รายงานผลการติดตาม แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาการจัดการ
(รอบ 9 เดือน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตัน
โครงการ

สิ้นสุด
โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

มาตรการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์
1.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการ
พัฒนาหลักสูตร

1 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ / รองฯ วิชาการ
3.51



1.2 การพัฒนาหลักสูตรให้มีเอกลักษณ์
และสร้างสรรค์

1 ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการชุมชน-รปศ. ให้มีงานวิจัยใน
รายวิชา (สาขาวิชาการจัดการชุมชน)

1 มิ.ย. 58

30 ก.ย. 58

รายวิชา จํานวนนักศึกษาในรายวิชา หน.สาขาวิชาการจัดการการชุมชน
/ 2 วิชา 100 คน



2 โครงการประเมินหลักสูตรตามกรอบทาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

รายงานการประเมินหลักสูตร / 1 เล่ม รองฯ วิชาการ



3 การวิจัยหรือศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรการ
จัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และงานอีเว้นท์

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

รายงานผลการวิจัย / 1 เล่ม

รองฯ กิจการพิเศษ



เปลี่ยนจากหลักสูตรการ
ประกันภัย

4 การวิจัยหรือศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรภาษาและ
พหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่ออาชีพ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

รายงานผลการวิจัย / 1 เล่ม

รองฯ กิจการพิเศษ



เปลี่ยนจากหลักสูตรโลจิสติกส์

5 การวิจัยหรือศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรนวัตกรรม
การวิจัยเพื่อประเมินโครงการทางธุรกิจ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

รายงานผลการวิจัย / 1 เล่ม

รองฯ กิจการพิเศษ



เปลี่ยนจากหลักสูตรการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

6 การวิจัยหรือศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร D.P.A

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

รายงานผลการวิจัย / 1 เล่ม

รองฯ กิจการพิเศษ



7 การวิจัยหรือศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระดับปริญญาโท)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

รายงานผลการวิจัย / 1 เล่ม

รองฯ กิจการพิเศษ

8 งานสํารวจภาวะการมีงานทํา และความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต/
มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

รายงานผลกาสํารวจ/ 1 เล่ม

รองฯ แผนและประกัน

ระหว่างดําเนินการ


ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

1

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

แผน

แผนงาน

1.3 จัดทําหลักสูตรปริญญาตรี /โท/เอก

เริ่มตัน
โครงการ

สิ้นสุด
โครงการ

1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน TQF (หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

หลักสูตรที่ปรับปรุง / หลักสูตรได้ รองฯ กิจการพิเศษ
มาตรฐาน



2 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (ธป.)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

เล่มประกันคุณภาพหลักสูตร / 2 เล่ม หน.สาขาธุรกิจทั่วไป



3 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (ต.)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

เล่มประกันคุณภาพหลักสูตร / 1 เล่ม หน.สาขาการตลาด



ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (ทท.)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

เล่มประกันคุณภาพหลักสูตร / 1 เล่ม หน.สาขาการท่องเที่ยว



5 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (ชช.)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

เล่มประกันคุณภาพหลักสูตร / 2 เล่ม หน.สาขาชุมชน



6 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รร.)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

เล่มประกันคุณภาพหลักสูตร / 1 เล่ม หน.สาขาโรงแรม



หมายเหตุ
ยกเลิก (ระหว่างขอปิด
หลักสูตร)

มาตรการที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะทางภาษา
2.1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

1 โครงการเตรียมความพร้อมฝึกงาน (สาขาวิชาการจัดการชุมชน)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

จํานวน น.ศ. ที่เข้าร่วม / 80 % น.ศ. หน.สาขาวิชาการจัดการการชุมชน
ปี3-4-ตกค้าง (315 คน)



2 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน และการนิเทศงาน (ธป.)

1 ก.พ. 58

31 พ.ค. 58

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียม คณาจารย์ ธป.
ความพร้อมก่อนฝึกงาน
/ ร้อยละ 100



3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ / รองฯบัณฑิตและวิจัย
3.51



4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

จํานวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วม / ร้อย รองฯ วิชาการ
ละ 80



ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

2

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

แผน

แผนงาน

2.1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

2.2 สนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในและ
นอกรายวิชา

เริ่มตัน
โครงการ

สิ้นสุด
โครงการ

5 โครงการรับนักศึกษาภูมิภาคตะวันตกและภาตใต้ตอนบน

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

6 การจัดการเรียนการสอนแบบ Practice Based Learning

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

7 โครงการเพิ่มความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นักศึกษา

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

8 นิเทศและเตรียมความพร้อมฝึกงาน (ทท.)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

จํานวน น.ศ. ที่เข้าร่วม

หน.สาขาการท่องเทีย่ ว



9 เตรียมความพร้อมเรื่องฝึกงานและการนิเทศงานนักศึกษา (รร.)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

จํานวน น.ศ. ที่เข้าร่วม

หน.สาขาโรงแรม



10 โครงการเตรียมความพร้อมฝึกงาน (ทุกสาขาวิชา)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

รองฯ กิจการพิเศษ



1 โครงการเสริมประสบการณ์ในรายวิชา (สาขาวิชาการจัดการ
ชุมชน)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

จํานวนรายวิชาที่จัดเสริม
ประสบการณ์
/ 25 รายวิชา

หน.สาขาวิชาการจัดการการชุมชน

ระหว่างดําเนินการ

2 โครงการเสริมประสบการณ์นอกรายวิชา (สาขาวิชาการจัดการ
ชุมชน)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

จํานวนโครงการที่จัด
/ 13 โครงการ

หน.สาขาวิชาการจัดการการชุมชน

ระหว่างดําเนินการ

3 โครงการเสริมประสบการณ์ในรายวิชา (ท่องเที่ยว)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

จํานวนรายวิชาที่จัดเสริม
ประสบการณ์ /10 รายวิชา

คณาจารย์ ทท.

ระหว่างดําเนินการ

4 โครงการเสริมประสบการณ์นอกรายวิชา (ท่องเที่ยว)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

จํานวนโครงการที่จัด
/ 14 โครงการ

คณาจารย์ ทท.

ระหว่างดําเนินการ

5 โครงการเสริมประสบการณ์นักศึกษาในรายวิชา (ธป.)

1 ก.พ. 58

30 เม.ย. 58

จํานวนรายวิชาทางด้านการจัดการ คณาจารย์ ธป.
ธุรกิจที่ไปศึกษาไปดูงาน / ร้อยละ 30

ระหว่างดําเนินการ

6 โครงการเสริมประสบการณ์นักศึกษานอกรายวิชา (ธป.)

1 เม.ย. 58

31 ก.ค. 58

จํานวนนักศึกษาที่ไปศึกษาไปดูงาน / คณาจารย์ ธป.
ร้อยละ 60

ระหว่างดําเนินการ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนนักศึกษาทีมาสมัคร / 400 คน รองฯ วิชาการ
จํานวนโครงการ กิจกรรม /
1 โครงการ/กิจรรม

คณบดี

นักศึกษาที่เข้าร่วม/ความพึงพอใจ/ รองฯสาสนเทศ
3.51

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ





ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

3

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

แผน

แผนงาน

2.2 สนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในและ
นอกรายวิชา

เริ่มตัน
โครงการ

สิ้นสุด
โครงการ

7 ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ม.หมิง
ฉวน ไต้หวัน

1 มิ.ย. 58

31 ส.ค. 58

8 โครงการเสริมประสบการณ์ในรายวิชา (สาขาภาษา)

1 ต.ค. 57

31 พ.ค. 58

9 โครงการเสริมประสบการณ์นอกรายวิชา (สาขาภาษา)

1 ต.ค. 57

31 พ.ค. 58

จํานวนโครงการที่จัด / 22 โครงการ คณาจารย์สาขาภาษา

ระหว่างดําเนินการ

10 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา (บัณฑิตศึกษา)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ / รองฯบัณฑิตและวิจัย
3.51

ระหว่างดําเนินการ

11 โครงการเสริมประสบการณ์นอกรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ความพึง รองฯบัณฑิตและวิจัย
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ / 10
โครงการ 3.51

ระหว่างดําเนินการ

12 โครงการเสริมประสบการณ์ในรายวิชา (สาขาวิชาการตลาด)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

13 โครงการเสริมประสบการณ์นอกรายวิชา (สาขาวิชาการตลาด)

1 ต.ค. 57

14 โครงการศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาทักษะของนักศึกษา 4 ชั้นปี

1 ต.ค. 57

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

นศ.ที่ผ่านการสอบคัดเลือก / 6 คน อ.พรรณิกา อ.อโณทัย อ.จงจินต์
จํานวนรายวิชาที่จัดเสริม
ประสบการณ์ / 15 รายวิชา

จํานวนรายวิชาที่จัดเสริม
ประสบการณ์ / 6 รายวิชา

โครงการเสริมประสบการณ์ใน
รายวิชา (สาขาภาษา)

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ


ระหว่างดําเนินการ

รองฯบัณฑิตและวิจัย

ระหว่างดําเนินการ

30 ก.ย. 58

จํานวนโครงการที่จัด / 6 โครงการ รองฯบัณฑิตและวิจัย

ระหว่างดําเนินการ

30 ก.ย. 58

หัวหน้าสาขาโรงแรมฯ

ระหว่างดําเนินการ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

4

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

แผน

แผนงาน

2.3 พัฒนาทักษะทางภาษาแก่นักศึกษา

2.4 สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันภายนอก

เริ่มตัน
โครงการ

สิ้นสุด
โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมาย

1 โครงการสอนเสริม ภาษาต่างประเทศที่ 2 (สาขาวิชาการจัดการ
ชุมชน)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

จํานวน น.ศ. ที่เข้าร่วม / 50 คน

2 Japanese Clinic 1

1 ต.ค. 57

30 พ.ย. 57

นศ.ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นทุกชั้นปี / ร้อย อ.ชินวัฒน์และอ.คัมบาหระ
ละ 80



3 English Clinic 1

1 ต.ค. 57

30 พ.ย. 57

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร / อ. ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส และ อ.พัชริ
200 คน
นทร์ พระราช



4 Japanese Clinic 2

1 ม.ค. 58

31 พ.ค. 58

นศ.ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นทุกชั้นปี / ร้อย อ.ชินวัฒน์และอ.คัมบาหระ
ละ 80



5 English Clinic 2

1 ม.ค. 58

31 พ.ค. 58

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร / อ. ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส และ อ.พัชริ
300 คน
นทร์ พระราช



6 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ TOEIC และ IELTS

1 ต.ค. 57

30 พ.ย. 57 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ / 300 คน อ.พัชรินทร์ พระราช อ.พัทธดนย์
สุวรรณประทีป และผช.สอน
ภาษาอังกฤษ



1 รับนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีนจาก ม.หมิงฉวน ไต้หวัน

1 ต.ค. 57

30 พ.ย. 57

อ.จงจินต์ อ.พรรณิกา อ.อโณทัย



2 จัดทํา MOU กับมหาวิทยาลัยชั้นนํา ในระดับสากล

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

คณบดี



3 International young blood camp

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

จํานวนผู้เข้าร่วม ความพึงพอใจ / คณบดี
120 3.51



ที่

โครงการ/กิจกรรม

นศ.ฝึกสอน จาก ม.หมิงฉวน ตาม
MOU / 2 คน
จํานวน MOU ที่จัดทํา / 3 MOU

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หน.สาขาวิชาการจัดการการชุมชน

หมายเหตุ
ระหว่างดําเนินการ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

5

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตัน
โครงการ

สิ้นสุด
โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

มาตรการที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
3.1 พัฒนาเทคนิคการสอนเชิง
สร้างสรรค์แก่อาจารย์

1 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนอาจารย์ท่เี ข้าร่วม / ร้อยละ 80 รองฯ วิชาการ

3.2 การบูรณาการความรู้เชิงวิชาการ

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

3.3 การเพิ่มศักยภาพการทํางานของ
อาจารย์



รองฯ วิชาการ

ระหว่างดําเนินการ

รองฯ แผนและประกัน

ระหว่างดําเนินการ

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเรียนการสอน
4.1 การบูรณาการองค์ความรู้ระดับ
สาขาวิชา

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

4.2 การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่าง
สาขาวิชา

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

4.3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

4.4 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน/
เอกสารประกอบคําสอน

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

4.5 การพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างสถาบัน 1 โครงการจัดทําวารสารทางวิชาการระดับชาติ ด้านประกัน
คุณภาพและการจัดการความมรู้ เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

เล่มวารสาร / 1 เล่ม

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

6

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากิจการนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตันโครงการ สิ้นสุดโครงการ

ตัวชีว้ ัด / เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

มาตรการที่ 1 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
1.1 สร้างเสริมประสบการณ์สร้างสรรค์
แก่นักศึกษา

1.2 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แก่
นักศึกษา

1 ศึกษาดูงานต่างประเทศ ปริญญาเอก

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ /
3.51

รองฯบัณฑิตและวิจัย



2 ศึกษาดูงานต่างประเทศ ปริญญาโท

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ /
3.51

รองฯบัณฑิตและวิจัย



3 ศึกษาดูงานต่างประเทศ (รอบ 2)

1 ธ.ค. 57

31 พ.ค. 58 จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม /50 คน

รองฯกิจการนักศึกษา



4 เตรียมความพร้อมบัณฑิต

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม / 500 คน

รองฯกิจการนักศึกษา



5 โครงการกิจกรรมด้านวิชาการ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 โครงการ กิจกรรมทีจ่ ัด / 5 โครงการ
กิจกรรม

รองฯกิจการนักศึกษา



6 โครงการรับขวัญบัณฑิต และเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม / ร้อยละ
80 ของผู้มีสิทธ์

รองฯกิจการนักศึกษา



1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

1 พ.ค. 58

30 ก.ย. 58 โครงการที่จัด ความพึงพอใจ / 1
โครงการ 3.51

รองฯกิจการนักศึกษา



2 จัดทําเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ/
มหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนนักศึกษาขั้นต่ําที่ได้รับ / 21 คน

รองฯกิจการนักศึกษา



มาตรการที่ 2 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
2.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

7

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตันโครงการ สิ้นสุดโครงการ

ตัวชีว้ ัด / เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

มาตรการที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้รับผิดชอบต่อสังคม
3.1 สร้างความตระหนักต่อการ
รับผิดชอบต่อสังคม

1 งานสร้างเครือข่ายและกิจกรรมเพื่อสังคม

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 โครงการ กิจกรรม / 1 โครงการ
กิจกรรม

รองฯสื่อสารองค์กร

ระหว่างดําเนินการ

3.2 สร้างเสริมประสบการณ์ทําประโยชน์
เพื่อสังคม

1 งานประสานงาน รายวิชา 760 401 โครงการจิตอาสาและ
กิจกรรมเพื่อสาธารณะ และรายวิชา 760 402 กิจกรรม
สร้างสรรค์ และพัฒนาปัญญา

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 โครงการ กิจกรรม / 2 โครงการ
กิจกรรม

รองฯสื่อสารองค์กร



2 โครงการกิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 โครงการ กิจกรรม /5 โครงการ
กิจกรรม

รองฯกิจการนักศึกษา



1 โครงการกิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 โครงการ กิจกรรม / 5 โครงการ
กิจกรรม

รองฯกิจการนักศึกษา



2 โครงการกิจกรรมด้านนันทนาการ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 โครงการ กิจกรรม / 5 โครงการ
กิจกรรม

รองฯกิจการนักศึกษา



1 โครงการกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 โครงการ กิจกรรม / 5 โครงการ
กิจกรรม

รองฯกิจการนักศึกษา



1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า / มีการอัพเดท
ข้อมูล

รองฯกิจการนักศึกษา

มาตรการที่ 4 พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
4.1 สนับสนุนโครงการกีฬาและ
นันทนาการ

4.2 สนับสนุนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4.3 สนับสนุนโครงการระหว่างคณะวิชา
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
ีฬ
ใ มิ พันธ์กับศิษย์เก่า
4.4 โครงการความสั
4.5 การสร้างเครือข่ายของนักศึกษา

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ
1 จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ระหว่างดําเนินการ

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

8

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและบรรยากาศในการเรียนรู้
แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตันโครงการ สิ้นสุดโครงการ

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

มาตรการที่ 1 สร้างแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะวิชาการ
1.1 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้

1 จัดหาอุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 อุปกรณ์ท่จี ัดหา / 1 ชุด

รองฯกิจการนักศึกษา



2 จัดสรรทุนนักศึกษาช่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนทุนที่จัดเตรียม / 150 ทุน

รองฯกิจการนักศึกษา



3 จัดสรรทุนการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน / 120 คน รองฯกิจการนักศึกษา



4 โครงการสนับสนุนกิจการหอพักนักศึกษา

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ความพึงพอใจ / 3.51

รองฯกิจการนักศึกษา



5 โครงการเอกสารแจกผู้ปกครองนักศึกษา

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนเอกสารที่จัดเตรียม / 1,000
ชุด

รองฯกิจการนักศึกษา



6 จัดอาจารย์ประจําหอพักนักศึกษา

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนอาจารย์ประจําหอพัก / 14 คน รองฯกิจการนักศึกษา



7 ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงสําหรับการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ระบบที่ปรับปรุง / 1 ระบบ

รองฯสารสนเทศ

ระหว่างดําเนินการ

8 งานปรับปรุงห้องเบเกอรี่

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ห้องที่ปรับปรุง / 1 ห้อง

ผู้จัดการเวอริเดียน

ระหว่างดําเนินการ

1 โครงการแข่งขันในและต่างประเทศของนักศึกษา (สาขาวิชากา
จัดการชุมชน)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวน น.ศ. ที่เข้าแข่งขัน / 40 คน

หน.สาขาวิชาการจัดการการชุมชน

2 โครงการแข่งขันในและต่างประเทศของนักศึกษา (ธป.)

1 พ.ค. 58

31 ส.ค. 58 จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน คณาจารย์ ธป.
/ 20 คน



3 โครงการส่งเสริมการแข่งขันของนักศึกษา (ท่องเที่ยว)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวน น.ศ. ที่เข้าแข่งขัน / 20 คน

คณาจารย์ ทท.



4 Graduate in Campus Life

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ /
3.51

รองฯบัณฑิตและวิจัย



5 โครงการแข่งขันในและต่างประเทศ (สาขาวิชาการตลาด)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 โคตรงการที่เข้าร่วมแข่งขัน / 6
โครงการ

รองฯบัณฑิตและวิจัย



มาตรการที่ 2 สร้างบรรยากาศวิชาการ
2.1 สร้างบรรยากาศวิชาการแก่นักศึกษา

2.2 สร้างบรรยากาศวิชาการแก่อาจารย์



6 จัดการแข่งขันภายในสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

1 ต.ค. 57

31 พ.ค. 58 จํานวนสถาบันที่เข้าร่วม /

หัวหน้าสาขาโรงแรมฯ



7 การเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สาขา
โรงแรม)

1 ต.ค. 57

31 พ.ค. 58 จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน หัวหน้าสาขาโรงแรมฯ



1 การเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย์

1 ม.ค. 58

31 พ.ค. 58 จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม / 15 คน



คณาจารย์สขาภาษา

ยกเลิก

ยกเลิก

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

9

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตันโครงการ สิน้ สุดโครงการ

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารย์
ตความพึงพอใจผูเ้ ข้าร่วมโครงการ / คณาจารย์สาขาภาษา
3.51



1.1 การพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของ
อาจารย์

1 การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย์

1 ต.ค. 57

30 พ.ย. 57

1.2 การสร้างเสริมประสบการณ์ทําวิจัย

1 โครงการวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบงาน
ภายในคณะ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

ผลงานวิจัย / 1 ชิน้

รองฯ แผนและประกัน

2 โครงการวิจัยจากโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

ผลงานวิจัย / 1 ชิน้

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

1 ม.ค. 58

31 พ.ค. 58

ผลงานวิจัย / 1 ชิ้น

คณาจารย์สาขาภาษา



1 ม.ค. 58

31 ม.ค. 58

การจัดประชุมวิชาการและนําเสนอ รองฯบัณฑิตและวิจัย
ผลงานทางวิชาการ




ระหว่างดําเนินการ

มาตรการที่ 2 สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์
2.1 จัดสรรงบประมาณเป็นทุนการวิจัย

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 3 ส่งเสริมการทําวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่สังคม
3.1 การส่งเสริมการทําวิจัย
3.2 การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย
แก่สังคม

1 อาศรมวิจัยด้านการสอนภาษาและภาษาศาสตร์
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

ยกเลิก

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

10

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตันโครงการ สิน้ สุดโครงการ

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

มาตรการที่ 4 สร้างศักยภาพการทําวิจัยของคณะ
4.1 จัดตัง้ ศูนย์หรือหน่วยงานวิจัยของคณะ

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

4.2 การคืนความรูจ้ ากงานวิจัยสู่ชุมชน

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

4.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
บริหารงานวิจัย

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 5 พัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของนักศึกษา
5.1 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการ
ทําวิจัยแก่นักศึกษา

1 นําเสนองานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

จํานวนนักศึกษาที่ได้นําเสนอผลงาน / คณบดี
50 คน



5.2 การสร้างเสริมประสบการณ์ทําวิจัย

1 จัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิชาการงานวิจัยของนักศึกษา

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58

โครงการ กิจกรรมที่จัด / 1 โครงการ คณบดี
กิจกรรม



มาตรการที่ 6 ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิของงาน
6.1 สร้างระบบและกลไกการคุ้มครอง
การละเมิดสิทธิจากงานวิจัย

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

11

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ
แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริม่ ตันโครงการ สิน้ สุดโครงการ

ตัวชี้วัด 2เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

มาตรการที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์กรภายนอก
1.1 การเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กร
ภายนอก
1.2 การสร้างเสริมประสปการณ์ทาง
วิชาการกับองค์กรส่วนท้องถิ่น

1 พ.ย. 57

28 ก.พ. 58 จํานวนหน่วยงานที่เข้าร่วม / 3
หน่วยงาน

หน.สาขาวิชาการจัดการการชุมชน



1 โครงการบริการวิชาการ CSR ชุมชนและท้องถิ่น (สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน)

1 ก.พ. 58

31 พ.ค. 58 จํานวนผูเ้ ข้าร่วม ความพึงพอใจ / 80
ดี

หน.สาขาวิชาการจัดการการชุมชน



2 การบริการทําแผนกลยุทธ์ให้ธุรกิจขนาดย่อม

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ / 20 อาจารย์พนัชกร สิมะขจรบุญ
ราย



3 โครงการบริการวิชาการ การวางแผนภาษีอากร ของธุรกิจ SME

1 พ.ค. 58

31 ส.ค. 58 จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม / 80 คน



4 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(โครงการต่อเนือ่ ง)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 หนังสือที่จัดทํา/จํานวนเล่ม / 2 เล่มๆ คณบดี
ละ 1,000



5 โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนผ็เข้าร่วม ความพึงพอใจ / 80 หัวหน้าสาขาโรงแรมฯ
ดี



6 โครงการยุวมัคคุเทศ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนผูเ้ ข้าร่วม ความพึงพอใจ / 60 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ดี



1 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายวิชาการจัดการชุมชน
ครั้งที่ 2
คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 2 สร้างระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
2.1 การวางแผนบริการวิชาการแก่สังคม
2.2 การให้บริการวิชาการของสาขาวิชา
และคณะ

2.3 ประเมินและติดตามการให้บริการแก่
สังคม

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์ ธป.

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

12

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตันโครงการ สิน้ สุดโครงการ

ตัวชี้วัด 2เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

มาตรการที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการวิชาการและเป็นหน่วยงานให้คําปรึกษาแก่สังคม
3.1 การจัดตัง้ ศูนย์หรือหน่วยงานบริการ
วิชาการของคณะวิทยาการจัดการ

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 4 การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
4.1 การพัฒนาระบบการเผยแพร่ความรู้
สู่ชุมชน

1 โครงการถ่ายทอดความรูค้ ืนสู่ชุมชน

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ความพึงพอใจผูเ้ ข้าร่วมโครงการ /
3.51

รองฯบัณฑิตและวิจัย

ระหว่างดําเนินการ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

13

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตันโครงการ สิ้นสุดโครงการ

ตัวชีว้ ัด / เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

มาตรการที่ 1 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1.1 การอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะฯ

1 โครงการดนตรีในสวน

1 ต.ค. 57

31 ม.ค. 58 ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม / 3.51

รองฯสื่อสารองค์กร



1.2 การอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมระดับสาขาวิชา

1 โครงการศิลปวัฒนธรรม (สาขาวิชาการจัดการชุมชน)

1 มิ.ย. 58

30 ก.ย. 58 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัด / 1
โครงการ

หน.สาขาวิชาการจัดการการชุมชน



2 7th International Cultural Performance

1 ม.ค. 58

30 เม.ย. 58 นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ /500 คน คณาจารย์สาขาภาษา



3 ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

1 ม.ค. 58

30 เม.ย. 58

คณาจารย์สาขาภาษา



1.3 การนําความรูเ้ ชือ่ มต่อการเรียนการ
สอนในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

1.4 การสร้างเครือข่ายทาง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

1.5 การสร้างระบบสารสนเทศทาง
วัฒนธรรม

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

เปลี่ยนเป็นโครงการแสดง
ละครร่วมกับคณะอักษรศาสตร์

จัดร่วมกับกิจการนักศึกษาexpo

มาตรการที่ 2 การรวบรวมองค์ความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้
2.1 การรวบรวมองค์ความรู้เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1 โครงการรวบรวมองค์ความรู้เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 การรวบรวมองค์ความรู้ / ข้อมูลที่
จัดเก็บ 1 เรื่อง

คณบดี



2.2 การเผยแพร่ความรู้เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1 โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 การเผยแพร่องค์ความรู้ / ข้อมูลที่
เผยแพร่ 1 เรื่อง

คณบดี



ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

14

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตันโครงการ สิ้นสุดโครงการ

ตัวชีว้ ัด / เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

มาตรการที่ 3 การสร้างจิตสํานึกในคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษา
3.1 พัฒนาระบบให้นักศึกษาเกิดความ
หวงแหนและรู้คุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

1 สืบสานและอนุรักษ์ไทย

1 ก.พ. 58

31 มี.ค. 58 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ / 50 คน

อ. ศิริพร อ. ดร. สุนี คํานวลศิลป์
และ อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย



จัดในนาม Wonderfull siam

3.2 พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทที่ดี
งามของวัฒนธรรม

1 ดนตรีกวีศิลป์

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ /
3.51

รองฯบัณฑิตและวิจัย



ยกเลิก

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

15

นายอาทิตย ์ เจนวิถส
ี ุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตันโครงการ สิน้ สุดโครงการ

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากร
1.1 จัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี

1.2 พัฒนาความสามารถการทํางาน

1.3 พัฒนาความสามารถของบุคลากร
สายสนับสนุนในการให้บริการ

1 จัดทําแผนและสื่อสิ่งพิมพ์ CSR ระดับคณะฯ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 แผนและสื่อสิ่งพิมพ์ / มีแผนและสื่อ
สิ่งพิมพ์เผยแพร่

รองฯสื่อสารองค์กร



2 ติดตามตัวชี้วัดและทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ.55-59 และเอกสารเผยแพร่

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 รายงานการติดตาม / 1 เล่ม

รองฯ แผนและประกัน



3 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
งบประมาณ 2558 และเอกสารเผยแพร่

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 รายงานการติดตาม / 1 เล่ม

รองฯ แผนและประกัน



4 จัดทําแผนปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 การจัดทําแผน /มีการจัดทําแผน

รองฯ แผนและประกัน



5 งานตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 การตรวจประเมิน / มีการตรวจ
ประเมิน

รองฯ แผนและประกัน

1 อบรมในประเทศ (บุคลากร)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนบุคลากรที่ดร้ ับการอบรม /
ร้อยละ 80

คณบดี



2 อบรมในประเทศ (อาจารย์)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนอาจารย์ท่ดี รี ับการอบรม /
ร้อยละ 80

คณบดี



3 โครงการอบรมเสริมประสบการณ์ตา่ งประเทศ (อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน)

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 บุคลากรและคณาจารย์ทเ่ี ข้าร่วม /
ร้อยละ 80 (จาก 84 คน)

คณบดี



4 งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในที่ทํางาน

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 โครงการ/กิจกรรม / 1 โครงการ/
กิจกรรม

เลขานุการคณะฯ



5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่
พัก

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนอาจารย์ท่เี ข้าร่วมโครงการ /
ร้อยละ 80 ของคณาจารย์สาขา รร.

หัวหน้าสาขาโรงแรมฯ



6 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนอาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วม / ร้อย
ละ 100

รองฯกิจการพิเศษ



ระหว่างดําเนินการ

ยกเลิก (ตามนโยบายรัฐบาล)

คณบดีมอบหมายผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
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แผน

แผนงาน

1.4 การพัฒนาระบบการบริหารงาน
1.5 พัฒนาจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
1.6 การจัดการความรู้

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตันโครงการ สิน้ สุดโครงการ

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ผลงานวิจัย / 1 ชิ้น

รองฯสารสนเทศ



1 โครงการเพิ่มความรูแ้ ละทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สําหรับ
บุคลากรและนักศึกษา

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 28 ความพึงพอใจ / 3.51

รองฯสารสนเทศ



2 โครงการจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาการสอนของคณาจารย์
สาขาวิชาการตลาด

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ความพึงพอใจผูเ้ ข้าร่วมโครงการ /
3.51

รองฯบัณฑิตและวิจัย



3 จัดอบรม KM คณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม / ร้อยละ 80 รองฯ สื่อสารองค์กร



1 สํารวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายสารสนเทศและ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการทํางาน

หมายเหตุ

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 2 กําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สอดคล้องกับภาระงาน ผลงานและความสามารถในการแข่งขันของคณะวิชา
2.1 จัดให้มีระบบการรายงานประเมิน
ผลงานและภาระงานของคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

2.2 จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนเพิ่ม
พิเศษจากเงินเดือน

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 3 พัฒนาศักยภาพการบริหารงานผู้บริหาร
3.1 พัฒนาความสามารถการบริหารงาน

1 โครงการผู้บริหารพบประชาคม

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ / 50 คน

คณบดี



2 โครงการดูงานและพัฒนาทักษะผู้บริหาร

1 ก.พ. 58

30 ก.ย. 58 จํานวนผู้บริหารที่เข้าร่วม / ร้อยะ 80 คณบดี



ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
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แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตันโครงการ สิน้ สุดโครงการ

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

มาตรการที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารงาน
4.1 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

1 จัดทําคูม่ ือและรายงานการจัดการความเสี่ยงของคณะ

4.2 การบริหารงบประมาณ

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

4.3 การส่งเสริมเครือข่ายในการบริหาร
จัดการ

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 รายงานการจัดการความเสี่ยง /1 เล่ม รองฯ แผนและประกัน



มาตรการที่ 5 เพิ่มช่องทางในการหารายได้ของคณะวิชา
5.1 ขยายการจัดหลักสูตรในในระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

5.2 ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการให้บริการทางวิชาการ
ในลักษณะการฝึกอบรมแบบมี
ค่าใช้จา่ ย

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
แผน

แผนงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เริ่มตันโครงการ สิ้นสุดโครงการ

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ

ยกเลิก

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใช้ประโยชน์ภายในคณะวิชา
1.1 การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ภายใน
คณะวิชา

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

1.2 การพัฒนาทางกายภาพและระบบ
คอมพิวเตอร์

ปรับปรุงระบบสํารองไฟฟ้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ภาษา ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ระบบที่ปรับปรุง / 1 ระบบ

รองฯสารสนเทศ



บํารุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศภายในคณะฯ 2/57

1 ต.ค. 57

31 ม.ค. 58 รายงานสรุปการบํารุงรักษา / มี
รายงานสรุป 2/57

รองฯสารสนเทศ



บํารุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศภายในคณะฯ 1/58

1 ก.พ. 58

30 ก.ย. 58

รายงานสรุปการบํารุงรักษา / มี
รายงานสรุป 1/58

รองฯสารสนเทศ

พัฒนาระบบเครือข่ายภายในคณะฯ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ระบบเครือข่ายที่พัฒนา / 4 ระบบ

รองฯสารสนเทศ



พัฒนาระบบสารสนเทศภายในคณะฯ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ระบบที่พัฒนาและซอฟต์แวร์ที่จัดหา รองฯสารสนเทศ
/ ระบบ 2 ระบบ / ซอฟต์แวร์ 3



พัฒนาอุปกรณ์ส่อื มัลติมเี ดียเพื่อการสร้างและนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 ชุดอุปกรณ์ที่จัดหา / 1 ชุด

รองฯสารสนเทศ



โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 การประชาสัมพันธ์คณะ / มีการ
ประชาสัมพันธ์

รองฯสื่อสารองค์กร



จัดทํารายงานประจําปี

1 พ.ค. 58

30 มิ.ย. 58 รายงานประจําปีของคณะ / 1 เล่ม

รองฯสื่อสารองค์กร

โครงการครบรอบ 12 ปีคณะวิทยาการจัดการ

1 ต.ค. 57

31 ม.ค. 58 โครงการ/กิจกรรมที่จัด / 1
โครงการ/กิจกรม

รองฯสื่อสารองค์กร



โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

1 ต.ค. 57

30 ก.ย. 58 โครงการ/กิจกรรมที่จัด / 1
โครงการ/กิจกรม

รองฯสื่อสารองค์กร



1.3 พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน
องค์กร

ระหว่างดําเนินการ

คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแก่สังคม
2.1 การพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล
แก่สังคม

ระหว่างดําเนินการ
ยกเลิก

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
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สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฎิบตั ิราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(รอบ 9 เดือน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558)
ยุทธศาสตร์

คิดเป็น
ร้อยละ

ระหว่าง
ดําเนินการ

คิดเป็น
ร้อยละ

บรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

51

33

64.71

1

1.96

17

33.33

ยุทธศาสตร์ที่ 2

15

13

86.67

0

-

2

13.33

ยุทธศาสตร์ที่ 3

16

12

75.00

2

12.50

2

12.50

ยุทธศาสตร์ที่ 4

7

5

71.43

1

14.29

1

14.29

ยุทธศาสตร์ที่ 5

8

7

87.50

0

-

1

12.50

ยุทธศาสตร์ที่ 6

8

7

87.50

1

12.50

0

-

ยุทธศาสตร์ที่ 7

18

16

88.89

1

5.56

1

5.56

ยุทธศาสตร์ที่ 8

10

6

60.00

2

20.00

2

20.00

133

99

74.44

8

6.02

26

19.55

รวม

ยกเลิก

คิดเป็น
ร้อยละ

จํานวนโครงการ

