Page 1

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ปี การศึกษา 2560
แผนงาน/กิจกรรม
ต.ค.

ปี พ.ศ. 2560
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี การศึกษา 2561
ปี พ.ศ. 2561
เม.ย.
พ.ค.

แผนงานด้านการบริหาร
1 ประเมินผลการปฎิบตั ิงานของบุคลากร
2 เบิกค่าสอนและค่าพาหนะอาจารย์พิเศษ
3 ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
4 จัดซื้อวัสดุ
5 ตรวจสอบวัสดุ คงเหลือประจาปี งบประมาณ
6 จัดเตรี ยมข้อมูลส่งคณะฯ เพื่อทารายงานประจาปี
7 จัดสัมมนาประจาปี ของสาขาวิชาฯ
8 จัดทาของที่ระลึกประจาปี
แผนงานด้านวิชาการ (เปิ ดภาค 1/59 (15 ส.ค. 60) และเปิ ดภาค 2/59 ( 8 ม.ค. 61))
1 ช่วงเปลี่ยนแปลงตารางบรรยาย
2 รวบรวม แผนการสอนและมคอ.3
3 ประสานงานขอใช้ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (วิชาที่มี lab)
4 แจ้งเวลาประจาห้องทางานอาจารย์
5 ประสานงานขอเปิ ดห้องคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการ
6 จัดทาภาระงานส่งคณะฯ
7 ส่งรายชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่คุมสอบวิชา มธ.151 มธ.152 มธ.154 และ มธ.155
8 ส่งรายวิชาที่จดั สอบกลางภาคตามสัปดาห์สอบหรื อจัดสอบเอง
10 ส่งรายวิชาที่จดั สอบปลายภาคตามสัปดาห์สอบหรื อจัดสอบเอง
11 จัดทาข้อสอบกลางภาค
12 สอบสัมภาษณ์ น.ศ.โครงการรับตรงประจาปี การศึกษา 2560
13 รวบรวมรายชื่อน.ศ.ที่ได้คะแนนสอบกลางภาคสู งสุ ดทุกวิชาและทาประกาศ
14 จัดผูบ้ รรยายและติดต่อเชิญอาจารย์พิเศษ(รวมภาคฤดูร้อน)
15 ประเมินการสอน online

เตรี ยม

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ปี การศึกษา 2560
แผนงาน/กิจกรรม
ต.ค.

ปี พ.ศ. 2560
พ.ย.

16 จัดทาข้อสอบปลายภาค
17 รวบรวมแผนการสอนที่ปรับปรุ งแล้วและ มคอ.5
18 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
19 ส่ง มคอ.7 ทุกหลักสูตร
20 ทาเวลาบรรยายวิชาสถิติ คณิ ตศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ ปี การศึกษา 2561
-วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ วิชาพื้นฐานทัว่ ไป ปี การศึกษา 2561
-ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561
21 จัดทาแผนการเรี ยนของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2561
22 สอบสัมภาษณ์นกั ศึกษาจากการสอบผ่าน สกอ. ประจาปี การศึกษา 2561
23 จัดอาจารย์ที่ปรึ กษาชั้นปี ที่ 1 พบนักศึกษาในวันปฐมนิ เทศ
24 อาจารย์ที่ปรึ กษาชั้นปี ที่ 1 พบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ
25 สัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึ กษา
26 บริ การวิชาการแก่สงั คม / เสวนาวิชาการ
27 กิจกรรมพัฒนาการเรี ยนการสอน
แผนงานด้านการกิจกรรมนักศึกษา
1 คัดเลือก น.ศ.รับทุนเรี ยนดีของโครงการพิเศษ
2 คัดเลือก น.ศ.รับทุน อ.อานนท์ โอภาสพิมลธรรม
3 คัดเลือก น.ศ. รับทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิ ช
4 น.ศ.ปี ที่ 4 เข้าร่ วมปัจฉิ มนิเทศคณะฯ
5 ประกาศรับสมัครน.ศ.ชั้นปี ที่ 3 เข้าโครงการฝึ กงาน ปี การศึกษา 2560
6 ติดต่อหน่วยงานฝึ กงานปี การศึกษา 2560
7 หน่วยงานตอบรับ น.ศ.ปี 3 ฝึ กงานปี การศึกษา 2560
8 ปฐมนิเทศ น.ศ. ปี ๓ ก่อนฝึ กงาน ปี การศึกษา 2560
9 สรุ ปผลการฝึ กงานของ น.ศ.ชั้นปี ที่ 3
10 น.ศ.ชั้นปี ที่ 4 เข้าร่ วมปัจฉิ มนิ เทศและงาน Bye' nior สาขาวิชาฯ (โครงการเตรี ยมความพร้อมก่อนการทางาน)
11 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
12 จัดสอนสอนทบทวนวิชาทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
13 กีฬา FORTRAN GRAME (โครงการจิตอาสา)
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ปี การศึกษา 2560
แผนงาน/กิจกรรม
ต.ค.
14 กีฬา UNION GRAME (โครงการจิตอาสา)
15 กีฬา SAMATH GAME # 6
16 SAMATH NIGHT # 16
17 กิจกรรมเลือกตั้งแกนสาขา ของทั้ง 3 สาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
18 เลือกตั้งประธานกรรมการ กน.คส.
19 ค่ายบันไดสู่ประตูเหลืองแดงครั้งที่ 6
20 โครงการร่ วมแสดงความยินดีกบั พี่บณั ฑิต
21 โครงการรณรงค์แต่งกายชุดนักศึกษา
22 รณรงค์งดสู บบุหรี่
แผนงานโครงการส่ งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
1 โครงการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2 โครงการสัมมนาวิชาการ ระดับปริ ญญาตรี
3 โครงการเสนอโครงงาน ระดับปริ ญญาตรี
4 โครงการนาเสนอผลงานระดับปริ ญญาตรี ระหว่างสถาบัน
5 โครงการเสริ มสร้างเทคนิคการนาเสนอสาหรับนักศึกษาสถิติ
6 โครงการเสริ มสร้างเทคนิคการนาเสนอสาหรับนักศึกษาคณิ ตศาสตร์
7 โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอน
8 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาคณิ ตศาสตร์
9 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาสถิติ
10 โครงการการจัดทาข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์
11 โครงการการจั
ดทาข้
อมูบลตั ทางสถิ
ติ โปรแกรม Excel สาหรับการทางานของ
12
โครงการอบรมเชิ
งปฏิ
ิการการใช้
นักโครงการอบรมเชิ
ศึกษาคณิ ตศาสตร์งปฏิบตั ิการการใช้โปรแกรม Excel สาหรับการทางานของ
13
นักศึกษาสถิติ
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้โปรแกรมทางคณิ ตศาสตร์
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ปี การศึกษา 2560
แผนงาน/กิจกรรม
ต.ค.
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้โปรแกรมทางสถิติ
16 โครงการอบรมโปรแกรมขึ้นรู ป 3 มิติสาหรับนักศึกษา
17 โครงการพานักศึกษาสาขาสถิติศึกษาดูงาน
18 โครงการพานักศึกษาสาขาคณิ ตศาสตร์ ศึกษาดูงาน
บัณฑิตศึกษา
1 โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการการใช้โปแกรม LATEX
2 โครงการสานสัมพันธ์นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 การร่ วมกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4 การบรรยายพิเศษโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวต่างประเทศ
แผนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1 จัดพิธีไหว้ครู
2 จัดทาเครื่ องราชสักการะเนื่องในวันแม่
3 จัดทาเครื่ องราชสักการะเนื่องในวันพ่อ
4 สรงน้ าพระเนื่องในวันสงกรานต์
5 จัดงานทาบุญสาขาวิชาฯ
6 โครงการถวายเทียนพรรษา
7 โครงการนักศึกษาใกล้ชิดศิลปวัฒนธรรม
8 ส่งเสริ มด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านหน้า web สาขาวิชาฯ
9 โครงการร่ วมจัดกิจกรรมลอยกระทงกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 โครงการแสดงมุทิตาจิต
11 งานปี ใหม่
แผนงานด้านประกันคุณภาพหลักสู ตร
1 เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสู ตร
2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสู ตรเพื่อติดตามความก้าวหน้า
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ปี การศึกษา 2560
แผนงาน/กิจกรรม
ต.ค.
และรับทราบปั ญหาและอุปสรรค
3 เก็บรวบรวมข้อมูลด้านประกันคุณภาพระดับหลักสู ตรรอบปี ถัดไป
4 การกรอกข้อมูลการประกันคุณภาพระดับหลักสู ตรฉบับสมบูรณ์ออนไลน์
5 การจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตรสาขาวิชาฯ (1)
6 การจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตรสาขาวิชาฯ (2)
7 การนาข้อมูลเข้าระบบให้ครบถ้วน (ในระบบ cheqa) และรับการตรวจประกันคุณภาพ
8 แจ้งผลการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพและผลการตรวจสอบคุณภาพภายในของสาขาวิชาฯ
9 นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพมาวางแผนปรับปรุ งการดาเนิ นการ
แผนงานด้านวางแผนและพัฒนา
1 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดินประจาปี งบประมาณ 2561 (จ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ, ครุ ภณั ฑ์)
2 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
3 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณโครงการบริ การสังคม
4 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายจัดการเรี ยนการสอนคณะแพทย์
5 จัดเตรี ยมเอกสาร/ดาเนินการจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ (งบคลัง)
6 จัดเตรี ยมเอกสาร/ดาเนินการจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ (งบแพทย์และทันตะ)
7 ตรวจสอบการใช้งบประมาณด้านการจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์
8 โครงการพัฒนาอาจารย์
(การไปนาเสนอผลงาน เข้าร่ วมประชุม อบรม และดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ)
9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนันสนุน
แผนงานประชาสั มพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรต่างๆ ของสาขาวิชาฯ ในทุกช่องทาง
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่งาน "ตลาดนัดหลักสู ตรอุดมศึกษา"
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ปี การศึกษา 2560
แผนงาน/กิจกรรม
ต.ค.
3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ ผ่านทางป้ ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
และแฟนเพจของสาขาวิชาฯ
4 ปรับปรุ งข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
5 จัดทาแผ่นพับ/วัสดุ ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชา/โครงการฯ
6 แจกแผ่นพับและวัสดุประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯ ไปยังโรงเรี ยนมัธยมต่างๆ
แผนงานด้านการวิจัย
1 โครงการยกย่องเชิ ดชูเกียรตินกั วิจยั ของสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
2 โครงการสนับสนุนทุนวิจยั ของสาขาวิชาฯ
3 จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ การ
4 โครงการพัฒนาความสามารถในการทางานวิจยั ด้านคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
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