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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 

 ตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2558 เห็นชอบ

แผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 คณะนิติศำสตร์ ได้รับจัดสรร

งบประมำณรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 23,598,600 บำท เงินรำยได้ 22,090,200 บำท งบประมำณแผ่นดิน 1,508,400 

บำท  

 จ ำแนกงบประมำณตำมกำรบริหำรงำนตำมกลยุทธ์ของคณะ พบว่ำ แผนงบประมำณรำยจ่ำยกระจำยลง

ทุกกลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล มีกรอบงบประมำณ

รำยจ่ำยสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของงบประมำณทั้งหมด เนื่องจำกมียอดของรำยจ่ำยประจ ำรวมอยู่ด้วย 

ส่วนกลยุทธ์ที่ 5  มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมสืบสำน อนรุักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและทอ้งถ่ินอีสำนใต ้มีกรอบ

งบประมำณรำยจ่ำยต่ ำที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของงบประมำณทั้งหมด  
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แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

 

 1. สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำยที่มคีุณภำพและสมรรถนะตำมมำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่รู้สำมำรถ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีคณุธรรมและจิตส ำนึกที่ดี พร้อมรับใช้สังคมและประชำคมอำเซียน 
 2. พัฒนำอำจำรย์ให้มีควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสทิธิภำพและพฒันำตนเองให้พร้อมและทันต่อ
พลวัตรของสังคมและประชำคมอำเซียน 
 3. พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทำงนิติศำสตร์และพัฒนบูรณำกำรศำสตร์  
 4. สร้ำงควำมเข้มแข็ง ควำมเปน็ธรรมและยกระดับคุณภำพชีวติของประชำชนดว้ยกำรให้บริกำรทำงวชิำกำร
เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงนิตศิำสตร์และวฒันธรรมเนติธรรมที่จ ำเป็น และสรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชนทุก
ภำคส่วนในท้องถิ่นอีสำน 
 5. มีส่วนร่วมในกำรด ำเนนิกิจกรรมสืบสำน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอีสำนใต้  
 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 7. พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลำกรมีวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้เพื่อ
กำรท ำงำนได้เต็มศักยภำพอย่ำงมีควำมสุข 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย
ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม
มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่
รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี  

1 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
เพ่ือเข้ำสู่ตลำดงำนในอำเซียน 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จ ำนวนของนักศึกษำ
ที่คำดว่ำจะจบเข้ำ
ร่วม 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย
ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม
มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่
รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี 

1 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
เพ่ือเข้ำสู่ตลำดงำนในอำเซียน 

กิจกรรมเสริมทักษะควำมรู้
คอมพิวเตอร์เพ่ือมุ่งสู่
ตลำดแรงงำน 

จ ำนวนของนักศึกษำ
ที่คำดว่ำจะจบเข้ำ
ร่วม 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย

ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม

มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่

รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี  

1 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
เพ่ือเข้ำสู่ตลำดงำนในอำเซียน 

กิจกรรมเสริมทักษะควำมรู้
ภำษำอังกฤษเพ่ือมุ่งสู่
ตลำดแรงงำน 

จ ำนวนของนักศึกษำ
ที่คำดว่ำจะจบเข้ำ
ร่วม 

ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย

ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม

มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่

รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี  

2 โครงกำรกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษำ 

- จ ำนวนของนักศึกษำ
ใหม่ที่มีรำยชื่อเข้ำ
ศึกษำ 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย

ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม

มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่

รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี  

3 โครงกำรสำนสัมพันธ์ศิษย์เก่ำ โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทำง
วิชำกำรแก่ศิษย์เก่ำ 

จ ำนวนศิษย์เก่ำที่
มำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละของ
จ ำนวนศิษย์
เก่ำท่ีเพ่ิม 

10 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย

ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม

มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่

รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี  

4 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือ
ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบ TQF 

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
ประชำธิปไตย 

จ ำนวนของนักศึกษำ
ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มำ
ใช้สิทธิ์  

ร้อยละ 70 
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กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย

ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม

มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่

รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี  

4 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือ
ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบ TQF 

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษำ 

กิจกรรมของ
นักศึกษำท่ีจัด
ครบถ้วนตำมเกณฑ์
ประกันคุณภำพ 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย

ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม

มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่

รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี  

4 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือ
ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบ TQF 

กิจกรรมสัมมนำผู้น ำนักศึกษำ
เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี  

 แผน 1 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย

ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม

มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่

รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี  

5 โครงกำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิ
ภำพนักศึกษำ 

โครงกำรสนับสนุน
ทุนกำรศึกษำ   

จ ำนวนทุนที่
นักศึกษำได้รับ 

ทุน 10 
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กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย

ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม

มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่

รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี  

6 โครงกำรอบรมควำมรู้ระบบ
กฎหมำยลำวเบื้องต้น 

- ร้อยละของนักศึกษำ
ที่เข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย

ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม

มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่

รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี  

7 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
แกนน ำกิจกรรมรับนักศึกษำ
ใหม่ 

- ควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำต่อ
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย

ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม

มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่

รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี  

8 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรม
สัมพันธ์น้องพ่ีบัณฑิต 

กิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรม
สัมพันธ์น้องพ่ีบัณฑิต 

ควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำต่อ
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย

ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม

มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่

รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี  

9 โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่
อำเซียน 

- ควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำต่อ
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตทำงกฎหมำย

ที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำม

มำตรฐำนขององค์กรวิชำชีพ มีควำมใฝ่

รู้สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

มีคุณธรรมและจิตส ำนึกที่ดี  

10 โครงกำรบรรยำยพิเศษเพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมสู่อำเซียน 

- ควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำต่อ
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำอำจำรย์ให้มี
ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและพัฒนำตนเองให้
พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและ
ประชำคมอำเซียน 

1 โครงกำรพัฒนำเส้นทำงสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

- จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำ
สู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำรต่อปี 

คน 1 
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กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำอำจำรย์ให้มี
ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและพัฒนำตนเองให้
พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและ
ประชำคมอำเซียน 

2 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำย
วิชำกำร 

 กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะใน
กำรท ำงำนของอำจำรย์ 

บุคลำกรสำย
วิชำกำรท่ีเข้ำรับกำร
อบรม 

ร้อยละ 70 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำอำจำรย์ให้มี
ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและพัฒนำตนเองให้
พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและ
ประชำคมอำเซียน 

2 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำย
วิชำกำร 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
กำรให้อำจำรย์มีระดับคุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวนบุคลำกรสำย
วิชำกำรได้รับกำร
สนับสนุน 

คน 2 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำอำจำรย์ให้มี
ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและพัฒนำตนเองให้
พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและ
ประชำคมอำเซียน 

2 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำย
วิชำกำร 

กิจกรรมเสริมทักษะ
ภำษำอังกฤษวิชำกำรทำง
นิติศำสตร์ 

จ ำนวนอำจำรย์และ
บุคลำกรที่เข้ำอบรม 

คน 40 
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กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำอำจำรย์ให้มี
ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและพัฒนำตนเองให้
พร้อมและทันต่อพลวัตรของสังคมและ
ประชำคมอำเซียน 

3 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

อำจำรย์ผู้เข้ำร่วม
สัมนำน ำเอำควำมรู้
ไปออกแบบกำร
เรียนกำรที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ร้อยละ 75 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำขีดควำมสมำรถ
ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทำง
นิติศำสตร์และพัฒนบูรณำกำรศำสตร์ 

1 โครงกำรงำนบริหำรงำนวิจัย กิจกรรมค่ำตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรอ่ำน
บทควำมวิชำกำร/บทควำมวิจัย 

จ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ คน 20 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำขีดควำมสมำรถ
ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทำง
นิติศำสตร์และพัฒนบูรณำกำรศำสตร์ 

1 โครงกำรงำนบริหำรงำนวิจัย กิจกรรมจัดอบรมควำมรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนวิจัย 

งำนวิจัยที่
แลกเปลี่ยน 

เรื่อง 3 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำขีดควำมสมำรถ
ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทำง
นิติศำสตร์และพัฒนบูรณำกำรศำสตร์ 

1 โครงกำรงำนบริหำรงำนวิจัย กิจกรรมทุนสนับสนุน
โครงกำรวิจัย (นักวิจัยหน้ำใหม่) 

นักวิจัยหน้ำใหม่ จ ำนวน 15 
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กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำขีดควำมสมำรถ
ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทำง
นิติศำสตร์และพัฒนบูรณำกำรศำสตร์ 

1 โครงกำรงำนบริหำรงำนวิจัย กิจกรรมประเมินผลงำนวิจัย
และผลงำนสร้ำงสรรค์ 

ผลงำนที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ 

ผลงำน 3 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำขีดควำมสมำรถ
ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทำง
นิติศำสตร์และพัฒนบูรณำกำรศำสตร์ 

1 โครงกำรงำนบริหำรงำนวิจัย โครงกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
และสร้ำงแรงจูงใจในกำรผลิต
ผลงำนวิจัยที่มีคุณค่ำ 

จ ำนวนงำนวิจัย ผลงำน 5 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง ควำม
เป็นธรรมและยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชนด้วยกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรเพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำง
นิติศำสตร์และวัฒนธรรมเนติธรรมที่
จ ำเป็น และสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับชุมชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
อีสำน 

1 โครงกำรเผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชำชนทำง
กฎหมำย  

- ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง ควำม
เป็นธรรมและยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชนด้วยกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรเพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำง
นิติศำสตร์และวัฒนธรรมเนติธรรมที่
จ ำเป็น และสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับชุมชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
อีสำน 

2 โครงกำรอบรมกฎหมำย
ปกครองส ำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง ควำม
เป็นธรรมและยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชนด้วยกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรเพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำง
นิติศำสตร์และวัฒนธรรมเนติธรรมที่
จ ำเป็น และสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับชุมชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
อีสำน 

3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรตรำข้อบัญญัติท้องถิ่น 

- ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง ควำม
เป็นธรรมและยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชนด้วยกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรเพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำง
นิติศำสตร์และวัฒนธรรมเนติธรรมที่
จ ำเป็น และสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับชุมชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
อีสำน 

4 โครงกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ กฎหมำยกับกำร
กระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น คณะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 

- ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 5 มีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน
กิจกรรมสืบสำน อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอีสำน
ใต ้

1 โครงกำรพัฒนำระบบและ
กลไกกำรบริหำรงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม-กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรม   

มีกำรท ำกิจกรรม
พัฒนำคุณธรรม  

กิจกรรม 1 

กลยุทธ์ที่ 5 มีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน
กิจกรรมสืบสำน อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอีสำน
ใต ้

2 โครงกำรส่งเสริมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม งำนบุญอีสำน 
ฮีต 12 (บุญข้ำวจี่) 

- ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรร
มำภิบำล 

1 โครงกำรบริหำรและจัดกำร
หน่วยงำน 

- ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรร
มำภิบำล 

2 โครงกำรพัฒนำระบบ
งบประมำณและกำรเงิน 

กิจกรรมพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรรักษำเสถียรภำพทำงกำร
เงินและงบประมำณ 

ควำมถูกต้อง 
โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ของ
ระบบงบประมำณ 
และกำรเงินของ
คณะ 

ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรร
มำภิบำล 

3 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
กำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม 

- ร้อยละของจ ำนวน
โครงกำร / กิจกรรม
ที่บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรร
มำภิบำล 

4 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยใน  

กิจกรรมกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตร 

ผลกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
คณะนิติศำสตร์ 

คะแนน 3.51 
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กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรร
มำภิบำล 

4   กิจกรรมกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยในระดับคณะ 

ผลกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
คณะนิติศำสตร์ 

คะแนน 3.51 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรร
มำภิบำล 

5 โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำน
ประกันคุณภำพให้กับอำจำรย์
และบุคลำกร  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึก
ปฏิบัติซักซ้อมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน 

บุคลำกรทรำบถึง
กระบวนกำรกำร
ด ำเนินงำน 
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของ
คณะฯ 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรร
มำภิบำล 

6 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรบริหำรงำนและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนสู่อำเซียน 

- ร้อยละของผู้เข้ำร่วม ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
โดยให้บุคลำกรมีวัฒนธรรมแห่งกำร
เรียนรู้เพื่อกำรท ำงำนได้เต็มศักยภำพ
อย่ำงมีควำมสุข 

7 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

กิจกรรมจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ควำมรู้ทักษะในกำรท ำงำนสำย
สนับสนุน 

ร้อยละของบุคลำกร
ที่เข้ำรับกำรอบรม 

ร้อยละ 70 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
โดยให้บุคลำกรมีวัฒนธรรมแห่งกำร
เรียนรู้เพื่อกำรท ำงำนได้เต็มศักยภำพ
อย่ำงมีควำมสุข 

1 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข 

 กิจกรรมแข่งขันกีฬำบุคลำกร
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
โดยให้บุคลำกรมีวัฒนธรรมแห่งกำร
เรียนรู้เพื่อกำรท ำงำนได้เต็มศักยภำพ
อย่ำงมีควำมสุข 

1 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข 

กิจกรรม 5 ส สร้ำงสุข ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ ที ่ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
โดยให้บุคลำกรมีวัฒนธรรมแห่งกำร
เรียนรู้เพื่อกำรท ำงำนได้เต็มศักยภำพ
อย่ำงมีควำมสุข 

1 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข 

กิจกรรมสำนสัมพันธ์นิติศำสตร์ 
: อนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
โดยให้บุคลำกรมีวัฒนธรรมแห่งกำร
เรียนรู้เพื่อกำรท ำงำนได้เต็มศักยภำพ
อย่ำงมีควำมสุข 

1 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข 

กิจกรรมสำนสัมพันธ์นิติศำสตร์ 
:อนุรักษ์ขนบประเพณีรดน้ ำด ำ
หัวผู้อำวุโส 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
โดยให้บุคลำกรมีวัฒนธรรมแห่งกำร
เรียนรู้เพื่อกำรท ำงำนได้เต็มศักยภำพ
อย่ำงมีควำมสุข 

1 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข 

กิจกรรมสำนสัมพันธ์นิติศำสตร์: 
สืบสำนเจตนำรมณ์เนื่องในวัน
สถำปนำคณะนิติศำสตร์ 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 80 
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แผนภาครับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 แผนภำครับประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 23,598,600 บำท สูงขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 

2558 (23,049,380 บำท) จ ำนวน  549,220 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.32  โดยในส่วนภำครับงบประมำณแผ่นดิน 

พิจำรณำจำกที่ได้รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดินจำกส ำนักงบประมำณและกองแผนงำน ส่วนแผนภำครับเงินรำยได้ 

พิจำรณำจำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ เงินผลประโยชน์/รำยรับจำกกำรด ำเนินงำน/เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำน

ภำยนอก  และเงินสะสม/เงินเหลือจ่ำยของคณะ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้  

หน่วยงำน 

งบประมำณ
แผ่นดิน 

งบประมำณเงินรำยได้ 

รวมเป็นเงิน ค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ 

เงินผลประโยชน์/
รำยรับจำกกำร
ด ำเนินงำน/เงิน
สนับสนุนจำก

หน่วยงำนภำยนอก 

เงินสะสม/เงิน
เหลือจ่ำย 

รวม 

นิติศำสตร ์ 1,508,400 20,794,200 1,296,000 - 22,090,200 23,598,600 

 

 

กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 

จ าแนกตามกลยุทธ์และแหล่งงบประมาณ 

 
แหล่งงบประมำณ 

ชื่อหน่วยงำนหลัก กลยุทธ์ของหน่วยงำน เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ ผลรวมทั้งหมด 
คณะนิติศำสตร์ 1   472,300 472,300 

  2   999,200 999,200 
  3   140,000 140,000 
  4 850,000 1,440,000 2,290,000 
  5   10,000 10,000 
  6 658,400 18,709,000 19,367,400 
  7   319,700 319,700 

คณะนิติศำสตร์ ผลรวม 1,508,400 22,090,200 23,598,600 
ผลรวมทั้งหมด 1,508,400 22,090,200 23,598,600 
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แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลยุทธข์องหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) 

แหล่งงบประมาณ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวม
ทั้งหมด 

1 โครงกำรกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ -              48,000          48,000  

 โครงกำรกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ ผลรวม                 48,000          48,000  

 โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมเพื่อเขำ้สู่ตลำดงำน
ในอำเซียน 

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ               20,100          20,100  

   กิจกรรมเสริมทักษะควำมรู้คอมพวิเตอร์เพื่อมุ่งสู่
ตลำดแรงงำน 

                3,000            3,000  

   กิจกรรมเสริมทักษะควำมรู้ภำษำอังกฤษเพื่อมุ่งสู่
ตลำดแรงงำน 

               3,000            3,000  

 โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมเพื่อเขำ้สู่ตลำดงำน
ในอำเซียน ผลรวม 

                26,100           26,100  
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กลยุทธข์องหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) 

แหล่งงบประมาณ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวม
ทั้งหมด 

 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อส่งเสริมผลกำร
เรียนรูต้ำมกรอบ TQF 

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรู้ประชำธิปไตย                7,300            7,300  

   กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ             170,200        170,200  

   กิจกรรมสัมมนำผู้น ำนักศึกษำเพื่อจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี

              26,400          26,400  

 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อส่งเสริมผลกำร
เรียนรูต้ำมกรอบ TQF ผลรวม 

              203,900        203,900  

 โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมสวสัดิกำรและ
สวัสดภิำพนักศึกษำ 

โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ                 93,000          93,000  

 โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมสวสัดิกำรและ
สวัสดภิำพนักศึกษำ ผลรวม 

                93,000          93,000  

 โครงกำรสำนสมัพันธ์ศิษย์เก่ำ โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่ศิษย์เก่ำ               16,800          16,800  
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กลยุทธข์องหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) 

แหล่งงบประมาณ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวม
ทั้งหมด 

 โครงกำรสำนสมัพันธ์ศิษย์เก่ำ ผลรวม                 16,800          16,800  

 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมสัมพันธ์น้องพี่บัณฑิต กิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรมสัมพันธ์น้องพี่บัณฑิต               33,700           33,700  

 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมสัมพันธ์น้องพี่บัณฑิต 
ผลรวม 

                33,700          33,700  

 โครงกำรอบรมควำมรู้ระบบกฎหมำยลำว
เบื้องต้น 

-              15,800           15,800  

 โครงกำรอบรมควำมรู้ระบบกฎหมำยลำว
เบื้องต้น ผลรวม 

                15,800           15,800  

 โครงกำรอบรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรแกนน ำ
กิจกรรมรับนักศึกษำใหม ่

-               35,000          35,000  

 โครงกำรอบรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรแกนน ำ
กิจกรรมรับนักศึกษำใหม ่ผลรวม 

                35,000           35,000  

1 ผลรวม                 472,300         472,300  
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กลยุทธข์องหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) 

แหล่งงบประมาณ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวม
ทั้งหมด 

2 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจดักำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  

              48,600          48,600  

 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ผลรวม 

                48,600           48,600  

 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร  กิจกรรมเพื่อเพิม่พูนทักษะในกำรท ำงำนของ
อำจำรย ์

             200,000         200,000  

   กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้อำจำรย์มี
ระดับคณุวุฒิทำงกำรศึกษำ 

             700,000       700,000  

   กิจกรรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษวิชำกำรทำง
นิติศำสตร ์

              24,600           24,600  

 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร ผลรวม                924,600         924,600  

 โครงกำรพัฒนำเส้นทำงสูต่ ำแหน่งทำงวิชำกำร -               26,000           26,000  
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กลยุทธข์องหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) 

แหล่งงบประมาณ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวม
ทั้งหมด 

 โครงกำรพัฒนำเส้นทำงสูต่ ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ผลรวม 

                26,000          26,000  

2 ผลรวม                 999,200        999,200  

3 โครงกำรงำนบรหิำรงำนวิจัย กิจกรรมคำ่ตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในกำรอ่ำน
บทควำมวิชำกำร/บทควำมวิจัย 

              40,000          40,000  

   กิจกรรมจดัอบรมควำมรูแ้ละแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งำนวิจัย 

              10,000           10,000  

   กิจกรรมทุนสนับสนุนโครงกำรวจิยั (นักวิจัยหน้ำ
ใหม)่ 

              60,000          60,000  

   กิจกรรมประเมินผลงำนวิจัยและผลงำน
สร้ำงสรรค ์

              20,000          20,000  

   โครงกำรสนับสนุนกำรเผยแพรผ่ลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์และสร้ำงแรงจูงใจในกำรผลิต
ผลงำนวิจัยท่ีมคีุณค่ำ 

              10,000          10,000  

 โครงกำรงำนบรหิำรงำนวิจัย ผลรวม               140,000       140,000  
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กลยุทธข์องหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) 

แหล่งงบประมาณ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวม
ทั้งหมด 

3 ผลรวม                  140,000         140,000  

4 โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ กฎหมำยกับ
กำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 

(ว่ำง)               350,000           350,000  

 โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ กฎหมำยกับ
กำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี ผลรวม 

                350,000           350,000  

 โครงกำรเผยแพร่และช่วยเหลือประชำชนทำง
กฎหมำย  

-               500,000           500,000  

 โครงกำรเผยแพร่และช่วยเหลือประชำชนทำง
กฎหมำย  ผลรวม 

                500,000           500,000  
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กลยุทธข์องหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) 

แหล่งงบประมาณ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวม
ทั้งหมด 

 โครงกำรอบรมกฎหมำยปกครองส ำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-              720,000         720,000  

 โครงกำรอบรมกฎหมำยปกครองส ำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลรวม 

               720,000         720,000  

 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรตรำข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

-              720,000         720,000  

 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรตรำข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ผลรวม 

               720,000         720,000  

4 ผลรวม                   850,000          1,440,000       2,290,000  

5 โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรงำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม-กิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรมวัฒนธรรม   

              10,000           10,000  
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กลยุทธข์องหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) 

แหล่งงบประมาณ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวม
ทั้งหมด 

 โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรงำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม 

                10,000          10,000  

5 ผลรวม                   10,000           10,000  

6 กิจกรรมส่งเสริมด้ำนศิลปวัฒนธรรม งำนบุญ
อีสำน ฮีต 12 (บุญข้ำวจี่) 

-                 55,000            55,000  

 กิจกรรมส่งเสริมด้ำนศิลปวัฒนธรรม งำนบุญ
อีสำน ฮีต 12 (บุญข้ำวจี่) ผลรวม 

                 55,000             55,000  

 โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยใน  

กิจกรรมกำรตรวจประเมินคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร 

              26,800          26,800  

   กิจกรรมกำรตรวจประเมินคณุภำพภำยในระดับ
คณะ 

              47,100           47,100  

 โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยใน  ผลรวม 

                73,900          73,900  
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กลยุทธข์องหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) 

แหล่งงบประมาณ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวม
ทั้งหมด 

 โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรบริหำรงำน
และกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนสู่อำเซียน 

โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรบริหำรงำน
และกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนนิติศำสตรส์ู่
อำเซียน 

            344,000        344,000  

 โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรบริหำรงำน
และกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนสู่อำเซียน ผลรวม 

               344,000         344,000  

 โครงกำรบริหำรและจดักำรหน่วยงำน -               603,400        17,279,500     17,882,900  

 โครงกำรบริหำรและจดักำรหน่วยงำน ผลรวม                 603,400        17,279,500    17,882,900  

 โครงกำรพัฒนำระบบงบประมำณและกำรเงิน กิจกรรมพัฒนำประสิทธิภำพกำรรกัษำ
เสถียรภำพทำงกำรเงินและงบประมำณ 

             954,700         954,700  

 โครงกำรพัฒนำระบบงบประมำณและกำรเงิน 
ผลรวม 

               954,700         954,700  

 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรวำงแผนแบบ
มีส่วนร่วม 

-               36,900           36,900  
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กลยุทธข์องหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) 

แหล่งงบประมาณ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวม
ทั้งหมด 

 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรวำงแผนแบบ
มีส่วนร่วม ผลรวม 

                36,900          36,900  

 โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพให้กับ
อำจำรย์และบุคลำกร  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูฝ้ึกปฏบิัติซักซ้อมกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

              20,000          20,000  

 โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพให้กับ
อำจำรย์และบุคลำกร  ผลรวม 

                20,000          20,000  

6 ผลรวม                  658,400        18,709,000     19,367,400  

7 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน กิจกรรมจดัอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ทักษะในกำร
ท ำงำนสำยสนับสนุน 

            180,000         180,000  

 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ผลรวม                180,000         180,000  

 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข  กิจกรรมแข่งขันกีฬำบุคลำกรมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ี

              40,000           40,000  

   กิจกรรม 5 ส สร้ำงสุข               36,000           36,000  
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กลยุทธข์องหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชื่อกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) 

แหล่งงบประมาณ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ ผลรวม
ทั้งหมด 

   กิจกรรมสำนสัมพันธ์นิติศำสตร ์: อนุรักษ์
ประเพณีวันข้ึนปีใหม ่

              34,000          34,000  

   กิจกรรมสำนสัมพันธ์นิติศำสตร ์:อนุรักษ์
ขนบประเพณีรดน้ ำด ำหัวผู้อำวุโส 

              13,500           13,500  

   กิจกรรมสำนสัมพันธ์นิติศำสตร์: สืบสำน
เจตนำรมณเ์นื่องในวันสถำปนำคณะนิตศิำสตร ์

              16,200          16,200  

 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
ผลรวม 

               139,700        139,700  

7 ผลรวม                319,700         319,700  

ผลรวมทั้งหมด                1,508,400        22,090,200    23,598,600  
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