
รายจ่าย รายได้
เดือนพฤศจิกายน 2560
ด้านสังคมศาสตร์
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิตอลระบบ 380,000        140 คน อ.นิพล (รุ่นที ่1) 12, 18-19,25-26 พ.ย. 2560

บริหารจัดการองค์กร (รุ่นที ่2) 2-3, 16-17, 23 ธ.ค. 2560
2 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 310,800        250 คน น.ส.วรัญญา 27 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2560

3 โครงการแนะแนวเชิงรุก 121,000        500 คน น.ส.ฐิติพร 20 พฤศจิกายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ 197,480        40 คน นางศิราณี 29-30 พฤศจิกายน 2560
และแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ

5 โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง การเขียนงานวิจัยทีม่ี 54,400         40 คน ดร.อมร พฤศจิกายน 2560
คุณภาพระดับดุษฎีบัณฑิต ขออนุมัติปรับแผน เป็น 31 มีนาคม 2561

ด้านบรกิารวิชาการ
6 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 246,000        30 คน งานบริการ 3-4 พฤศจิกายน 2560

ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ***ระยะที ่1 วิชาการ
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมัน่คง มัง่ค่ัง 
และย่ังยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เดือนธันวาคม 2560
ด้านสังคมศาสตร์
1 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 220,030        759 คน ผศ.จิรพร 2 พฤศจิกายน 2560 (ด าเนินการก่อนแผนฯ)

2560 คณะบริหารธุรกิจ
ด้านท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม
2 โครงการเทิดพระเกียรติวันอาภากร าลึก "19 ธันวาคม" 75,000         300 คน นางลาวัลย์ 19 ธันวาคม 2560

ด้านบรกิารวิชาการ
3 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและบริหาร 157,500        60 คน อ.พรคิด 6-9 ธันวาคม 2560 

จัดการ Web Site ด้วย Web Application
4 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 246,000        30 คน งานบริการ 20-21 ธันวาคม 2560

ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ***ระยะที ่2 วิชาการ
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมัน่คง มัง่ค่ัง 
และย่ังยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เดือนมกราคม 2561
ด้านสังคมศาสตร์
1 โครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย 347,100        300 คน ผศ.พัชรินทร์พร 29-31 มกราคม 2561

คณะบริหารธุรกิจ
2 โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความ 196,400        560 คน อ.นิพล 19 มกราคม 2560 (ด าเนินการก่อนแผน)

เป็นเลิศ คร้ังที ่4
3 โครงการการบริหารความเส่ียงจากการลงทุน 43,700         120 คน ผศ.กมลวรรณ 19 มกราคม 2561

4 โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็น 96,800         90 คน อ.ศรีนาย 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ประกอบการ

5 โครงการการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันทักษะ 95,700         15 คน อ.นิพล 27 มกราคม 2561
วิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ

6 โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศของนักศึกษา MBA 32,600         30 คน ดร.ธนธัส มกราคม 2561
ขออนุมัติปรับแผนเป็น 18 พฤษภาคม 2561

7 โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริม 184,900        100 คน ผศ.อารยา 1-3 มีนาคม 2561 (ขอปรับแผน)
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

8 โครงการเสวนาวิชาการเร่ือง "การสร้างนวัตกรรมเพือ่ 35,000         50 คน ดร.ธนธัส ธันวาคม 2560 (ด าเนินการก่อนแผน)
ประเทศไทย 4.0"

9 โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโลกดิจิตอล 56,500         90 คน ดร.รัตนาวลี 18 มกราคม 2561

วันทีด่ าเนินการ

ตารางการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ กลุม่เป้าหมาย 

(จ านวน)
ผู้รบัผิดชอบ

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พ.ย.2560 



รายจ่าย รายได้
วันทีด่ าเนินการ

ตารางการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ กลุม่เป้าหมาย 

(จ านวน)
ผู้รบัผิดชอบ

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พ.ย.2560 

เดือนมกราคม 2561
ด้านท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม
10 โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 80,000         50 คน นางลาวัลย์ 10-12 มกราคม 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ด้านสังคมศาสตร์
1 โครงการร่วมสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 1,200,000     1,000 คน ผศ.พัชริทร์พร 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

ด้านบริหารธุรกิจของ 9 มทร. คร้ังที ่6
2 โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ คร้ังที ่3 175,500        450 คน อ.นิพล 7-9 มีนาคม 2561

(Young & Smart Accountants)
3 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการบริหารความเส่ียงของ 83,900         30 คน น.ส.สุจินดา 14-15 กุมภาพันธ์ 2561

องค์กรและการควบคุมภายใน
4 โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง การน าเสนอผลงาน 54,400         40 คน ดร.อมร กุมภาพันธ์ 2561

ทางวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม
5 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา 155,500        150 คน นางลาวัลย์ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561

คณะบริหารธุรกิจ
เดือนมีนาคม 2561
ด้านสังคมศาสตร์
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพือ่เพิม่ 828,970        100 คน น.ส.ชุติมา 13-16 มีนาคม 2561

ประสิทธิภาพด้านเรียนการสอน
2 โครงการการเพิม่พูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพือ่ 648,000        700 คน อ.จิราวรรณ 13 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

สังคม **ระยะที ่1
3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักการตลาดเพือ่ 31,750         100 คน ดร.ธนากร 9 มีนาคม 2561

พร้อมก้าวสู่โลกดิจิตอล 4.0
4 โครงการ The English for IT Digital Life 260,600        200 คน ผศ.ศิริรัตน์ มีนาคม 2561

5 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 217,500        2 คน ดร.รัตนาวลี กรกฎาคม 2561
เพือ่แลกเปล่ียนบุคลากรสายผู้สอน

6 โครงการปฐมนิเทศการฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 13,670         36 คน ผศ.จิรพร 22 มีนาคม 2561
(ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจ

ด้านบรกิารวิชาการ
7 โครงการอนุรักษ์วิถีชีวิตพืน้บ้านและภูมิปัญญาท้องถิน่ 188,500        40 คน งานบริการ 8-10 มีนาคม 2561

สร้างพืน้ฐานความมัน่คงและย่ังยืน **ระยะที ่1 วิชาการ
8 โครงการการพัฒนาและการท าการตลาดผลิตภัณฑ์ 115,210        30 คน ดร.ธนากร 28-30  มีนาคม 2561

ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จ. เพชรบุรี
เดือนเมษายน 2561
ด้านสังคมศาสตร์
1 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา 459,780        1,609 คน ผศ.จิรพร 6 มีนาคม 2561 (ด าเนินการก่อนแผน)

คณะบริหารธุรกิจ
2 โครงการปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 67,000         100 คน ผศ.จิรพร 8 มีนาคม 2561 (ด าเนินการก่อนแผน)

คณะบริหารธุรกิจ
3 โครงการ RMUTP Business Camp 129,650        50 คน อ,ลลิดา 3-4 พฤษภาคม 2561



รายจ่าย รายได้
วันทีด่ าเนินการ

ตารางการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ กลุม่เป้าหมาย 

(จ านวน)
ผู้รบัผิดชอบ

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พ.ย.2560 

เดือนเมษายน 2561
ด้านบรกิารวิชาการ
4 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 246,000        30 คน งานบริการ 26-27 เมษายน 2561

ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ***ระยะที ่3 วิชาการ
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมัน่คง มัง่ค่ัง 
และย่ังยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เดือนพฤษภาคม 2561
ด้านสังคมศาสตร์
1 โครงการการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักธุรกิจแบบ 176,500        200 คน อ.วรัญญา 7-23 พฤษภาคม 2561

มืออาชีพ
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพือ่เพิม่ 706,580        85 คน น.ส.ชุติมา 9-11 พฤษภาคม 2561

ประสิทธิภาพด้านการบริการ
3 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสริมสร้างความรู้ 115,000        80 คน น.ส.กนกอร 3-4 พฤษภาคม 2561

ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ **ระยะที ่1
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

ด้านบรกิารวิชาการ
4 โครงการอนุรักษ์วิถีชีวิตพืน้บ้านและภูมิปัญญาท้องถิน่ 188,500        40 คน งานบริการ 4-5 พฤษภาคม 2561

สร้างพืน้ฐานความมัน่คงและย่ังยืน **ระยะที ่2 วิชาการ
เดือนมิถุนายน 2561
ด้านสังคมศาสตร์
1 โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 304,500        60 คน ดร.รัตนาวลี กรกฎาคม 2561

ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
เดือนกรกฎาคม 2561
ด้านสังคมศาสตร์
1 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสริมสร้างความรู้ 115,000        80 คน น.ส.กนกอร 2-3 กรกฎาคม 2561

ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ **ระยะที ่2
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

2 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพือ่ความเป็นเลิศ 290,700        25 คน อ.วริสรา 19-20 กรกฎาคม 2561
ด้านบริหารธุรกิจ

3 โครงการกลยุทธ์การตลาดเชิงลึกในยุคดิจิตอล 4.0 48,750         200 คน ดร.ธนากร 22 ธันวาคม 2561 (ด าเนินการก่อนแผน)
ด้านบริหารธุรกิจ

เดือนสิงหาคม 2561
ด้านสังคมศาสตร์
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองกรอบการเขียนข้อเสนอ 182,700        30 คน อ.วริสรา 6-8 มิถุนายน 2561 (ด าเนินการก่อนแผน)

โครงการวิจัย และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพือ่ของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจาก วช.

2 โครงการการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ 729,200        16 คน อ.วริสรา สิงหาคม 2561
ระดับนานาชาติ

3 โครงการการเพิม่พูนความรู้สู่การประกอบธุรกิจเพือ่ 648,000        700 คน อ.จิราวรรณ สิงหาคม 2561
สังคม **ระยะที ่2

4 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ 338,400        600 คน อ.บุญเรียม 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2561
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) 
ประจ าปีการศึกษา 2561

5 โครงการ Smart Acc' Student for AEC 61,200         450 คน อ.นิพล 21-23 มกราคม 2561 (ด าเนินการก่อนแผน)
5-7 เมษายน 2561

6 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 295,000        4 คน ดร.รัตนาวลี สิงหาคม 2561
เพือ่แลกเปล่ียนอาจารย์ (Visiting Professor)
หมายเหตุ  ** จ านวน 2 ระยะ
               *** จ านวน 3 ระยะ


