสนับสนุนพัฒนาอาจารยคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร 

      100,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

7 กจ 6102004 โครงการจัดทําฐานขอมูลวิจัย        40,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวิชาการ 

8 กจ 6102008 โครงการวจิัย เร่ือง ความสามารถในการแขงขันทางการคา        50,000  สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร 

9 กจ 6103001 โครงการบริการวิชาการคณ ะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร 

       60,000  ฝายวจิัยและ 

บริการวชิาการ 

10 กจ 6103003 โครงการการจัดการธุรกิจสูชุมชน คร้ังท่ี 3 (Moving BMG 

House) 

       35,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

11 กจ 6105003 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสาย

บริการ 

     200,000  ฝายบริหาร 

12 กจ 6101012 โครงการนิเทศนนิสติฝกงานสาขาวชิาการบัญชี        52,000  สาขาวชิาการบัญชี 
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เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 

 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6101040 โครงการพี่ติวนอง เพื่อชวยเพื่อนสาขาวิชาการเงินและการ

ธนาคาร 

         8,000  สาขาวชิาการเงนิ 

และการธนาคาร 

2 กจ 6101043 โครงการพัฒนาทักษะทางวชิาการ สาขาวชิาการตลาด        45,000  สาขาวชิาการตลาด 

3 กจ 6101067 โครงการพัฒนาการจัดตั้งชมรมของสโมสรนิสิตคณะ

วทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

       30,000  ฝายกจิการนิสติ 

4 กจ 6103002 โครงการบริการวชิาการทางเศรษฐศาสตร        80,000  สาขาวิชา 

เศรษฐศาสตร 

5 กจ 6104004 โครงการจติอาสาบําเพ็ญประโยชนในรายวชิาเศรษฐศาสตร        50,000  สาขาวชิา 

เศรษฐศาสตร 

6 กจ 6105002 โครงการอบรมการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ง        25,000  ฝายบริหาร 
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เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม 2561 

 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6101008 โครงการศึกษาดูงานนสิติสาขาวชิาการบัญชี        60,000  สาขาวชิาการบัญชี 

2 กจ 6101022 โครงการศึกษาดูงานสาขาวชิาการการจดัการการสื่อสาร        30,000  สาขาวชิาการ 

จัดการการสื่อสาร 

3 กจ 6101037 โครงการนิเทศนิสติฝกงานช้ันปท่ี 4 รุน 57        30,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

4 กจ 6101038 โครงการศึกษาดูงานสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร        80,000  สาขาวชิาการเงนิ 

และการธนาคาร 

5 กจ 6101053 โครงการพัฒนาองคความรูดานการทองเท่ียวและโรงแรม      136,327  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

6 กจ 6101064 โครงการจติอาสาพัฒนา ณ ไรเชิญตะวัน จ.เชียงราย         

10,000  

ฝายกจิการนิสติ 

7 กจ 6105007 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู AUN-QA        50,000  ฝายแผนและ 

ประกันคณุภาพฯ 

8 กจ 6101003 โครงการแขงขันทักษะการปฏบัิตสิหกจิศึกษา        10,000  ฝายวชิาการ 
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เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน 2561 

 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6101002 โครงการอบรมทักษะสําหรับนสิติฝกงานและสหกจิศึกษา        30,000  ฝายวชิาการ 

2 กจ 6101010 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิจัยอาจารย

สาขาวชิาการบัญชี 

       82,000  สาขาวชิาการบัญชี 

3 กจ 6101033 โครงการการจัดการธุรกจิแฟร คร้ังท่ี 14 (BMG Fair)        30,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

4 กจ 6101045 โครงการการตลาดสัมพันธ        25,000  สาขาวชิาการตลาด 

5 กจ 6101047 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 60 

เสนทางภาคเหนอืตอนลาง 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

6 กจ 6101049 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 59 

เสนทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

7 กจ 6101051 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเท่ียว รหัส 58 

เสนทางภาคตะวันตก 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

8 กจ 6103005 โครงการบริการวชิาการและพัฒนาทักษะดานการทองเท่ียว

และโรงแรม 

       25,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 

9 กจ 6101054 โครงการคลังความรูดานการทองเท่ียวและโรงแรม        30,000  สาขาวชิา 

การทองเท่ียว 
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เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 

 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6101009 โครงการสรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหมรวมกับกรมพัฒนา

ธุรกจิการคา 

       50,000  สาขาวชิาการบัญชี 

2 กจ 6101015 โครงการ Indy Night by Accounting         

10,000  

สาขาวชิาการบัญชี 

3 กจ 6101017 โครงการรางวัลสหกจิศึกษาดเีดนสาขาการบัญชี          4,000  สาขาวชิาการบัญชี 

4 กจ 6101018 โครงการเสริมหลักสูตรฝกประสบการณวชิาชีพ          4,000  สาขาวชิาการบัญชี 

5 กจ 6101021 โครงการ My Guest Best Practice        20,000  สาขาวชิาการ 

จัดการการสื่อสาร 

6 กจ 6101027 โครงการประเมนิความพงึพอใจผูใชบัณฑติและบัณฑติ        15,000  สาขาวชิา 

การสื่อสารสื่อใหม 

7 กจ 6101035 โครงการรุนพี่รุนนองสานสัมพันธแนนแฟน (BMG 57 Good 

Bye Senior Party) 

         5,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

8 กจ 6101063 โครงการเลอืกต้ังนายกสโมสรนิสติ            500  ฝายกจิการนิสติ 

9 กจ 6105004 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรคณะ

วทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

     200,000  ฝายแผนและ 

ประกันคณุภาพฯ 

10 กจ 6105008 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู CUPT QA        50,000  ฝายแผนและ 

ประกันคณุภาพฯ 

11 กจ 6101013 โครงการอบรมสัมมนาทางการบัญชี        50,000  สาขาวชิาการบัญชี 
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เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2561 

 

ลําดับ รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6101024 โครงการอบรมพัฒนาอาจารย AUN-QA        30,000  สาขาวชิา 

การสื่อสารสื่อใหม 

2 กจ 6101025 โครงการวชิาการพบวชิาชีพ         51,018  สาขาวชิา 

การสื่อสารสื่อใหม 

3 กจ 6101028 โครงการศิษยเกาพบศิษยปจจุบัน       60,838  สาขาวชิา 

การสื่อสารสื่อใหม 

4 กจ 6101032 โครงการศึกษาดูงานการผลติ, การจัดการคุณภาพและโลจิ

สติกส รุน 58 

       35,000  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกจิ 

5 กจ 6105005 โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร      200,000  ฝายแผนและ 

ประกันคณุภาพฯ 
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เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 

 

ลําดับ รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6101005 โครงการเตรียมความพรอมนิสติใหม        50,000  ฝายวชิาการ 

2 กจ 6101026 โครงการเตรียมความพรอมนิสติป 1 สาขาวชิาการสื่อสารสื่อ

ใหม 

         5,000  สาขาวชิา 

การสื่อสารสื่อใหม 

3 กจ 6101060 โครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนานิสติ          8,000  ฝายกจิการนิสติ 

4 กจ 6103004 โครงการบริการสังคม (Sharing BMG)        21,448  สาขาวชิา 

การจัดการธุรกิจ 

5 กจ 6104002 โครงการถวายเทียนพรรษา         3,500  ฝายกจิการนิสติ 

6 กจ 6105009 โครงการพัฒนาการทํางานสโมสรนสิติคณะ       120,000  ฝายกจิการนิสติ 
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เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

 

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6101041 โครงการอบรมปรับพื้นฐานคณติศาสตร          3,000  สาขาวชิาการเงนิ 

และการธนาคาร 

2 กจ 6101058 โครงการปฐมนเิทศนสิติ        10,000  ฝายกจิการนิสติ 

3 กจ 6101059 โครงการแบกกระเปาตะลุยอาเซยีน       120,000  ฝายกจิการนิสติ 

4 กจ 6101061 โครงการวันแรกพบผูปกครองนสิติ          5,000  ฝายกจิการนิสติ 

 กจ 6101065 โครงการไหวครู          4,000  ฝายกจิการนิสติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 - 

 

เปาหมายการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน 2561 

 

ลําดับ รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 กจ 6101039 โครงการบริการวชิาการสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร          5,000  สาขาวชิาการเงนิ 

และการธนาคาร 

2 กจ 6101062 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติท่ีพงึประสงค        30,000  ฝายกจิการนิสติ 
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บทที่  3 
 

แผนการใชจายงบประมาณจําแนกตามกองทนุ 

 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 13,284,000 บาท ไดนํามาจัดทําแผนการใชจาย

งบประมาณจําแนกตามกองทุน ดังนี้ 

1. กองทุนเพื่อการศึกษา   จํานวน   10,596,094 บาท 

2. กองทุนวิจัย    จํานวน       860,000 บาท 

3. กองทุนบริการวิชาการ   จํานวน       221,448 บาท 

4. กองทุนทํานบุาํรุงศิลปะและวฒันธรรม จํานวน       143,500 บาท 

5. กองทุนสินทรัพยถาวร   จํานวน       626,620 บาท 

6. กองทุนกิจการนิสิต   จํานวน       836,338 บาท 

7. กองทุน อ่ืน ๆ    จํานวน               -  บาท 
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บทที่  4 
 

มาตรการในการการติดตามประเมินผลและการปรับแผนปฏิบตัิการประจําป 

 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว เพ่ือวัดความสําเร็จ ตามตัวบงชี้และคาเปาหมายท่ีกําหนด และประเมินปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงาน และหาแนวทางแกไข ปรับปรุง และพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน ท้ังนี้อาจจะตองมีการ

ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเปาหมายของกิจกรรม/โครงการ ใหเหมาะสมกับ

ทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหวางปงบประมาณ โดยตองมีการประเมินผลท้ัง 4 มิติ คือ 

การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามแผนกิจกรรมประจําเดือน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/

กิจกรรม และการประเมินประโยชนของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ซ่ึงการติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว โดยประเมินผลจากเง่ือนไขเวลาท่ีควร

ปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 

2. เพ่ือตองการทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ ซ่ึงจะนําไปสู

การปรับแผนปฏิบัติการในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

3. เพ่ือตองการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของแผนปฏิบัติการ ท่ีจะนําไปใชประโยชนในการ

จัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป 

4. เพ่ือตองการทราบขอบเขตการใชประโยชนจากแผนปฏิบัติการ ในดานการบริหารและการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

 4.1 สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงสาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล   เปน 4 

สวน ดังนี้ 

1. การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ 

2. การติดตามแผนกิจกรรมประจําเดือน 

3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม 

4. การประเมินประโยชนของแผนปฏิบัติการ 

 ขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลจาก 4 มิติดังกลาวนี้ จําเปนตองมีการตรวจสอบและ

พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันและสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี 
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 4.2 ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 

 ระบบและกลไกสําคัญท่ีจะนําผลการติดตามและประเมินผล ไปใชในการกํากับและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน กําหนดใหมีคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลอยู 2 ระดับ ไดแก  

 1.  คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหนวยงาน หมายถึงคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ระดับคณะ/กอง มีหนาท่ี ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสาระสําคัญของการติดตามประเมินผลท้ัง 

4 สวน รวมท้ังหามาตรการในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ และในระดับปฏิบัติการ และเสนอความเห็น

ในการปรับแผนปฏบิัติการประจําป 

 2.  คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย มีหนาท่ี กํากับ ติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน รวมท้ังใหขอเสนอแนะ และแนวทาง เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจาํปในปตอไป  

 

 4.3 มาตรการและกลไกในการปรับแผนปฏิบัติการประจําป  

 แผนปฏิบัติการประจําปเปนแผนท่ีสามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/หรือ

สภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนอาจดําเนินการได ดังนี้ 

1. การปรับแผนปฏิบัติการประจําปในระดับกิจกรรม ของโครงการ หมายถึง การปรับปรุง เพ่ิมเติม

หรือยกเลิกกิจกรรมตางๆ แตวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม ไมมีการเปลี่ยนแปลง ใหเสนอ

ตอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหนวยงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือ ปรับปรุงโครงการท่ีมีผลทําให

วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินงาน หรืองบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใหหนวยงานนําเสนอ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหนวยงานเพ่ือพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

3. การขออนุมัติบรรจุโครงการใหมในแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ิมเติม รวมถึงการขออนุมัติยกเลิก

แผน หนวยงานท่ีประสงคจะขอบรรจุ หรือยกเลิกโครงการในแผนปฏิบัติการท่ีบรรจุไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปของหนวยงาน ใหหนวยงานนําเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหนวยงานเพ่ือพิจารณา 

และนําเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

4. ใหกองแผนงานนําเสนอผลการพิจารณาตามขอ 2 และขอ 3 ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ แลวแจง

ใหหนวยงานเจาของโครงการรับทราบตอไป  
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ผลิต

บัณฑิต
วิจัย

บริการ

วิชาการ

ทํานุ

บํารุงฯ

การ

บริหาร

ประเด็น

ที่ 1

ประเด็น

ที่ 2

ประเด็น

ที่ 3

ประเด็น

ที่ 4

ประเด็น

ที่ 5

ประเด็น

ที่ 6

ประเด็น

ที่ 7

1 กจ 6101001 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝกงาน 60,000       ฝายวิชาการ ธ.ค. 60 √ √

2 กจ 6101002 โครงการอบรมทักษะสําหรับนิสิตฝกงานและสหกิจศึกษา 30,000        ฝายวิชาการ เม.ย. 61 √ √

3 กจ 6101003 โครงการแขงขันทักษะการปฏิบัติสหกิจศึกษา 10,000        ฝายวิชาการ มี.ค. 61 - เม.ย. 61 √ √

4 กจ 6101004 โครงการแนะแนวสัญจร 400,000      ฝายวิชาการ พ.ย. 60 √ √

5 กจ 6101005 โครงการเตรียมความพรอมนิสิตใหม 50,000        ฝายวิชาการ ก.ค. 61 √ √

6 กจ 6101006 โครงการพัฒนาเทคนิคการจําทําสื่อประกอบการสอน 100,000      ฝายวิชาการ พ.ย. 60 - ม.ค. 61 √ √

7 กจ 6101007 โครงการแขงขันตอบปญหาทางการบัญชี 40,000        สาขาวิชาการบัญชี ม.ค. 61 √ √

8 กจ 6101008 โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิชาการบัญชี 60,000       สาขาวิชาการบัญชี มี.ค. 61 √ √

9 กจ 6101009 โครงการสรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหมรวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 50,000        สาขาวิชาการบัญชี พ.ค. 61 √ √

10 กจ 6101010 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิจัยอาจารยสาขาวิชาการบัญชี 82,000        สาขาวิชาการบัญชี เม.ย. 61 √ √

11 กจ 6101011 โครงการธุรกิจจําลอง 10,000        สาขาวิชาการบัญชี พ.ย. 60 √ √

12 กจ 6101012 โครงการนิเทศนนิสิตฝกงานสาขาวิชาการบัญชี 52,000        สาขาวิชาการบัญชี ม.ค. 61 - มี.ค. 61 √ √

13 กจ 6101013 โครงการอบรมสัมมนาทางการบัญชี 50,000        สาขาวิชาการบัญชี พ.ค. 61 - ก.ค. 61 √ √

14 กจ 6101014 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูนักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ (Tax Junior) 60,000       สาขาวิชาการบัญชี ต.ค. 60 √ √

15 กจ 6101015 โครงการ Indy Night by Accounting 10,000        สาขาวิชาการบัญชี พ.ค. 61 √ √

16 กจ 6101016 โครงการรับขวัญบัญชีบัณฑิต 15,000        สาขาวิชาการบัญชี ธ.ค. 60 √ √

17 กจ 6101017 โครงการรางวัลสหกิจศึกษาดีเดนสาขาการบัญชี 4,000         สาขาวิชาการบัญชี พ.ค. 61 √ √

18 กจ 6101018 โครงการเสริมหลักสูตรฝกประสบการณวิชาชีพ 4,000         สาขาวิชาการบัญชี พ.ค. 61 √ √

19 กจ 6101019 โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร 30,000        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ต.ค. 60 √ √

20 กจ 6101020 โครงการ CDC : Comm.M. 30,000        สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ม.ค. 61 √ √

21 กจ 6101021 โครงการ My Guest Best Practice 20,000        สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร พ.ค. 61 √ √

22 กจ 6101022 โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการการจัดการการสื่อสาร 30,000        สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ม.ีค. 61 √ √

23 กจ 6101023 โครงการ Hey Day 16,580        สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ต.ค. 60 √ √

24 กจ 6101024 โครงการอบรมพัฒนาอาจารย AUN-QA 30,000        สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม มิ.ย. 61 √ √

25 กจ 6101025 โครงการวิชาการพบวิชาชีพ 51,018        สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม มิ.ย. 61 √ √

26 กจ 6101026 โครงการเตรียมความพรอมนิสิตป 1 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 5,000         สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม ก.ค. 61 √ √

27 กจ 6101027 โครงการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตและบัณฑิต 15,000        สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม พ.ค. 61 √ √

28 กจ 6101028 โครงการศิษยเกาพบศิษยปจจุบัน 60,838       สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม มิ.ย. 61 √ √

29 กจ 6101029 โครงการตอนรับบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 12,000        สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม ม.ค. 61 √ √

30 กจ 6101030 โครงการอบรมทักษะและเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารธุรกิจ 80,000       สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พ.ย. 60 √ √

31 กจ 6101031 โครงการอบรมการวางแผนภาษีสําหรับผูประกอบการรุนใหม 20,000        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พ.ย. 60 √ √

32 กจ 6101032 โครงการศึกษาดูงานการผลิต, การจัดการคุณภาพและโลจิสติกส รุน 58 35,000        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มิ.ย. 61 √ √

33 กจ 6101033 โครงการการจัดการธุรกิจแฟร ครั้งที่ 14 (BMG Fair) 30,000        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เม.ย. 61 √ √

34 กจ 6101034 โครงการศึกษาดูงานบริหารคลังสินคา รุน 57 35,000        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พ.ย. 60 √ √

35 กจ 6101035 โครงการรุนพี่รุนนองสานสัมพันธแนนแฟน (BMG 57 Good Bye Senior Party) 5,000         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พ.ค. 61 √ √

36 กจ 6101036 โครงการพัฒนาทักษะการฝกอบรมและภาวะผูนํา 60,000       สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พ.ย. 60 √ √

37 กจ 6101037 โครงการนิเทศนิสิตฝกงานชั้นปที่ 4 รุน 57 30,000        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มี.ค. 61 √ √

38 กจ 6101038 โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 80,000       สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มี.ค. 61 √ √

39 กจ 6101039 โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 5,000         สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ก.ย. 61 √ √

40 กจ 6101040 โครงการพี่ติวนอง เพื่อชวยเพื่อนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 8,000         สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ก.พ. 61 √ √

41 กจ 6101041 โครงการอบรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร 3,000         สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ส.ค. 61 √ √

42 กจ 6101042 โครงการการศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด 80,000       สาขาวิชาการตลาด พ.ย. 60 √ √

43 กจ 6101043 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ สาขาวิชาการตลาด 45,000        สาขาวิชาการตลาด ก.พ. 61 √ √

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะ/หนวยงาน    วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
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ความสอดคลองกับพันธกิจ
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44 กจ 6101044 โครงการแนะแนวการศึกษา สาขาวิชาการตลาด 23,000        สาขาวิชาการตลาด ม.ค. 61 √ √

45 กจ 6101045 โครงการการตลาดสัมพันธ 25,000        สาขาวิชาการตลาด เม.ย. 61 √ √

46 กจ 6101046 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 60 เสนทางภาคเหนือตอนบน 25,000        สาขาวิชาการทองเที่ยว พ.ย. 60 √ √

47 กจ 6101047 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 60 เสนทางภาคเหนือตอนลาง 25,000        สาขาวิชาการทองเที่ยว เม.ย. 61 √ √

48 กจ 6101048 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 59 เสนทางภาคเหนือ 25,000        สาขาวิชาการทองเที่ยว พ.ย. 60 √ √

49 กจ 6101049 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 59 เสนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25,000        สาขาวิชาการทองเที่ยว เม.ย. 61 √ √

50 กจ 6101050 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 58 เสนทางภาคกลาง 25,000        สาขาวิชาการทองเที่ยว พ.ย. 60 √ √

51 กจ 6101051 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 58 เสนทางภาคตะวันตก 25,000        สาขาวิชาการทองเที่ยว เม.ย. 61 √ √

52 กจ 6101052 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการทองเที่ยว รหัส 57 เสนทางตางประเทศ 70,000        สาขาวิชาการทองเที่ยว ต.ค. 60 √ √

53 กจ 6101053 โครงการพัฒนาองคความรูดานการทองเที่ยวและโรงแรม 136,327      สาขาวิชาการทองเที่ยว มี.ค. 61 √ √

54 กจ 6101054 โครงการคลังความรูดานการทองเที่ยวและโรงแรม 30,000        สาขาวิชาการทองเที่ยว เม.ย. 61 - ก.ค. 61 √ √

55 กจ 6101055 โครงการบริการศูนยพัฒนาความเปนเลิศดานการสื่อสาร (พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ) 510,000      ศูนยพัฒนาความเปนเลิศดานการสื่อสาร ต.ค. 60 √ √

56 กจ 6101056 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต 120,000      ฝายกิจการนิสิต ม.ค. 61 √ √

57 กจ 6101057 โครงการมหกรรมกีฬา 33,000        ฝายกิจการนิสิต พ.ย. 60 √ √

58 กจ 6101058 โครงการปฐมนิเทศนิสิต 10,000        ฝายกิจการนิสิต ส.ค. 61 √ √

59 กจ 6101059 โครงการแบกกระเปาตะลุยอาเซียน 120,000      ฝายกิจการนิสิต ส.ค. 61 √ √

60 กจ 6101060 โครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนานิสิต 8,000         ฝายกิจการนิสิต ก.ค. 61 √ √

61 กจ 6101061 โครงการวันแรกพบผูปกครองนิสิต 5,000         ฝายกิจการนิสิต ส.ค. 61 √ √

62 กจ 6101062 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 30,000        ฝายกิจการนิสิต ก.ย. 61 √ √

63 กจ 6101063 โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต 500            ฝายกิจการนิสิต พ.ค. 61 √ √

64 กจ 6101064 โครงการจิตอาสาพัฒนา ณ ไรเชิญตะวัน จ.เชียงราย 10,000        ฝายกิจการนิสิต ม.ีค. 61 √ √

65 กจ 6101065 โครงการไหวครู 4,000         ฝายกิจการนิสิต ส.ค. 61 √ √

66 กจ 6101066 โครงการปจฉิมนิเทศ 15,000        ฝายกิจการนิสิต ธ.ค. 60 √ √

67 กจ 6101067 โครงการพัฒนาการจัดตั้งชมรมของสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 30,000        ฝายกิจการนิสิต ก.พ. 61 √ √

68 กจ 6102001 โครงการ R2R เพื่อพัฒนาบุคลากรสายบริการ 50,000        ฝายบริหาร ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ √

69 กจ 6102002 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 150,000      ฝายวิจัยและบริการวิชาการ พ.ย. 60 - ก.ย. 61 √ √

70 กจ 6102003 โครงการสนับสนุนพัฒนาอาจารยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 100,000      ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ม.ค. 61 √ √

71 กจ 6102004 โครงการจัดทําฐานขอมูลวิจัย 40,000        ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ม.ค. 61 √ √

72 กจ 6102005 โครงการประชาสัมพันธผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 100,000      ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ √

73 กจ 6102006 โครงการสรางเครือขายการวิจัยและบริการวิชาการ 100,000      ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ √

74 กจ 6102007 โครงการสนับสนุนการนําเสนอหรือตีพิมพเผยแพร 100,000      ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ √

75 กจ 6102008 โครงการวิจัย เรื่อง ความสามารถในการแขงขันทางการคา 50,000        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ม.ค. 61 √ √

76 กจ 6102009 โครงการ เรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคบริการตอพัฒนาเศรษฐกิจไทย 50,000        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ธ.ค. 60 √ √

77 กจ 6102010 โครงการวิจัยของอาจารยสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 120,000      สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ต.ค. 60 - ก.ย. 61 √ √

78 กจ 6103001 โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 60,000       ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ม.ค. 61 √ √

79 กจ 6103002 โครงการบริการวิชาการทางเศรษฐศาสตร 80,000       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ก.พ. 61 √ √

80 กจ 6103003 โครงการการจัดการธุรกิจสูชุมชน ครั้งที่ 3 (Moving BMG House) 35,000        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ม.ค. 61 √ √

81 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 70,000        ฝายบริหาร ธ.ค. 60 √ √

84 กจ 6104002 โครงการถวายเทียนพรรษา 3,500         ฝายกิจการนิสิต ก.ค. 61 √ √

85 กจ 6104003 โครงการลอยกระทง 20,000        ฝายกิจการนิสิต พ.ย. 60 √ √

86 กจ 6104004 โครงการจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนในรายวิชาเศรษฐศาสตร 50,000        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ก.พ. 61 √ √

87 กจ 6105001 โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ 150,000      ฝายบริหาร ธ.ค. 60 - ม.ค. 61 √ √
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88 กจ 6105002 โครงการอบรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 25,000        ฝายบริหาร ก.พ. 61 √ √

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 กจ 6105007 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู AUN-QA 50,000        ฝายแผนและประกันคุณภาพฯ มี.ค. 61 √ √

94 กจ 6105008 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู CUPT QA 50,000        ฝายแผนและประกันคุณภาพฯ พ.ค. 61 √ √

95 กจ 6105009 โครงการพัฒนาการทํางานสโมสรนิสิตคณะ 120,000      ฝายกิจการนิสิต ก.ค. 61 √ √

5,533,211   รวมงบประมาณ
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