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งานนโยบายและแผน 

คณะนิติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรบัญ 

  หน้า 
บทที่ 1 บทน ำ 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน 3 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 3 
บทที่ 2 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2561 
 ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 13 
 ประมาณการรายรับ พ.ศ. 2561 15 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
      - จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และประเภทงบประมาณ 16 
      - จ าแนกตามผู้รับผิดชอบ 24 
บทที่ 3 ข้อมูลสำรสนเทศ 
 จ านวนนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2554-2560 66 



 

 
3 

3 

 

 

บทท่ี 1 

บทน ำ 

ข้อมูลพื้นฐำนคณะนิติศำสตร์ 

สถำนภำพปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แต่เพียงอย่างเดียว  ต่อมาจึงได้มีการเปิดสอนทางสังคมศาสตร์และได้จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหาร

ศาสตร์ขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ หลังจากนั้นได้มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ในปี 

พ.ศ. 2547จึงให้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์”เพ่ือรับผิดชอบด าเนินงานให้มีคณะนิติศาสตร์  

ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ิมขึ้น จึงได้

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์”และในปี 2548 สภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้ง “คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” ขึ้นเป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัย  

 จนกระทั่งในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะ

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ “คณะนิติศาสตร์” คณะหนึ่งและอีกคณะหนึ่งคือ “คณะรัฐศาสตร์” 

คณะนิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย สร้างองค์ความรู้ทางกฎหมาย บริการวิชาการและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน 

ปรัชญำ 

คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม 

วิสัยทัศน์ 

คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

พันธกิจ 

 1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานมีภาวะผู้น า มุ่งม่ันสร้างความยุติธรรมยึดมั่นในคุณธรรมและเคารพ

ต่อหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม 
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 2.สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

 3.เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งเสริมสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 

 4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

โขงและการเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรม เสริมสร้าง ท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

แผนกลยุทธ์คณะนิติศำสตร์ พ.ศ. 2560-2564 

กลยุทธ์ที่ 1  

 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพ มีความ

เป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมในการท างานเป็น

ที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม  จริยธรรม ใฝ่รู้ สามารถท างาน

เป็นทีมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและด ารงชีพในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้อย่างมีความสุข 

เป้ำประสงค์ 

 1.บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพกฎหมาย มีความคิด

สร้างสรรค์ มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ มีความพร้อมในการท างานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและใน

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 2. บัณฑิตมีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้  สามารถท างานเป็นทีมและพัฒนาตนเอง               

อย่างต่อเนื่อง  

มำตรกำร 

 1.1 พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิชาโท รายวิชากฎหมายส าหรับนักศึกษานอกคณะ พัฒนา
หลักสูตรส าหรับคนวัยท างานและผู้สูงวัย และเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตให้มี
มาตรฐานและผ่านการรับรองโดยองค์กรวิชาชีพ 

 1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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  1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มีทักษะในการด าเนินชีวิตมีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดี 
พร้อมรับใช้สังคมและประชาคมอาเซียน 

 1.4 สร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาโดยการให้รางวัลแก่นักศึกษาในด้านการเรียน คุณธรรม  จริยธรรม 
ความเป็นผู้น า  

 1.5 พัฒนาความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะปฏิบัติให้แก่นักศึกษากับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานและชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น 

 1.6 ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้  5 
ด้าน (มคอ.1) 

 1.7 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
และสร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้นักศึกษา  

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย  

ประเภท
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

เชิงคุณภาพ 1.ความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนการสอน  

ร้อยละ 85 85 90 90 95 

เชิงคุณภาพ 2.ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ร้อยละ 85 85 85 85 85 

เชิงคุณภาพ 3.ภาวการณ์มีรายได้ของบัณฑิต
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 

เชิงคุณภาพ 4.ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า
ตรงสาขา 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
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กลยุทธ์ที่ 2  

 สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ            

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

เป้ำประสงค์ 

 1. บุคลากรของคณะมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางการวิจัยในมิติต่างๆที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย 

 2 มีองค์ความรู้จากการวิจัยด้านกฎหมายสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 3. มีการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน 

มำตรกำร 

 2.1 ส่งเสริมความสามารถและทักษะของบุคลากรในการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องด้านกฎหมาย 

เพ่ือยกระดับสู่การเป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 2.2 สร้างองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนไปสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

เชิงคุณภาพ จ านวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
และการอ้างอิงในระดบัชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 2 2 2 3 4 

เชิงคุณภาพ รางวัลยกย่องผลงานวิจัย ผลงาน 
ทางวชิาการ 

รางวัล 1 1 1 1 1 

เชิงปริมาณ ทุนสนับสนุนงานวิจัย บาท/คน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

เชิงคุณภาพ จ านวนผลงานที่เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือ 

ผลงาน 2 2 1 2 2 

เชิงปริมาณ จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน 

รายวิชา 2 2 2 2 2 
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กลยุทธ์ที่ 3  

 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการทางกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
เป้ำประสงค์ 

 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกฎหมาย หลักนิติรัฐ นิติธรรมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย สู่ชุมชนท้องถิ่น 

สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นธรรมและยั่งยืน 

  2. ชุมชนท้องถิ่นและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีความรู้และเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ มีความสามารถในการ

ปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนและคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวม 

มำตรกำร 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย/ ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและประเทศ 

3.2 พัฒนาหลักสูตรการบริการทางวิชาการให้ทันสมัย สอดคล้องกับพลวัตรของสังคม และพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรในการบริการวิชาการแบบมืออาชีพ 

3.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสร้าง
เครือข่ายเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเรียนรู้
วัฒนธรรมเนติธรรม สร้างความเป็นธรรมและความเข้มแข็งให้เกิดข้ึนในชุมชน 

3.4 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย อาจารย์และนักศึกษามีความสามารถด้านการ
บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
เพ่ิมศักยภาพให้กับชุมชน 

3.5 พัฒนาระบบบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกรรมของนักศึกษา 

3.6 จัดตั้งกองทุนเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
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ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ประเภท
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

เชิง
ปริมาณ 

๑. โครงการบริการวิชาการอย่างมสี่วนร่วม
ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบันโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 5 5 5 5 5 

เชิง
ปริมาณ 

2.โครงการบริการวิชาการอยา่งมสี่วนร่วม
ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

จ านวน 1 1 2 2 2 

เชิง
คุณภาพ 

3.โครงการบริการวิชาการอยา่งมสี่วนร่วม
น าความรู้ และประสบการณม์าใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

ร้อยละ 80 80 85 85 90 

เชิง
ปริมาณ 

4. กิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/
สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย 

จ านวน 1 1 1 1 1 

เชิง
คุณภาพ 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ 

ร้อยละ 85 85 90 90 95 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

6. รายได้ทีเ่พิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ ร้อยละ 5 10 15 20 25 

เชิง
คุณภาพ 

7. การน าความรู้จากการบริการวชิาการไป
ใช้อย่างต่อเนื่อง เกิดการน าไปใช้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคม ชุมชน การน าข้อเสนอ
เชิงนโยบาย 

ร้อยละ 80 80 85 85 90 
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กลยุทธ์ที่ 4   

 อนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานโดยใช้กฎหมายเป็นสื่อ 

เป้ำประสงค์ 

 นักศึกษา บุคลากร และชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่าและร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นท้องถิ่นอีสาน  

 

มำตรกำร 

 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทางกฎหมายให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 

 4.2 พัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนโดยผ่านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

ประเภท
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

เชิงคุณภาพ 1.โครงการท านุฯ ที่เชื่อมโยงไปสู่
การท าวิจัย บริการวิชาการ การ
เรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา 

จ านวน 2 2 2 2 2 

เชิงปริมาณ 2.จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม   

จ านวน 2 2 2 2 2 

เชิงคุณภาพ 3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ใน
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 

เชิงคุณภาพ 5. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร
และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ 

ร้อยละ 80 85 85 85 90 
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กลยุทธ์ที่ 5   

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

สร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิต และให้เป็นมาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์ 

 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีภาพลักษณ์ท่ีดี มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม

กับการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

มำตรกำร 

 5.1 สร้ างระบบและกลไกการมีส่ วนร่ วมในการบริหารจัดการ (Participation Management)              

การบริหารจัดการที่ดี และมีธรรมาภิบาลของผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ บุคลากร 

นักศึกษา ศิษย์เก่า และภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย 

 5.2 พัฒนาระบบแผน งบประมาณ การเงินและพัสดุให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 5.3 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

และบริบทของมหาวิทยาลัยและคณะเพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงิน 

 5.4 จัดหารายได้จากการระดมแหล่งทุนภายนอกและ จากศิษย์เก่า 

 5.5 พัฒนาระบบบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือ 

 5.6 ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและภูมิทัศน์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การท างานให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.7 สร้างจิตส านึกในการการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมของคณะและภายในมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร

และนักศึกษา 

 5.8 ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานของคณะและภายในมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลากรและ

นักศึกษา 

 5.9 ปรับปรุงระบบการสื่อสารองค์กรเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะและปรากฏสู่สาธารณะอย่าง

ต่อเนื่อง 
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ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ประเภท
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

เชิงคุณภาพ 1. คณะมีผลประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

คะแนน - - - 200 250 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

2. รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการ
บริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยส์ิน  
(เทียบจาก Base line ปี 2559) 

ร้อยละ 5 7 10 15 20 

เชิงคุณภาพ 3. ความพึงพอใจของนักศึกษา
บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของคณะ 

ร้อยละ 80 85 85 85 85 

 

กลยุทธ์ที่ 6  

 พัฒนาบุคลากรคณะให้สามารถท างานเต็มศักยภาพ เพ่ิมทักษะการท างานที่หลากหลาย และท างานอย่าง

มีความสุข 

เป้ำประสงค์   

 บุคลากรท างานได้เต็มศักยภาพสามารถขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุผลและมีความสุขในการท างาน 

มำตรกำร 

 6.1 สร้างวัฒนธรรมการท างานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ถ่ายทอดตัวชี้วัด

ของแผนกลยุทธ์สู่ระดับบุคคลและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิ ศักยภาพและ

ประสบการณ์ 

 6.3 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 
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ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ประเภท
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

เชิงคุณภาพ 1.บุคลากรที่มีสมรรถนะเปน็ไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

เชิงคุณภาพ 2.บุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือ 

การยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวทิยาลัย 

คน/ป ี 1 1 2 2 2 

เชิงคุณภาพ 3. บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 75 80 80 80 80 

เชิงคุณภาพ 4. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร ร้อยละ 80 80 85 85 85 

 

กลยุทธ์ที่ 7    

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการบริการการศึกษา  

เป้ำประสงค์   

 มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล    

มำตรกำร 

 7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการบริการการศึกษา  

7.2 น าระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการบริการการศึกษา 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ประเภท
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบสารสนเทศ 

ร้อยละ 80 85 85 85 90 
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บทท่ี 2 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ปฏิทินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ที ่ ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ 
1 งานนโยบายและแผนเสนอวาระเพ่ือพิจารณากรอบการ

จัดสรรงบประมาณตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 
2560-2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งานนโยบายและแผน 15-มิ.ย.-60 

2 คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาจัดสรรกรอบวงเงิน
งบประมาณตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-
2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการประจ า
คณะ 

15-มิ.ย.-60 

3 งานนโยบายและแผนแจ้งเวียนกรอบวงเงินงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรแยกตามกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-
2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแบบฟอร์มใน
การจัดท าค าของบประมาณ 

ผู้บริหารและบุคลากร
ทุกคน 

มิ.ย.-60 

4 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบประชุมหารือในการจัดท าค าขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบฟอร์ม 

ผู้บริหารและบุคลากร
ทุกคน 

3-4 ก.ค. 2560 

5 ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบส่งแบบฟอร์มค าของบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้บริหารและบุคลากร
ทุกคน 

11-31 ก.ค. 2560 

6 กองแผนงานแจ้งกรอบการจัดสรรประมาณรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กองแผนงาน 1-4 ส.ค. 2560 

7 งานนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร์ ทบทวนประมาณ
การรายรับและแจ้งยืนยันยอดในการจัดสรรงบประมาณไป
ยังกองแผนงาน 

งานนโยบายและแผน 7-11 ส.ค. 2560 

8 งานนโยบายและแผนแจ้งเวียนยอดประมาณการรายรับ
จากกองแผนงาน 

ผู้บริหารและบุคลากร
ทุกคน 

7-11 ส.ค. 2560 

9 งานนโยบายและแผน รวมรวมค าของบประมาณ พ.ศ. 
2561 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา รอบที่ 1 

งานนโยบายและแผน 7-11 ส.ค. 2560 
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ที ่ ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ 
10 แจ้งเวียมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการ

พิจารณาค าของบประมาณ ครั้งที่ 1 และส่งกลับส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเสนอพิจารณาในครั้งที่ 2 

คณะกรรมการประจ า
คณะ  

/ งานนโยบายและ
แผน 

7-11 ส.ค. 2560 

11 งานนโยบายและแผน รวมรวมค าของบประมาณ พ.ศ. 
2561 ที่ปรับปรุงแก้ไขตามมติฯ เสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ พิจารณา รอบที่ 2 

งานนโยบายและแผน 15-18 ส.ค. 2560 

12 แจ้งเวียมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการ
พิจารณาค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ครั้งที่ 2 

คณะกรรมการประจ า
คณะ  

/ งานนโยบายและ
แผน 

15-18 ส.ค. 2560 

13 งานนโยบายและแผนจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งกองแผนงานตามก าหนด 

งานนโยบายและแผน 21-25 ส.ค. 2560 

14 กองแผนงานเสนอ ร่าง แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

กองแผนงาน 28-31 ส.ค. 2560 

15 กองแผนงานเสนอ ร่าง แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

กองแผนงาน 1-8 ก.ย. 2560 

16 กองแผนงานแจ้งเวียนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแก่ทุก
คณะ/ส านักทราบ 

กองแผนงาน 11-15 ก.ย. 2560 

17 บันทึกข้อมูลงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ในระบบ 
UBUFMIS  

งานนโยบายและแผน 18-22 ก.ย. 2560 

18 งานนโยบายและแผน แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติสภามหาวิทยาลัยจาก
ระบบ UBUFMIS 

งานนโยบายและแผน 25-30 ก.ย. 2560 
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ประมำณกำรรำยรับ คณะนิติศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงำนหลัก 
ค่ำหน่วยกิต  

ป.ตรีปกต ิ

ค่ำหน่วยกิต  

ป.ตรี*พิเศษ 

ค่ำบ ำรุง

กำรศึกษำ 

*พิเศษ 

ค่ำเบ้ียประกัน 

ของเสียหำย  

ป.ตรี 

ค่ำบ ำรุงกีฬำ  

ป.ตรี 

ค่ำธรรมเนียม

เหมำจ่ำย  

ป.ตรี 

รวม

ค่ำธรรมเนียม

กำรศึกษำ 

รวมงบประมำณ

เพ่ือต้ังประมำณ

กำรรำยจ่ำยเงิน

รำยได้  
(80% ของประมำณกำร) 

คณะนิติศำสตร์ 534,900 216,000 552,000 124,800 147,700 21,974,200 23,697,300 18,957,800 

ประมำณกำรรำยรับจำกเงินผลประโยชน์ โครงกำรวิจัย และบริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำรสนับสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก และเงินบริจำค คณะ
นิติศำสตร์ ตั้งจ่ำยร้อยละ 80  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย กำรเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560) 

หน่วยงำนหลัก ประเภทรำยรับ รำยกำรรับ งบประมำณ 
จ ำนวนเงินที่ตั้งจ่ำย 

ร้อยละ 80 

คณะนติิศาสตร ์ เงินผลประโยชน์ รายรับจากการจดัโครงการอบรมกฎหมาย
ปกครองส าหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

461,000 331,900 

  รายรับจากการจดัโครงการอบรมกฎหมาย
ส าหรับผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

260,500 187,600 

  รายรับจากการจดัโครงการอบรมกฎหมาย
ส าหรับครูผูส้อนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา 

225,600 162,400 

คณะนิติศำสตร์ ผลรวม    681,900 

สรุปประมำณกำรรำยรับเงินรำยได้และเงินผลประโยชน์ คณะนิติศำสตร์ พ.ศ. 2561  = 18,957,800 + 681,900 =   19,639,700.- บำท
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ประมำณกำรรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์และประเภทงบประมำณ  

ยุทธศำสตร์ที่ 1  

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร ชื่อกิจกรรมย่อย งบด ำเนินงำน งบลงทุน 
ผลรวม
ทั้งหมด 

โครงกำรกิจกรรมทำง
วิชำกำรเสริมหลักสูตร
และพัฒนำทักษะชีวิต 

โครงกำรจัดตั้งองค์กรนักศึกษำในสังกัดสโมสรนักศึกษำ 
คณะนิติศำสตร ์

7,000  7,000 

 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่อำชีพและ
กำรศึกษำต่อ 

19,600  19,600 

 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่และปัจฉิมนิเทศ 60,100  60,100 

 โครงกำรฝึกทักษะภำคปฏิบัติแก่นักศึกษำ  
(ฝึกงำนภำคฤดูร้อน) 

29,600  29,600 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำร Share 
for you 

7,700  7,700 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรกีฬำเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ภำยใน “คันชั่งเกมส์ครั้งที่ 1” 

22,400  22,400 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรเข้ำร่วม
กำรแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ 

25,000  25,000 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรครอบครู
ไหว้ครูวงโปงลำงนิติศำสตร์ออนซอน 

           2,800   2,800 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรค่ำยคันชั่ง
สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 

64,100  64,100 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรเชิดชู
เกียรตินักศึกษำเรียนดีกิจกรรมเด่นและสร้ำงชื่อเสียง
ให้กับคณะ 

12,100  12,100 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมของผู้ฝึกสอนกำรร้องเพลง 

9,900  9,900 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรทบทวน
ควำมรู้สู้ไฟนอล 

8,000  8,000 
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ชื่อกิจกรรม/โครงกำร ชื่อกิจกรรมย่อย งบด ำเนินงำน งบลงทุน 
ผลรวม
ทั้งหมด 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรน้อง-พี่รวม
ใจมอบให้พี่บัณฑิต คณะนิติศำสตร์ รุ่นที่ 10 

18,100  18,100 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรบริหำร
จัดกำรภำยในสโมสรนักศึกษำคณะนิติศำสตร์ 

11,500 2,500 14,000 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรฝึกซ้อม
เตรียมควำมพร้อมในกำรแสดงโปงลำง 

3,000  3,000 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรฝึกซ้อมแส
ตนเชียร์เพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขันแสตนเชียร์ของ
มหำวิทยำลัย 

25,000  25,000 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรรำตรี
นิติศำสตร์สัมพันธ์ 

43,600  43,600 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรเลี้ยงอ ำลำ
และแสดงควำมยินดีแก่ว่ำที่บัณฑิตคณะนิติศำสตร์  
คันชั่ง11 

14,000  14,000 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรศึกษำและ
ส ำรวจโรงเรียนประถมศึกษำในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลรำชธำนีเพื่อก ำหนดเป็นพื้นที่เป้ำหมำยในกำรออก
ค่ำยนิติอำสำ ของชุมนิติอำสำพัฒนำ 

11,000  11,000 

 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ-โครงกำรสอน
น้องบูมสอนน้องบูมเพื่อแสดงควำมยินดีและเชิดชู
เกียรติบัณฑิต รุ่นที่ 10 

12,700  12,700 

 โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
นักศึกษำ 

15,000  15,000 

 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมสัมพันธ์น้องพี่บัณฑิต   39,000  39,000 

 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแกนน ำกิจกรรมรับ
นักศึกษำใหม่ คณะนิติศำสตร์ 

32,400  32,400 

โครงกำรบริหำรและ
จัดกำรหน่วยงำน 

โครงกำรบริหำรและจัดกำรหน่วยงำนคณะนิติศำสตร์
(รำยจ่ำยประจ ำ) 

 150,000 150,000 
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ชื่อกิจกรรม/โครงกำร ชื่อกิจกรรมย่อย งบด ำเนินงำน งบลงทุน 
ผลรวม
ทั้งหมด 

โครงกำรบริหำรและ
จัดกำรหลักสูตรนิติ
ศำสตรบัณฑิต 

โครงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและแก้ไขปัญหำกำรพ้น
สภำพของนักศึกษำ 

10,200  10,200 

 โครงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 592,000  592,000 

 โครงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต-
โครงกำรศึกษำดูงำนเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้รำยวิชำ
นิติศำสตร์   

26,000  26,000 

โครงกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนแบบ 
Active Learning 

โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบ Active 
Learning 

10,900  10,900 

โครงกำรพัฒนำระบบ
กำรแนะแนวกำรศึกษำ
เชิงรุก 

โครงกำรแนะแนวเชิงรุก 22,700  22,700 

โครงกำรแลกเปลี่ยน
นักศึกษำกับประเทศ
อำเซียน 

โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักศึกษำ
แลกเปลี่ยนจำกประเทศประชำคมอำเซียน-สปป.ลำว 

46,600  46,600 

 โครงกำรนิเทศนักศึกษำคณะนิติศำสตร์ที่เดินทำงไป
แลกเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับประเทศ
ประชำคมอำเซียน 

40,100  40,100 

 โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำคณะนิติศำสตร์กับ
ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

110,000  110,000 

ผลรวมทั้งหมด   1,352,100 152,500 1,504,600 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร ชื่อกิจกรรมย่อย งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน 
ผลรวม
ทั้งหมด 

โครงกำรทุนวิจัยด้ำน
กฎหมำย 

โครงกำรทุนวิจัยด้ำนกฎหมำย 80,000  80,000 

โครงกำรทุนเอกสำร
ประกอบกำรสอน 

โครงกำรทุนเอกสำรประกอบกำรสอน 25,000  25,000 

โครงกำรวำรสำรกฎหมำย 
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 

โครงกำรวำรสำรกฎหมำย คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 82,000 82,000 

โครงกำรศึกษำเกี่ยวกับ
มำตรฐำนกำรด ำเนินกำรทำง
วินัยของ ก.พ.อ.กระทรวง
และกำรเปรียบเทียบ
กฎหมำยเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยของ
ข้ำรำชกำรประเภทต่ำงๆ 

 796,900  796,900 

โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้สู่
กำรท ำงำนวิจัย 

โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรท ำงำนวิจัย  14,600 14,600 

ผลรวมทั้งหมด   901,900 96,600 998,500 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร ชื่อกิจกรรมย่อย งบด ำเนินงำน งบรำยจำยอื่น 
ผลรวม
ทั้งหมด 

โครงกำรเผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชำชนทำง
กฎหมำย ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 

โครงกำรเผยแพร่และช่วยเหลือประชำชนทำง
กฎหมำย ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

 400,000 400,000 

โครงกำรอบรมกฎหมำย
ปกครองส ำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรอบรมกฎหมำยปกครองส ำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

351,900  351,900 
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ชื่อกิจกรรม/โครงกำร ชื่อกิจกรรมย่อย งบด ำเนินงำน งบรำยจำยอื่น 
ผลรวม
ทั้งหมด 

โครงกำรอบรมกฎหมำย
ส ำหรับครูผู้สอนกฎหมำย
ระดับมัธยมศึกษำ 

โครงกำรอบรมกฎหมำยส ำหรับครูผู้สอน
กฎหมำยระดับมัธยมศึกษำ 

162,400  162,400 

โครงกำรอบรมกฎหมำย
ส ำหรับผู้ประกอบกำรเพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 

โครงกำรอบรมกฎหมำยส ำหรับผู้ประกอบกำร
เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

187,600  187,600 

ผลรวมทั้งหมด  701,900 400,000 1,101,900 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร ชื่อกิจกรรมย่อย งบด ำเนินงำน งบรำยจำยอื่น 
ผลรวม
ทั้งหมด 

โครงกำรท ำบุญตักบำตรและ
ฟังเทศน์  

โครงกำรท ำบุญตักบำตรและฟังเทศน์  12,100  12,100 

โครงกำรน้ ำด ำหัวผู้อำวุโส
เนื่องในวันผู้สูงอำยุของไทย   

โครงกำรน้ ำด ำหัวผู้อำวุโสเนื่องในวัน
ผู้สูงอำยุของไทย   

5,000  5,000 

โครงกำรบุญข้ำวจี่ โครงกำรบุญข้ำวจี่  55,000 55,000 

ผลรวมทั้งหมด   17,100 55,000 72,100 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร ชื่อกิจกรรมย่อย 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบด ำเนินงำน งบลงทุน 
ผลรวม
ทั้งหมด 

โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมและรับกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน-โครงกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับคณะ  

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมและ
รับกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน-โครงกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะ  

 48,700  48,700 
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ชื่อกิจกรรม/โครงกำร ชื่อกิจกรรมย่อย 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบด ำเนินงำน งบลงทุน 
ผลรวม
ทั้งหมด 

โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมและรับกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน-โครงกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร  

  26,800  26,800 

โครงกำรบริหำรจัดกำร
ห้องสมุดและสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริกำรที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภำพ 

โครงกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด
และสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

 145,600 167,800 313,400 

โครงกำรบริหำรและ
จัดกำรหน่วยงำน 

โครงกำรบริหำรและจัดกำร
หน่วยงำนคณะนิติศำสตร์-ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

  34,800 34,800 

 โครงกำรบริหำรและจัดกำร
หน่วยงำนคณะนิติศำสตร์-ค่ำ
สำธำณูปโภค 

 1,213,200  1,213,200 

 โครงกำรบริหำรและจัดกำร
หน่วยงำนคณะนิติศำสตร์-
งบด ำเนินกำร 

 751,400  751,400 

 โครงกำรบริหำรและจัดกำร
หน่วยงำนคณะนิติศำสตร์-
เงินเดือนค่ำจ้ำงค่ำตอบแทน 

12,129,800 1,995,000  14,124,800 

โครงกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรวำงแผนแบบมี
ส่วนร่วมและเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร 

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
วำงแผนแบบมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

 60,900  60,900 

ผลรวมทั้งหมด   12,129,800 4,241,600 202,600 16,574,000 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร ชื่อกิจกรรมย่อย งบเงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน 
ผลรวม
ทั้งหมด 

โครงกำรพัฒนำทักษะ
และสมรรถนะของ
บุคลำกรในกำรท ำงำน 

โครงกำรจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ทักษะในกำร
ท ำงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำร 

 85,000 85,000 

 โครงกำรจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ทักษะในกำร
ท ำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน 

 75,000 75,000 

 โครงกำรทุนส่งเสริมกำรเข้ำอบรมของบุคลำกรสำย
วิชำกำรเพื่อสอบภำษำอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น 

 15,000 15,000 

 โครงกำรส่งเสริมภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในกำร
เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

 120,000 120,000 

โครงกำรส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำในกำร
ท ำงำน 

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนไปสู่
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 10,100 10,100 

 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำอำจำรย์น ำไปสู่กำรมีต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรที่สูงขึ้น 

 46,300 46,300 

 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้อำจำรย์มีระดับ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

289,500  289,500 

โครงกำรสร้ำงเสริม
สวัสดิกำรและคุณภำพ
ชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 

โครงกำรตรวจสุขภำพบุคลำกรประจ ำปี-สำยวิชำกำร  11,900 11,900 

 โครงกำรตรวจสุขภำพบุคลำกรประจ ำปี-สำย
สนับสนุนวิชำกำร 

 10,500 10,500 

 โครงกำรสืบสำนเจตนำรมณ์เนื่องในวันสถำปนำคณะ  15,600 15,600 

 โครงกำรอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  29,600 29,600 

ผลรวมทั้งหมด   289,500 419,000 708,500 
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ยุทธศำสตร์ที่ 7 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร ชื่อกิจกรรมย่อย งบลงทุน 
ผลรวม
ทั้งหมด 

โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้สื่อดิจิทัล 

โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ
ดิจิทัล 

82,000 82,000 

ผลรวมทั้งหมด   82,000 82,000 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

1 กองทุนบริหำร 120 งำนสนับสนุน
กำรบริหำร
จัดกำรท่ัวไป
ด้ำน
สังคมศำสตร์ 

1000003 โครงกำรพัฒนำ
ระบบบริหำร
และจัดกำร
ภำยใน 

10000030046 โครงกำร
บริหำรและ
จัดกำร
หน่วยงำน 

ธิติวรรณ  
บุตรศิริ 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป-ค่าจ้าง
พนักงาน 

เงินเดือนค่าจ้างจาก
การปรับต าแหน่ง
ทางวิชาการ(ตกเบิก
จากการปรับฐาน
เงินเดือน) 

  48,400 48,400 

                    ค่าจ้างพนักงาน   11,804,400 11,804,400 

                    ค่าจ้างพนักงาน-
ค่าตอบแทน-เงิน
ประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการ 
(เงินตกเบิก) 

  277,000 277,000 

                  รวม     12,129,800 12,129,800 

                รวม       12,129,800 12,129,800 

                งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย เงินสมทบ
ประกันสังคมส่วน
ของนายจ้าง 

  279,000 279,000 

                    ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ 

  12,000 12,000 

                    ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม 

  12,000 12,000 

                    ค่าการกุศล   15,000 15,000 

                    ค่าของที่ระลึก   5,000 5,000 

                    ค่าจ้างเหมาจัดท า
พวงหรีด/พวงมาลา 

  5,000 5,000 

                    ค่าจ้างเหมาบริการ   60,000 60,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงทรัพย์สิน 

  12,000 12,000 

                    ค่าประกันภัย
รถยนต์ 

  30,000 30,000 

                    ค่าลงทะเบียน
อบรมสัมมนา 

  24,000 24,000 

                    ค่าสมทบค่าจ้าง
เหมาแม่บ้านท า
ความสะอาด 

  240,000 240,000 

                    ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม 

  24,000 24,000 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

  7,200 7,200 

                    ค่าเดินทางไป
ราชการ (ตาม
ค าสั่ง) 

  60,000 60,000 

                  รวม     785,200 785,200 

                  ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม   49,200 49,200 

                    ค่าจ้างพนักงาน-
ค่าตอบแทน(เงิน
ประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหาร) 

  1,581,600 1,581,600 

                    ค่าตอบแทนเงิน
ประจ าต าแหน่ง
รักษาการหัวหน้า
ส านักงานฯ 

  134,400 134,400 

                    ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ 

  48,000 48,000 

                    ค่าตอบแทนอื่นๆ   4,000 4,000 

                  รวม     1,817,200 1,817,200 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                  ค่าวัสดุ ค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

  9,000 9,000 

                    ค่าวัสดุก่อสร้าง   15,000 15,000 

                    ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

  24,000 24,000 

                    ค่าวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

  36,000 36,000 

                    ค่าวัสดุส านักงาน   60,000 60,000 

                  รวม     144,000 144,000 

                  ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า   1,200,000 1,200,000 

                    ค่าน้ าประปา   1,200 1,200 

                    ค่าบ ารุงแฟลต   12,000 12,000 

                  รวม     1,213,200 1,213,200 

                รวม       3,959,600 3,959,600 

               ธิติวรรณ  
บุตรศิริ 
ผลรวม 

     16,089,400 16,089,400 

           รวม             16,089,400 16,089,400 

       รวม                 16,089,400 16,089,400 

    รวม                     16,089,400 16,089,400 

รวม                         16,089,400 16,089,400 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

2 กองทุนจัดกำร
ศึกษำ 

312 งำนปรับปรุง
คุณภำพ
กำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ
ด้ำน
สังคมศำสตร์ 

3010001 โครงกำรพัฒนำ
ระบบกำรเรียน
กำรสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ ท้ังใน
ด้ำนรูปแบบกำร
เรียนกำรสอน 
และกำร
พัฒนำกำรเรียน
กำรสอน 

30100010012 โครงกำร
พัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
แบบ Active 
Learning 

เพชรรัตน์  
แสนทวีสุข 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าเดินทางวิทยากร   600 600 

                    ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร 

  600 600 

                    ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม 

  3,200 3,200 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

  1,200 1,200 

                  รวม     5,600 5,600 

                  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
วิทยากรภายใน 

  3,600 3,600 

                    ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ – วัน
ปกติ 

  400 400 

                    ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ – 
วันหยุดราชการ 

  800 800 

                  รวม     4,800 4,800 

                  ค่าวัสดุ ค่าวัสดุส านักงาน   500 500 

                  รวม     500 500 

                รวม       10,900 10,900 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

               เพชรรัตน์  
แสนทวีสุข 
ผลรวม 

     10,900 10,900 

           รวม             10,900 10,900 

       รวม                 10,900 10,900 

       3010002 โครงกำรบริกำร
ด้ำนทะเบียน
และประมวลผล
นักศึกษำ 

30100020011 โครงกำร
พัฒนำระบบ
กำรแนะแนว
กำรศึกษำเชิง
รุก 

ศุกัญญา ล้ า
เลิศ 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าเช่าห้องประชุม   2,500 2,500 

                    ค่าเดินทางไป
ราชการ-เบี้ยเลี้ยง 

  7,200 7,200 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

  10,000 10,000 

                  รวม     19,700 19,700 

                  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
นักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงาน 

  3,000 3,000 

                  รวม     3,000 3,000 

                รวม       22,700 22,700 

               ศุกัญญา ล้ า
เลิศ ผลรวม 

     22,700 22,700 

           รวม             22,700 22,700 

       รวม                 22,700 22,700 

    รวม                     33,600 33,600 

รวม                         33,600 33,600 

4 กองทุนบริกำร
วิชำกำร 

611 งำนบริกำร
วิชำกำรแก่
ชุมชน 

6010002 โครงกำรบริกำร
วิชำกำร 

60100020362 โครงกำร
เผยแพร่และ
ช่วยเหลือ

วิภาจันทร์ 
ยิ่งก าแหง 

งบรำยจำย
อื่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป-

เงินอุดหนุนทั่วไป-
อุดหนุนบริการ
วิชาการ 

            
400,000  

 400,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

ประชำชนทำง
กฎหมำย 
ประจ ำปี
งบประมำณ 
2561 

ค่าใช้จ่าย
อุดหนุน 

                  รวม               
400,000  

 400,000 

                รวม                 
400,000  

 400,000 

               วิภาจันทร์ 
ยิ่งก าแหง 
ผลรวม 

               
400,000  

 400,000 

           รวม                       
400,000  

 400,000 

           60100020553 โครงกำร
ศึกษำเก่ียวกับ
มำตรฐำนกำร
ด ำเนินกำร
ทำงวินัยของ 
ก.พ.อ.
กระทรวงและ
กำร
เปรียบเทียบ
กฎหมำย
เก่ียวกับกำร
ด ำเนินกำร
ทำงวินัยของ
ข้ำรำชกำร
ประเภทต่ำงๆ 

ผศ.ตรีเนตร 
สาระพงษ์ 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป-
ค่าใช้จ่าย
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนทั่วไป-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

  796,900 796,900 

                  รวม     796,900 796,900 

                รวม       796,900 796,900 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

               ผศ.ตรีเนตร 
สาระพงษ์ 
ผลรวม 

     796,900 796,900 

           รวม             796,900 796,900 

       รวม                           
400,000  

796,900 1,196,900 

    รวม                               
400,000  

796,900 1,196,900 

รวม                                   
400,000  

796,900 1,196,900 

5 กองทุนท ำนุ
บ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

701 งำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

7010002 โครงกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ วิจัย 
รวบรวมและ
เผยแพร่องค์
ควำมรู้และภูมิ
ปัญญำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
และประเพณี  

70100020158 โครงกำรบุญ
ข้ำวจ่ี 

ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 

งบรำยจำย
อื่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป-
ค่าใช้จ่าย
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนทั่วไป-
อุดหนุนท านุฯ 

             
55,000  

 55,000 

                  รวม                
55,000  

 55,000 

                รวม                  
55,000  

 55,000 

               ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 
ผลรวม 

                
55,000  

 55,000 

           รวม                        
55,000  

 55,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

       รวม                            
55,000  

 55,000 

    รวม                                
55,000  

 55,000 

รวม                                    
55,000  

 55,000 

7 กองทุน
สินทรัพย์ถำวร 

120 งำนสนับสนุน
กำรบริหำร
จัดกำรท่ัวไป
ด้ำน
สังคมศำสตร์ 

1000003 โครงกำรพัฒนำ
ระบบบริหำร
และจัดกำร
ภำยใน 

10000030046 โครงกำร
บริหำรและ
จัดกำร
หน่วยงำน 

ธิติวรรณ  
บุตรศิริ 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน-
โต๊ะเรียน 

  30,800 30,800 

                    ครุภัณฑ์ส านักงาน-
รถเข็น 4 ชั้น 

  4,000 4,000 

                  รวม     34,800 34,800 

                รวม       34,800 34,800 

               ธิติวรรณ  
บุตรศิริ 
ผลรวม 

     34,800 34,800 

           รวม             34,800 34,800 

       รวม                 34,800 34,800 

    รวม                     34,800 34,800 

รวม                         34,800 34,800 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

13 กองทุนส่งเสริม
กำรผลิต
บัณฑิต 

112 งำนสนับสนุน
กำรจัด
กำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ
ด้ำน
สังคมศำสตร์ 

1010053 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพของ
นักศึกษำเพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคม
อำเซียน และ
ระดับสำกล 

10100530005 โครงกำร
แลกเปลี่ยน
นักศึกษำกับ
ประเทศ
อำเซียน 

กนกวรรณ 
ผ่องแผ้ว 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป
ราชการ
ต่างประเทศของ
นักศึกษา-ค่าเบี้ย
เลี้ยง 

  35,000 35,000 

                    ค่าเดินทางไป
ราชการ
ต่างประเทศของ
นักศึกษา-ค่าที่พัก 

  21,000 21,000 

                    ค่าเดินทางไป
ราชการ
ต่างประเทศของ
นักศึกษา-
ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจลงตราประทับ
เข้า-ออก 

  2,000 2,000 

                    ค่าเดินทางไป
ราชการ
ต่างประเทศของ
นักศึกษา-
ค่าธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง
ฉบับประชาชน 

  10,000 10,000 

                    ค่าเดินทางไป
ราชการ
ต่างประเทศของ

  42,000 42,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

นักศึกษา-ที่
ยานพาหนะ 

                    ค่าเดินทางไป
ราชการ
ต่างประเทศ-ค่าเบี้ย
เลี้ยง 

  12,000 12,000 

                    ค่าเดินทางไป
ราชการ
ต่างประเทศ-ค่าที่
พัก 

  9,600 9,600 

                    ค่าเดินทางไป
ราชการ
ต่างประเทศ-
ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจลงตราประทับ
เข้า-ออก 

  1,200 1,200 

                    ค่าเดินทางไป
ราชการ
ต่างประเทศ-
ค่าธรรมเนียม
หนังสือผ่านแดน
ชั่วคราว 

  400 400 

                    ค่าเดินทางไป
ราชการ
ต่างประเทศ-ค่า
ประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุการ
เดินทางไป
ต่างประเทศ 

  2,700 2,700 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าเดินทางไป
ราชการ
ต่างประเทศ-ค่า
ยานพาหนะ 

  12,000 12,000 

                    ค่าของที่ระลึก   1,000 1,000 

                    ค่าจ้างเหมาจัดท า
พานบายศรีสู่ขวัญ 

  1,000 1,000 

                    ค่าที่พัก   2,800 2,800 

                    ค่าวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

  4,000 4,000 

                    ค่าอาหารเย็น   3,000 3,000 

                    ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม 

  28,000 28,000 

                  รวม     187,700 187,700 

                  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ-
วันธรรมดา 

  3,200 3,200 

                    ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ-
วันหยุดราชการ 

  4,200 4,200 

                    ค่าตอบแทน
พราหมณ์พิธี 

  1,000 1,000 

                  รวม     8,400 8,400 

                  ค่าวัสดุ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

  600 600 

                  รวม     600 600 

                รวม       196,700 196,700 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

               กนกวรรณ 
ผ่องแผ้ว 
ผลรวม 

     196,700 196,700 

           รวม             196,700 196,700 

       รวม                 196,700 196,700 

    รวม                     196,700 196,700 

    120 งำนสนับสนุน
กำรบริหำร
จัดกำรท่ัวไป
ด้ำน
สังคมศำสตร์ 

1000003 โครงกำรพัฒนำ
ระบบบริหำร
และจัดกำร
ภำยใน 

10000030046 โครงกำร
บริหำรและ
จัดกำร
หน่วยงำน 

พัฒนพงษ์ 
เกษกรณ์ 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพ 
(Projector) 

            
150,000  

 150,000 

                    เครื่องถ่ายทอด
สัญญาณภาพวัตถุ 
3 มิติ         

             
30,000  

 30,000 

                    โต๊ะเรียน              
30,800  

 30,800 

                    เก้าอี้นั่งเรียน              
58,500  

 58,500 

                    ชุดเครื่องเสียง              
74,200  

 74,200 

                  รวม               
343,500  

 343,500 

                รวม                 
343,500  

 343,500 

               พัฒนพงษ์ 
เกษกรณ์ 
ผลรวม 

               
343,500  

 343,500 

           รวม                       
343,500  

 343,500 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

           10000030266 โครงกำร
วำรสำร
กฎหมำย 
คณะ
นิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 

ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา
ออกแบบและ
จัดพิมพ์วารสาร  

  40,000 40,000 

                  รวม     40,000 40,000 

                  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
อ่านบทความ  

  40,000 40,000 

                  รวม     40,000 40,000 

                  ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร   1,000 1,000 

                    ค่าวัสดุส านักงาน   1,000 1,000 

                  รวม     2,000 2,000 

                รวม       82,000 82,000 

               ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 
ผลรวม 

     82,000 82,000 

           รวม             82,000 82,000 

           10000030267 โครงกำร
บริหำรจัดกำร
ห้องสมุดและ
สำรสนเทศ
เพื่อกำร
บริกำรท่ี
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพ 

ศรันยา 
จันทร์ทรง 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าสมัครสมาชิก
หนังสือวารสาร/
นิตยสาร หรือจัดซื้อ
หนังสือวารสาร/
นิตยสาร (E-book) 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  30,000 30,000 

                  รวม     30,000 30,000 

                  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
นักศึกษาช่วยงาน 

  21,600 21,600 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าตอบแทน
บุคลากรช่วย
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

  60,000 60,000 

                  รวม     81,600 81,600 

                  ค่าวัสดุ ค่าวัสดุการศึกษา   10,000 10,000 

                    ค่าวัสดุวารสารและ
ต ารา 
(หนังสือพิมพ์) 

  24,000 24,000 

                  รวม     34,000 34,000 

                รวม       145,600 145,600 

                งบลงทุน ครุภัณฑ์ เก้าอี้อ่านหนังสือ   77,000 77,000 

                    โต๊ะอ่านหนังสือ   29,900 29,900 

                    ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน-ชั้นเหล็ก
วางหนังสือ 2 ด้าน 

  56,000 56,000 

                    ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน-ตู้กระจก
เก็บหนังสือ 

  4,900 4,900 

                  รวม     167,800 167,800 

                รวม       167,800 167,800 

               ศรันยา 
จันทร์ทรง 
ผลรวม 

     313,400 313,400 

           รวม             313,400 313,400 

           10000030268 โครงกำร
สัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร
วำงแผนแบบ

กนกวรรณ 
ผ่องแผ้ว 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม 

  35,000 35,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

มีส่วนร่วม
และ
เสริมสร้ำง
วัฒนธรรม
องค์กร 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

  7,000 7,000 

                  รวม     42,000 42,000 

                  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
วิทยากร 

  14,400 14,400 

                    ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ-
วันธรรมดา 

  200 200 

                    ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ-
วันหยุดราชการ 

  800 800 

                  รวม     15,400 15,400 

                  ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร   1,800 1,800 

                    ค่าวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

  500 500 

                    ค่าวัสดุส านักงาน   1,200 1,200 

                  รวม     3,500 3,500 

                รวม       60,900 60,900 

               กนกวรรณ 
ผ่องแผ้ว 
ผลรวม 

     60,900 60,900 

           รวม             60,900 60,900 

       รวม                           
343,500  

456,300 799,800 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

       1000011 โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

10000110030 โครงกำร
พัฒนำทักษะ
และสมรรถนะ
ของบุคลำกร
ในกำรท ำงำน 

อิสระพงศ์  
ดวงปากดี 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายเข้าอบรม
ฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน IELTS 
และเพื่อการสอบ 
IELTS 
(ภายในประเทศ) 

  15,000 15,000 

                    ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน ประชุม
วิชาการ  

  160,000 160,000 

                  รวม     175,000 175,000 

                  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
วิทยากร 

  120,000 120,000 

                  รวม     120,000 120,000 

                รวม       295,000 295,000 

               อิสระพงศ์  
ดวงปากดี 
ผลรวม 

     295,000 295,000 

           รวม             295,000 295,000 

           10000110031 โครงกำร
ส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรท ำงำน 

อิสระพงศ์  
ดวงปากดี 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป-
ค่าใช้จ่าย
อุดหนุน 

ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  

  289,500 289,500 

                  รวม     289,500 289,500 

                รวม       289,500 289,500 

                งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าเดินทางมา
ราชการของ
อนุกรรมการ

  16,000 16,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

ประเมินผลการสอน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                    ค่าเดินทาง
อนุกรรมการ
ประเมินผลงาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)  

  4,000 4,000 

                    ค่าที่พัก
อนุกรรมการ
ประเมินผลงาน  

  1,500 1,500 

                    ค่าอาหารกลางวัน
และเครื่องด่ืม 

  2,600 2,600 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

  700 700 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม   

  600 600 

                  รวม     25,400 25,400 

                  ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม
เลขานุการ
อนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน   

  1,500 1,500 

                    ค่าเบี้ยประชุม
ประธาน
อนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน   

  5,000 5,000 

                    ค่าเบี้ยประชุม
อนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

  5,000 5,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าเบี้ยประชุม
อนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน 
(ภายใน) 

  7,500 7,500 

                    ค่าตอบแทน
อนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน
เอกสาร
ประกอบการสอน 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

  12,000 12,000 

                  รวม     31,000 31,000 

                รวม       56,400 56,400 

               อิสระพงศ์  
ดวงปากดี 
ผลรวม 

     345,900 345,900 

           รวม             345,900 345,900 

           10000110032 โครงกำรสร้ำง
เสริม
สวัสดิกำรและ
คุณภำพชีวิต
อย่ำงมี
ควำมสุข 

เพชรรัตน์  
แสนทวีสุข 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาจัดท า
ของที่ระลึก 

  9,600 9,600 

                    ค่าพิธีการทาง
ศาสนา-จตุปัจจัย
ถวายพระ 

  2,900 2,900 

                    ค่าอาหาร   30,000 30,000 

                  รวม     42,500 42,500 

                  ค่าวัสดุ ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

  2,700 2,700 

                  รวม     2,700 2,700 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                รวม       45,200 45,200 

               เพชรรัตน์  
แสนทวีสุข 
ผลรวม 

     45,200 45,200 

               อิสระพงศ์  
ดวงปากดี 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

  22,400 22,400 

                  รวม     22,400 22,400 

                รวม       22,400 22,400 

               อิสระพงศ์  
ดวงปากดี 
ผลรวม 

     22,400 22,400 

           รวม             67,600 67,600 

       รวม                 708,500 708,500 

       3010001 โครงกำรพัฒนำ
ระบบกำรเรียน
กำรสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ ท้ังใน
ด้ำนรูปแบบกำร
เรียนกำรสอน 
และกำร
พัฒนำกำรเรียน
กำรสอน 

30100010013 โครงกำร
พัฒนำกำร
จัดกำรเรียน
กำรสอนโดย
ใช้สื่อดิจิทัล 

พัฒนพงษ์ 
เกษกรณ์ 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ Computer All in 
one 

  70,000 70,000 

                    เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 

  12,000 12,000 

                  รวม     82,000 82,000 

                รวม       82,000 82,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

               พัฒนพงษ์ 
เกษกรณ์ 
ผลรวม 

     82,000 82,000 

           รวม             82,000 82,000 

       รวม                 82,000 82,000 

       1000012 โครงกำรกำร
พัฒนำระบบ
กลไกกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ 

10000120032 โครงกำร
เตรียมควำม
พร้อมและรับ
กำรตรวจ
ประเมิน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
ภำยใน-
โครงกำร
ตรวจประเมิน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
ภำยในระดับ
คณะ  

อารียา สาวิ
สิทธิ์ 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าเดินทางมา
ราชการ-ประธานฯ
และกรรมการจาก
ภายนอก  

  4,000 4,000 

                    ค่าเดินทางมา
ราชการส าหรับ
ตัวแทนนายจ้าง
และตัวแทนบัณฑิต  

  2,000 2,000 

                    ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่มคู่มือและ
รายงานการ
ประเมินตนเอง  

  3,000 3,000 

                    ค่าที่พักประธาน
ตรวจประเมิน  

  3,000 3,000 

                    ค่าอาหารเย็น   1,000 1,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการ  

  1,200 1,200 

                    ค่าอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

  4,000 4,000 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม
คณะกรรมการ 

  1,200 1,200 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมผู้เข้าร่วม
โครงการ 

  3,600 3,600 

                  รวม     23,000 23,000 

                  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  

  1,200 1,200 

                    ค่าตอบแทน
เลขานุการฯจาก
ภายใน 
(มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) 

  1,500 1,500 

                    ค่าตอบแทน
กรรมการฯจาก
ภายใน
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (อัตรา 
1,500 บาท/วัน 
อัตราที่
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ก าหนด)      

  12,000 12,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าตอบแทน
นักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงาน 

  5,000 5,000 

                    ค่าตอบแทน
ประธานฯ จาก
ภายนอก (อัตรา 
3,000 บาท/วัน 
อัตราที่
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ก าหนด)  

  6,000 6,000 

                  รวม     25,700 25,700 

                รวม       48,700 48,700 

               อารียา สาวิ
สิทธิ์ ผลรวม 

     48,700 48,700 

           รวม             48,700 48,700 

           10000120033 โครงกำร
เตรียมควำม
พร้อมและรับ
กำรตรวจ
ประเมิน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
ภำยใน-
โครงกำร
ตรวจประเมิน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
ภำยในระดับ
หลักสูตร  

อารียา สาวิ
สิทธิ์ 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าเดินทางมา
ราชการ ประธานฯ
และกรรมการจาก
ภายนอก (ค่า
เครื่องบินไป-กลับ,
พาหนะรับจ้าง 
บ้าน+สนามบิน+
บ้าน) 

  4,000 4,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าเดินทางมา
ราชการส าหรับ
ตัวแทนนายจ้าง
และตัวแทนบัณฑิต  

  2,000 2,000 

                    ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่มคู่มือและ
รายงานการ
ประเมินตนเอง  

  2,500 2,500 

                    ค่าที่พักประธาน
ตรวจประเมิน  

  1,500 1,500 

                    ค่าอาหารเย็น   1,000 1,000 

                    ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการ  

  600 600 

                    ค่าอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

  2,000 2,000 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม
คณะกรรมการ 

  600 600 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมผู้เข้าร่วม
โครงการ 

  2,400 2,400 

                  รวม     16,600 16,600 

                  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  

  400 400 

                    ค่าตอบแทน
เลขานุการฯจาก
ภายใน 
(มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) 

  800 800 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าตอบแทน
กรรมการฯจาก
ภายใน
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (อัตรา 
1,000 บาท/วัน 
อัตราที่
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ก าหนด)      

  4,000 4,000 

                    ค่าตอบแทน
นักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงาน 

  3,000 3,000 

                    ค่าตอบแทน
ประธานฯ จาก
ภายนอก (อัตรา 
2,000 บาท/วัน 
อัตราที่
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ก าหนด)  

  2,000 2,000 

                  รวม     10,200 10,200 

                รวม       26,800 26,800 

               อารียา สาวิ
สิทธิ์ ผลรวม 

     26,800 26,800 

           รวม             26,800 26,800 

       รวม                 75,500 75,500 

    รวม                               
343,500  

1,322,300 1,665,800 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

    312 งำนปรับปรุง
คุณภำพ
กำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ
ด้ำน
สังคมศำสตร์ 

3010003 โครงกำรบริหำร
และพัฒนำ
หลักสูตร 

30100030013 โครงกำร
บริหำรและ
จัดกำร
หลักสูตรนิติ
ศำสตรบัณฑิต 

เพชรรัตน์  
แสนทวีสุข 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าเดินทางไป
ราชการ 

  105,000 105,000 

                    ค่าของที่ระลึก   1,000 1,000 

                    ค่าอาหารกลางวัน   8,000 8,000 

                  รวม     114,000 114,000 

                  ค่าตอบแทน ค่าตรวจ
กระดาษค าตอบ-
อาจารย์ประจ า 

  40,000 40,000 

                    ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ-
ดูแลอาจารย์พิเศษ 

  24,000 24,000 

                    ค่าสอนเกินภาระ
งาน-อาจารย์
ประจ า 

  240,000 240,000 

                    ค่าสอนอาจารย์
พิเศษ 

  200,000 200,000 

                  รวม     504,000 504,000 

                รวม       618,000 618,000 

               เพชรรัตน์  
แสนทวีสุข 
ผลรวม 

     618,000 618,000 

               ศุกัญญา ล้ า
เลิศ 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล 

  3,000 3,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

  1,200 1,200 

                  รวม     4,200 4,200 

                  ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร   6,000 6,000 

                  รวม     6,000 6,000 

                รวม       10,200 10,200 

               ศุกัญญา ล้ า
เลิศ ผลรวม 

     10,200 10,200 

           รวม             628,200 628,200 

       รวม                 628,200 628,200 

       3010004 โครงกำรจัดหำ
และพัฒนำสื่อ
กำรเรียนรู้แก่
นักศึกษำ 

30100040025 โครงกำรทุน
เอกสำร
ประกอบกำร
สอน 

ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป-
ค่าใช้จ่าย
อุดหนุน 

ทุนเอกสาร
ประกอบการสอน 

  25,000 25,000 

                  รวม     25,000 25,000 

                รวม       25,000 25,000 

               ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 
ผลรวม 

     25,000 25,000 

           รวม             25,000 25,000 

       รวม                 25,000 25,000 

    รวม                     653,200 653,200 



 

 

50 

รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

    412 งำนกิจกำร
นักศึกษำด้ำน
สังคมศำสตร์ 

4010001 โครงกำร
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและ
กิจกรรมนอก
หลักสูตร 

40100010066 โครงกำร
กิจกรรมทำง
วิชำกำรเสริม
หลักสูตรและ
พัฒนำทักษะ
ชีวิต 

สังคม ศรี
มห้นต์ 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าเครื่องด่ืมบริการ
แก่ผู้มาร่วมงานวัน
รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

  2,500 2,500 

                    ค่าเครื่องด่ืม
ผู้เข้าร่วม 

  6,000 6,000 

                    ค่าเครื่องด่ืม
ผู้เข้าร่วมงาน 

  3,500 3,500 

                    ค่าเครื่องด่ืม
ผู้เข้าร่วมงาน  

  4,500 4,500 

                    ค่าเช่าเครื่องเสียง   2,000 2,000 

                    ค่าเช่าเครื่องเสียง/
เครื่องดนตรี 

  5,000 5,000 

                    ค่าเช่าเครื่องเสียง
และเวที  

  5,000 5,000 

                    ค่าเช่าเต็นท์   2,000 2,000 

                    ค่าเช่าเวทีและ
เครื่องเสียง 

  5,000 5,000 

                    ค่าเช่าเวทีพร้อม
เครื่องเสียง 

  5,000 5,000 

                    ค่าเช่าชุดและค่า
แต่งหน้าตัวแทน
คณะผู้เข้าประกวด
เฟรชชี่ระดับ
มหาวิทยาลัย 

  3,000 3,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าเช่าชุดและค่า
แต่งหน้าผู้เข้า
ประกวดเฟรชชี่
คณะ 

  7,000 7,000 

                    ค่าเดินทางไป
ราชการ 

  7,200 7,200 

                    ค่าเบี้ยเลี้ยง   4,800 4,800 

                    ค่าเอกสาร   8,000 8,000 

                    ค่าเอกสาร(ค่า
เกียรติบัตร, แบบ
ประเมิน) 

  300 300 

                    ค่าใช้จ่ายด้าน
ศาสนาพิธี 

  100 100 

                    ค่าจ้างเหมา
แต่งหน้า ท าผม 

  7,000 7,000 

                    ค่าจ้างเหมาจัดซุ้ม
แสดงความยินดี 

  5,000 5,000 

                    ค่าจ้างเหมาจัดท า
ไวนิล 

  4,900 4,900 

                    ค่าจ้างเหมาจัดท า-
ไวนิล 

  1,500 1,500 

                    ค่าจ้างเหมาจัดท า
ไวนิล
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

  2,200 2,200 

                    ค่าจ้างเหมาจัดท า
กรอบปณิธานรุ่น 
14 

  2,000 2,000 

                    ค่าจ้างเหมาจัดท า
ของที่ระลึกแก่พี่
บัณฑิต  

  6,000 6,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าจ้างเหมาจัดท า
ฉากประกอบการ
แสดง 

  4,000 4,000 

                    ค่าจ้างเหมาจัดท า
ซุ้มต้อนรับ 

  1,000 1,000 

                    ค่าจ้างเหมาจัดท า
ประกาศนียบัตร 

  500 500 

                    ค่าจ้างเหมาจัดท า
พานบายศรีและ
วัตถุดิบพิธีกรรม
บายศรีสู่ขวัญ 

  2,500 2,500 

                    ค่าจ้างเหมาจัดท า
อุปกรณ์กิจกรรม
ฐาน 

  2,500 2,500 

                    ค่าจ้างเหมาจัดห้อง
นิทรรศการ 

  1,000 1,000 

                    ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
เวทีและสถานที่ 

  500 500 

                    ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งสแตนด์เชียร์
แต่ละสี 

  6,000 6,000 

                    ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
สถานที่ 

  7,500 7,500 

                    ค่าจ้างเหมาตัดชุด   14,000 14,000 

                    ค่าจ้างเหมาท า
ความสะอาด 

  400 400 

                    ค่าจ้างเหมาท าป้าย
ผู้สมัคร 

  3,000 3,000 

                    ค่าจ้างเหมานางร า   1,600 1,600 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าจ้างเหมาบริการ
ทั่วไป 

  600 600 

                    ค่าจ้างเหมาสรุป
แบบประเมิน 

  700 700 

                    ค่าถ่ายเอกสาร   6,500 6,500 

                    ค่าที่พัก   6,000 6,000 

                    ค่าอาหาร   16,800 16,800 

                    ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม 

  62,200 62,200 

                    ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม  

  1,400 1,400 

                    ค่าอาหารกรรมการ   400 400 

                    ค่าอาหารกรรมการ
ตัดสินการประกวด
เฟรชชี ่

  300 300 

                    ค่าอาหารกลางวัน   2,000 2,000 

                    ค่าอาหาร
คณะท างาน 

  12,000 12,000 

                    ค่าอาหารนักศึกษา   20,000 20,000 

                    ค่าอาหารผู้เข้าร่วม
งาน  

  13,500 13,500 

                    ค่าอาหารวันแข่งขัน     5,600 5,600 

                    ค่าอาหารวันบูมเพื่อ
แสดงความยินดี
และเชิดชูเกียรติ
บัณฑิต รุ่นที่ 10 

  5,300 5,300 

                    ค่าอาหารว่าง/
เครื่องด่ืมกรรมการ
ตัดสินเฟรชชี่ 

  100 100 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

  66,900 66,900 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  

  5,400 5,400 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมวันซ้อม 

  6,300 6,300 

                    ค่าอาหารว่าง
นักศึกษา 

  24,000 24,000 

                    จ้างเหมาท าพาน
ไหว้ครู 

  800 800 

                    ทุนการศึกษา   15,000 15,000 

                  รวม     415,800 415,800 

                  ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน   2,000 2,000 

                    ค่าตอบแทนแม่บ้าน
ท าความสะอาด 

  900 900 

                    ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ 

  400 400 

                    ค่าตอบแทน
นักศึกษาช่วยงาน 

  800 800 

                    ค่าตอบแทน
วิทยากร 

  4,200 4,200 

                    ค่าตอบแทน
วิทยากร  

  1,200 1,200 

                    ค่าตอบแทน
วิทยากรภายใน 

  900 900 

                    ค่าตอบแทน
วิทยากรภายนอก 

  4,000 4,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าตอบแทนหมอ
พราหมณ์พิธีบายศรี
สู่ขวัญ 

  500 500 

                    ค่าวิทยากร   4,200 4,200 

                  รวม     19,100 19,100 

                  ค่าวัสดุ ค่าเครื่องไหว้ครู   200 200 

                    ค่าเวชภัณฑ์   100 100 

                    ค่าเอกสารสูจิบัตร 
(ระเบียบการ
แข่งขันกติกาการ
แข่งขันใบสมัครเข้า
ร่วมการแข่งขัน) 

  500 500 

                    ค่าไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 

  500 500 

                    ค่าดอกไม้ประดับ
ตกแต่งงาน 

  2,000 2,000 

                    ค่าด้ายผูกแขน   400 400 

                    ค่าถ่ายเอกสาร   1,100 1,100 

                    ค่าป้ายไวนิล   300 300 

                    ค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

  100 100 

                    ค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กายวันบูมเพื่อ
แสดงความยินดี
และเชิดชูเกียรติ
บัณฑิต รุ่นที่ 10 

  800 800 

                    ค่าวัสดุเชื้อเพลิง   10,000 10,000 

                    ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

  9,000 9,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นตลอด
โครงการ 

  500 500 

                    ค่าวัสดุเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

  600 600 

                    ค่าวัสดุโฆษณา
เผยแพร่ 

  1,200 1,200 

                    ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

  600 600 

                    ค่าวัสดุส านักงาน   1,000 1,000 

                    ค่าวัสดุส านักงาน
(อุปกรณ์กีฬา
พื้นบ้าน) 

  500 500 

                    ค่าวัสดุส านักงาน-
ค่ากรอบรูป 

  3,000 3,000 

                    จ้างเหมาท าฉากแส
ตนเชียร์ 

  8,000 8,000 

                    จ้างเหมาท า
อุปกรณ์
ประกอบการแสดง
แสตนด์เชียร์ 

  6,000 6,000 

                    พวงมาลัย   200 200 

                    วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่-โคมไฟ
สปอร์ตไลท์ 

  3,000 3,000 

                    วัสดุไฟฟ้า-ค่าล้อ
เก็บสายไฟ 

  1,600 1,600 

                    วัสดุงานบ้านงาน
ครัว-ค่าผ้าต่วน 

  4,000 4,000 

                    วัสดุทางการแพทย์   1,000 1,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    วัสดุส านักงาน   600 600 

                    วัสดุส านักงาน-
เครื่องยิงบอร์ด 

  1,000 1,000 

                    วัสดุส านักงาน-
กระดาษถ่าย
เอกสาร A4  

  600 600 

                    วัสดุส านักงาน-ลวด
ยิงบอร์ด 

  300 300 

                  รวม     58,700 58,700 

                รวม       493,600 493,600 

                งบลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์-
เครื่องพิมพ์เอกสาร
(Laser printer) 

  2,500 2,500 

                  รวม     2,500 2,500 

                รวม       2,500 2,500 

               สังคม ศรี
มห้นต์ 
ผลรวม 

     496,100 496,100 

           รวม             496,100 496,100 

       รวม                 496,100 496,100 

    รวม                     496,100 496,100 

    515 งำนบริหำรกำร
วิจัย 

5010001 โครงกำรพัฒนำ
ระบบกลไกกำร
บริหำรงำนวิจัย 

50100010187 โครงกำรทุน
วิจัยด้ำน
กฎหมำย 

ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป-
ค่าใช้จ่าย
อุดหนุน 

ทุนวิจัย   80,000 80,000 

                  รวม     80,000 80,000 

                รวม       80,000 80,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

               ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 
ผลรวม 

     80,000 80,000 

           รวม             80,000 80,000 

       รวม                 80,000 80,000 

    รวม                     80,000 80,000 

    516 งำนวิจัย
ระดับอุดมศึกษำ
เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ 

5010002 โครงกำรวิจัย
เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ 

50100020275 โครงกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้สู่
กำรท ำงำน
วิจัย 

ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน   2,000 2,000 

                    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

  2,400 2,400 

                  รวม     4,400 4,400 

                  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
วิทยากรภายนอก 

  7,200 7,200 

                  รวม     7,200 7,200 

                  ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร   2,000 2,000 

                    ค่าส านักงาน    1,000 1,000 

                  รวม     3,000 3,000 

                รวม       14,600 14,600 

               ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 
ผลรวม 

     14,600 14,600 

           รวม             14,600 14,600 

       รวม                 14,600 14,600 

    รวม                     14,600 14,600 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

    614 โครงกำรประชุม
วิชำกำร
ระดับชำติและ
ระดับนำนำชำติ 

6010004 โครงกำร
ประชุมสัมมนำ
และอบรม
วิชำชีพต่ำงๆ 
เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงใน
กำรประกอบ
อำชีพ 

60100040021 โครงกำร
อบรม
กฎหมำย
ปกครอง
ส ำหรับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าเช่าห้องประชุม   10,000 10,000 

                    ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ 

  40,000 40,000 

                    ค่าจ้างเหมาบริการ   10,000 10,000 

                    ค่าสาธารณูปโภค   4,000 4,000 

                    ค่าอาหารเย็น   8,000 8,000 

                    ค่าอาหารกลางวัน   52,500 52,500 

                    ค่าอาหารประชุม
เตรียมงาน 

  3,000 3,000 

                    อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

  21,000 21,000 

                  รวม     148,500 148,500 

                  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
นักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงาน 

  5,400 5,400 

                    ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ 

  7,600 7,600 

                    ค่าตอบแทน
วิทยากรภายใน 

  14,400 14,400 

                    ค่าตอบแทน
วิทยากรภายนอก 

  72,000 72,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                  รวม     99,400 99,400 

                  ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

  20,000 20,000 

                    ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

  4,000 4,000 

                    ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

  2,000 2,000 

                    ค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

  4,000 4,000 

                    ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   4,000 4,000 

                    ค่าวัสดุวารสารและ
ต ารา 

  10,000 10,000 

                    ค่าวัสดุส านักงาน   60,000 60,000 

                  รวม     104,000 104,000 

                รวม       351,900 351,900 

               ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 
ผลรวม 

     351,900 351,900 

           รวม             351,900 351,900 

           60100040062 โครงกำร
อบรม
กฎหมำย
ส ำหรับ
ผู้ประกอบกำร
เพื่อรองรับ
กำรเข้ำสู่
ประชำคม
อำเซียน 

ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าเช่าห้องประชุม   5,000 5,000 

                    ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ 

  40,000 40,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าจ้างเหมาบริการ   1,000 1,000 

                    ค่าสาธารณูปโภค   2,000 2,000 

                    ค่าอาหารเย็น   3,000 3,000 

                    ค่าอาหารกลางวัน   52,500 52,500 

                    ค่าอาหารประชุม
เตรียมงาน 

  2,000 2,000 

                    อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

  21,000 21,000 

                  รวม     126,500 126,500 

                  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
นักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงาน 

  5,400 5,400 

                    ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ 

  7,600 7,600 

                    ค่าตอบแทน
วิทยากรภายใน 

  3,600 3,600 

                    ค่าตอบแทน
วิทยากรภายนอก 

  21,600 21,600 

                  รวม     38,200 38,200 

                  ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

  8,000 8,000 

                    ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

  2,000 2,000 

                    ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

  900 900 

                    ค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

  2,000 2,000 

                    ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   2,000 2,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าวัสดุวารสารและ
ต ารา 

  3,000 3,000 

                    ค่าวัสดุส านักงาน   5,000 5,000 

                  รวม     22,900 22,900 

                รวม       187,600 187,600 

               ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 
ผลรวม 

     187,600 187,600 

           รวม             187,600 187,600 

           60100040063 โครงกำร
อบรม
กฎหมำย
ส ำหรับ
ครูผู้สอน
กฎหมำย
ระดับ
มัธยมศึกษำ  

ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าเช่าห้องประชุม   8,000 8,000 

                    ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ 

  7,000 7,000 

                    ค่าจ้างเหมาบริการ   3,000 3,000 

                    ค่าสาธารณูปโภค   1,800 1,800 

                    ค่าอาหารกลางวัน   56,000 56,000 

                    ค่าอาหารประชุม
เตรียมงาน 

  4,000 4,000 

                    อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 

  28,000 28,000 

                  รวม     107,800 107,800 

                  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
นักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงาน 

  3,000 3,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

                    ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ 

  3,400 3,400 

                    ค่าตอบแทน
วิทยากรภายใน 

  14,400 14,400 

                    ค่าตอบแทน
วิทยากรภายนอก 

  14,400 14,400 

                  รวม     35,200 35,200 

                  ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

  4,000 4,000 

                     ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

  3,400 3,400 

                    ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   2,000 2,000 

                    ค่าวัสดุวารสารและ
ต ารา 

  6,000 6,000 

                    ค่าวัสดุส านักงาน   4,000 4,000 

                  รวม     19,400 19,400 

                รวม       162,400 162,400 

               ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 
ผลรวม 

     162,400 162,400 

           รวม             162,400 162,400 

       รวม                 701,900 701,900 

    รวม                     701,900 701,900 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

    701 งำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

7010002 โครงกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ วิจัย 
รวบรวมและ
เผยแพร่องค์
ควำมรู้และภูมิ
ปัญญำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
และประเพณี  

70100020391 โครงกำร
ท ำบุญตัก
บำตรและฟัง
เทศน์  

ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม 

  5,000 5,000 

                    ค่าอาหารถวาย
พระสงฆ์ 

  2,200 2,200 

                  รวม     7,200 7,200 

                  ค่าตอบแทน ค่าบ ารุงชมรมพุทธ
ศาสนา 

  1,000 1,000 

                    ค่าปัจจัยถวาย
พระสงฆ์ 

  3,300 3,300 

                  รวม     4,300 4,300 

                  ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

  600 600 

                  รวม     600 600 

                รวม       12,100 12,100 

               ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 
ผลรวม 

     12,100 12,100 

           รวม             12,100 12,100 

           70100020392 โครงกำรน้ ำ
ด ำหัวผู้อำวุโส
เนื่องในวัน

ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 

งบ
ด ำเนินงำน 

ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาจัดซุ้ม   1,000 1,000 
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รหัส
กองทุน 

กองทุน 
รหัส
งำน/

โครงกำร 
งำน/โครงกำร 

รหัส
โครงกำร

ย่อย 
โครงกำรย่อย รหัสกิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม/
โครงกำร 

ช่ือ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ประเภท
งบประมำณ 

งบรำยจ่ำย 
รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย 

 เงิน
งบประมำณ

แผ่นดิน  
เงินรำยได ้

ผลรวม
ทั้งหมด 

ผู้สูงอำยุของ
ไทย   

                    ค่าจ้างเหมาจัดท า
มาลัยกร 

  500 500 

                    ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม  

  3,000 3,000 

                  รวม     4,500 4,500 

                  ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

  500 500 

                  รวม     500 500 

                รวม       5,000 5,000 

               ปริวัฒน์  
จันทร์ทรง 
ผลรวม 

     5,000 5,000 

           รวม             5,000 5,000 

       รวม                 17,100 17,100 

    รวม                     17,100 17,100 

รวม                                   
343,500  

3,481,900 3,825,400 

ผลรวม
ท้ังหมด 

                      798,500 20,436,600 21,235,100 
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บทท่ี 3 

ข้อมูลสำรสนเทศ 

 

สถิติจ ำนวนนักศึกษำรับเข้ำ ปีกำรศึกษำ 2558-2560 

ปีกำรศึกษำ แผนรับ รับเข้ำ ร้อยละ 

2554 400 391 97.75 

2555 400 383 95.75 

2556 400 372 93 

2557 400 412 103 

2558 400 401 100.25 

2559 400 293 73.25 

2560 400 367 91.75 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2561 

 

 

 

 

 

 

 


