แผนการดาเนินงานสานักงานเลขานุการ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

1

แผนการดาเนินงานสานักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
ลาดับ
ที่

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการปี
2
ใหม่คณะเทคโนโลยี

25,000

งานศิลปวัฒนธรรม

2 โครงการยกย่
3
องบุคลากรคณะเทคโนโลยี

12,000

งานศิลปวัฒนธรรม

3 โครงการสื
4
บสานประเพณีสงกรานต์ของคณะ
และร่วมกับมหาวิทยาลัย

10,000

งานศิลปวัฒนธรรม

4 โครงการเทศน์
5
มหาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

3,000

งานศิลปวัฒนธรรม

5 โครงการวั
6
นสถาปนาคณะเทคโนโลยี

20,000

งานศิลปวัฒนธรรม

2

ไตรมาสที่ 1

ลาดับที่

6 โครงการสานสัมพันธ์เทคโน มข.และ มมส
โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาบุคลากร(สัมมนาคณะ
8

ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
โครงการ/กิจกรรม

7

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
25,000

งานการจัดการความรู้

15,000

งานการจัดการความรู้

150,000

เทคโนโลยี(รวมการส่งเสริมจรรยาบรรณของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน/การ

งานการเจ้าหน้าที่

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร)
โครงการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
9

(รวมการส่งเสริมและอบรมการเขียน
บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ)

100,000
งานการเจ้าหน้าที่

3

ไตรมาสที่ 1

ลาดับ
ที่

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

10 โครงการพัฒนาเวบไซต์คณะเทคโนโลยี

10,000

งานคอมพิวเตอร์

11 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์คณะเทคโนโลยี

20,000

งานประชาสัมพันธ์

โครงการเชิญและแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย
และผู้เชี่ยวชาญ
โครงการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ
และส่งเสริมนิสิตไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
13
ประสบการณ์ (รายจ่ายอื่นการเดินทางไป
ต่างประเทศ) (50,000/83,000)
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
14
(ภาษาอังกฤษ)
15 ประชุมกรรมการประจาคณะ

35,000

งานวิเทศสัมพันธ์

135,000

งานวิเทศสัมพันธ์

10,000

งานวิเทศสัมพันธ์

36,000

งานการประชุม

12

4

ลาดับที่

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
อบรมความรู้เรื่องประกันคุณภาพ
ติดตามความก้าวหน้า 4/6/9/12เดือน
วิพากษ์SAR
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ติดตามความก้าวหน้า กพร 3/6/9/12เดือน

50,000

17

รายงานประจาปี 2559

30,000

18

โครงการพัฒนาผู้บริหาร

60,000

19

โครงการเพชรเทคโนโลยี
10,000
โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
40,000

16

20
21

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานสากล

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ

20,000

งานนโยบายและแผน

สานักงานเลขานุการ
งานวิชาการ1
งานวิชาการ1
งานวิชาการ1

5

ลาดับที่

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาสที่ 4

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

22 โครงการส่งเสริมวิชาการ ภาษา และ
สารสนเทศ

45,000

งานวิชาการ 2

23 โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา

5,000

งานบัณฑิต

24 โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัย

30,000

งานบัณฑิต

25 โครงการประชุมวิชาการนานานาชาติ

50,000

งานบัณฑิต

26 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและเผยแพร่
งานวิจัย

300,000

27 โครงการอุดหนุนทุนวิจัยสาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี
28 โครงการอุดหนุนทุนวิจัยสาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

20,000
60,000

งวด
1

งวด
2

งวด
1-3

งวด
3
งวด
1-3

งวด
1

งวด
2

งานวิจัย

งานวิจัย
งวด
3

งานวิจัย

6

ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40

โครงการเทคโนโลยีสีเขียว(ทั้งหมด130,000)
โครงการรับปริญญา
โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ
โครงการบริจาคโลหิต
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
โครงการปฐมนิเทศนิสิต
โครงการไหว้ครู
โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการงานวันเกษตรและเทคโนโลยี
-การด
a. าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างครุภัณฑ์
-การจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคาเงิน
แผ่นดิน
-การจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคาเงินรายได้
-การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี
รายงานการเงิน/กองทุน
รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในตามแผน

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
10,000
50,000
4,000

ฝ่ายพัฒนานิสิต
ฝ่ายพัฒนานิสิต
ฝ่ายพัฒนานิสิต

3,000
20,000
5,000
15,000
3,000
350,000
-

ฝ่ายพัฒนานิสิต
ฝ่ายพัฒนานิสิต
ฝ่ายพัฒนานิสิต
ฝ่ายพัฒนานิสิต
ฝ่ายพัฒนานิสิต
งานบริการวิชาการ
งานพัสดุ

-

งานบัญชี
งานบริหารความเสี่ยง

7

ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
41
42

43
44
45

46
47
48

โครงการอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการเงิน
รายงานการตรวจความเรียบร้อยประจาเดือน
ของงานอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์/ไฟฟ้า/
ประปา/โทรศัพท์ (2 เดือน/ครั้ง)
โครงการ Big Cleaningday
โครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
รายงานการตรวจความเรียบร้อยของงาน
คอมพิวเตอร์/งานโสตทัศนูปกรณ์ (2 เดือน/
ครั้ง)
โครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบ IT และเครือข่าย
รายงานการซ่อมบารุงรถยนต์/และน้ามัน(2
เดือน/ครั้ง)
โครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-

งานการเงิน

-

งานอาคารสถานที่

20,000

งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่

-

งานโสตทัศนูปกรณ์

งานโสตทัศนูปกรณ์
-

งานยานยนต์
สานักงานเลขานุการฯ

8

9

