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1. แผนงาน ( √ )  แผนงานราชการ (     ) แผนงานธรุกิจ

ตามพันธกิจของมหาวทิยาลยั

R นโยบายและแผน                    R จดัการศึกษาระดับอดุมศึกษา  วจิยั

R บริการวชิาการ                           R ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม                                     จดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ตามมาตรฐานคุณภาพ

R บริหารความเส่ียง                      พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา                       RRพฒันานักศึกษา

R พฒันาบุคลากร                        R ตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ                 RR พฒันาระบบสารสนเทศ

R จดัการความรู้                          R จดัการและประกนัคุณภาพภายใน                          กลยทุธท์างการเงิน

ตามระบบธรุกิจ  ชือ่แผนงาน........................................................

2. งาน/โครงการ จดัการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (สาขาวชิาวทิยาการจดัการ)

3. หน่วยงาน คณะวทิยาการจดัการ

4. ผู้รบัผิดชอบ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ

5. ระยะเวลา เริ่มตน้ 1 ตุลาคม 2562 สิน้สดุ    30 กนัยายน 2563

แผนปฏิบตัริาชการ แผนปฏิบตังิานธุรกิจ และงบประมาณรายจ่าย 
ประเภทงาน / โครงการ  (  /  )  งานด าเนินการ   (   /  )  งานพัฒนา

ประเภทงบประมาณ  ( /  )  งบประมาณแผ่นดนิ    (  /  ) งบเงินรายได ้   (      ) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ...............................
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  ชอ่งทางงบประมาณ  (  /  ) รายรบัจากระบบราชการ    (   ) รายไดจ้ากงานธรุกิจ
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6. การวเิคราะห์แบบเหตผุลสมัพันธ์

     6.1  หลกัการเหตผุล   

จากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจติดตามงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและผลการประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะได้น ามาเป็นแนวทางปรับปรุงแกไ้ข และพฒันา

ในประเด็นทีเ่ป็นจดุออ่นโดยการสะท้อนผ่านแผนกลยทุธแ์ละกลวธิใีนการด าเนินงานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามมาตรฐานงานประกนัคุณภาพโดยใหส้อดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์และกลยทุธข์อง

มหาวทิยาลัยโดยเฉพาะในประเด็นด้านผลการพฒันาบัณฑิตตามอตัลักษณ์ อาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ ระบบการพฒันาคุณภาพคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน ระบบและกลไก

การพฒันาสัมฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

     6.2  สอดคลอ้งกับยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัคือ ยทุธศาสตรท์ี ่1  บัณฑิตดีมีคุณภาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่2  บูรณาการพนัธกจิอยา่งมีส่วนร่วม

ยทุธศาสตรท์ี ่3  บริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตรท์ี ่4  ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

           และกลยทุธม์หาวทิยาลยัคือ กลยทุธท์ี ่1  ผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจติสาธารณะ

กลยทุธท์ี ่2  ผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นคนเกง่รอบรู้ในวชิาการและวชิาชีพ

กลยทุธท์ี ่3  ผลิตบัณฑิตใหส้ามารถแกป้ัญหา พฒันาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

กลยทุธท์ี ่4  ผลิตบัณฑิตใหส้ามารถท างานร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

กลยทุธท์ี ่6  บูรณาการพนัธกจิสัมพนัธอ์ยา่งมีส่วนร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรท้องถิ่น เพือ่สร้างองค์ความรู้เทคโนโลยฯี

กลยทุธท์ี ่7  การผลิตงานวจิยั เพือ่พฒันาองค์ความรู้ด้านวชิาการและวชิาชีพ น าไปสู่การพฒันาระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ

กลยทุธท์ี ่8  บูรณาการการบริการวชิาการพนัธกจิสัมพนัธสู่์การสร้างความเขม้แขง็ระดับท้องถิ่นและประเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหวา่งภาคีเครือขา่ย

กลยทุธท์ี ่9  ส่งเสริมและสนับสนุนการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและโคงการพระราชด าริสู่การพฒันาองค์ความรู้ฯ

กลยทุธท์ี ่10 สนับสนุนใหทุ้กหน่วยงานบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล ได้แก ่หลักประสิทธผิล หลักประสิทธภิาพ หลักการตอบสนองฯ

กลยทุธท์ี ่11 พฒันาระบบงบประมาณ การเงินและพสัดุ

กลยทุธท์ี ่12 จดัการศึกษาเพือ่พฒันาบุคลากร นักศึกษา ประชาชนและท้องถิ่นใหม้ีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

กลยทุธท์ี ่13 บูรณาการ การจดัการศึกษา วจิยั บริการวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน

กลยทุธท์ี ่14 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่ง ท้องถิ่น ผู้ประกอบการและอาเซียนในการจดัการศึกษา เรียนรู้วถิชีีวติและวฒันธรรมอาเซียน
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    6.3  ตรงกับกลยทุธห์น่วยงานคือ กลยทุธท์ี ่1 บูรณาการพนัธกจิสัมพนัธสู่์ความเป็นเลิศ

กลยทุธท์ี ่2 พฒันาศักยภาพบัณฑิตใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวชิาการและวชิาชีพ

กลยทุธท์ี ่3 มีหลักการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล

            และกลวธิขีองหน่วยงานคือ กลวธิทีี ่1 พฒันาระบบและกลไกในการบูรณาการพนัธกจิสัมพนัธ์

กลวธิทีี ่2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการด าเนินงานพนัธกจิสัมพนัธ ์ระหวา่งเครือขา่ยภายในและภายนอกอยา่งต่อเนือ่ง

กลวธิทีี ่3  ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการท าผลงานวจิยัทีต่อบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

กลวธิทีี ่4  ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรและนักศึกษาน าองค์ความรู้ไปประยกุต์ใช้กบัการบริการวชิาการ

สมเด็จพระเจา้อยู่หวั รัชการที ่9 และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งต่อเนือ่ง

กลวธิทีี ่6 พฒันาหลักสูตรใหไ้ด้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาการและวชิาชีพ

กลวธิทีี ่7 ออกแบบและพฒันากระบวนการเรียนการสอนทีมุ่ง่เน้นทักษะในศตวรรษที ่21

กลวธิทีี ่8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจดักจิกรรมเสริมหลักสูตรใหน้ักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางวชิาการและวชิาชีพ

กลวธิทีี ่9  ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กดิเครือขา่ยศิษยเ์กา่ เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาคณะ

กลวธิทีี ่11 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล

กลวธิทีี ่13 มีการควบคุม ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการบริหารงบประมาณ 

กลวธิทีี ่14  ส่งเสิรมและสนับสนุนใหม้ีช่องทางการส่ือสารภายในและภายนอกองค์กรทีเ่อื้อต่อการบริหารจดัการองค์กรทีม่ีประสิทธภิาพ

กลวธิทีี ่15 ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเนือ่ง

กลวธิทีี ่10 มีนโยบายและมาตรการ การบริหารจดัการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล

กลวธิทีี ่12 มีระบบการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล

กลวธิทีี ่5 ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรม/โครงการเพือ่สร้างการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โครงการตามแนวพระราชด าริพระบาท
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6.4 ภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงานเพ่ือตอบสนองนโยบายและมาตรการดังกล่าว จึงขอเสนอโครงการโดยมีรายละเอียดการวิเคราะหแ์บบเหตุผลสัมพันธ์ ดังน้ี

วัตถุประสงค์ของ งาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเรจ็ในระดับผลผลิต ตัวชี้วัดความส าเรจ็ในระดับผลลัพธ์

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (Output Indicators) (Outcome Indicators)

และเปา้ประสงค์ของหน่วยงาน)

 จัดการเรยีนการสอนด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ของ มรอ. ข้อ 1 1. พฒันาการจัดการเรียนการสอน 1. มีการเปดิสอนตามหลักสูตรและมีกิจกรรม 1.1 จ านวนกิจกรรมพฒันาทกัษะนักศึกษา

 - เพื่อผลิตบณัฑิตดี มีคุณภาพในการพฒันาชุมชน พฒันาการเรียนการสอน 1.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียน

ทอ้งถิ่น 

วัตถุประสงค์ของ มรอ. ข้อ 4 2. พฒันาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและท านุฯ 2. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักาณะนักศึกษา 2.1 นักศึกษาได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะ

 - เพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม โดยน้อมน า

แนวพระราชด าริมาใช้ในการพฒันาชุมชน ทอ้งถิ่น

วัตถุประสงค์ของ มรอ. ข้อ 6 3. พฒันาบคุลากรและการจัดการความรู้ 3. บคุลากรได้รับการพฒันาอย่างน้อย 1 คร้ัง 3.1 บคุลากรได้รับการพฒันาอย่างน้อย 1 คร้ัง

 - เพื่อพฒันาระบบการบริหารจัดการมหาวทิยาลัย 4. พฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4. มีการพฒันาระบบและกลไกการประกัน 4.1 มีการสนับสนุน/ส่งเสริมผลการประเมิน

ด้วยหลักธรรมาภบิาล คุณภาพที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของ มรอ.  ข้อ 2 5. พฒันาสาขาวชิาและหลักสูตร 5. หลักสูตรได้รับการพฒันา/ปรับปรุง 5.1 หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ.

 - เพื่อผลิตและพฒันาครูอย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐานของคุรุสภา

วัตถุประสงค์ของ มรอ. ข้อ 6 6. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ 6. มีส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 6.1 ความพงึพอใจของผู้เรียน และส่ิงอ านวย

 - เพื่อพฒันาระบบการบริหารจัดการมหาวทิยาลัย บริหารงานทั่วไป และบริหารงานทั่วไป ความสะดวกภายในคณะ

ด้วยหลักธรรมาภบิาล

วัตถุประสงค์ของ มรอ.  ข้อ 3 7. สนับสนุนหน่วยจัดการงานวจิัย 7. มีระบบจัดการงานวจิัยในคณะ 7.1 จ านวนงานวจิัยเพิ่มขึ้น มีโครงการพฒันา

 - เพื่อวจิัย บริการทางวชิาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวจิัย

สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมในการพฒันาชุมชน

ทอ้งถิ่น 
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วัตถุประสงค์ของ งาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเรจ็ในระดับผลผลิต ตัวชี้วัดความส าเรจ็ในระดับผลลัพธ์

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (Output Indicators) (Outcome Indicators)

และเปา้ประสงค์ของหน่วยงาน)

วัตถุประสงค์ของ มรอ.  ข้อ 5 8. สนับสนุนบริการวชิาการ 8. มีการบริการวชิาการแก่ชุมชน 8.1 โครงการบริการวชิาการอย่างน้อย 1 โครงการ

 - เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่าย

ทกุภาคส่วน เพื่อร่วมพฒันาทอ้งถิ่น

7. การจัดการความเสี่ยง

โอกาสและผลกระทบของการเกิดความเส่ียง มีดังนี้ การควบคุมความเส่ียง สามารถด าเนินการได้ดังนี้

1.การด าเนินงานไม่เปน็ไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด 1.จัดท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อการบรรลุเปา้หมาย

2 ความส าเร็จในระดับผลผลิต ต่ ากวา่ร้อยละ 80 2.สร้างมาตรการควบคุมความเส่ียง

3.ความส าเร็จในระดับผลลัพธ ์ต่ ากวา่ร้อยละ 80 3.มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะ

4.มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะไปใช้ในการปรับแผน

ความเสี่ยง การควบคุม
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)

1,2,3 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 2,772,900   

4,5,6 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 815,000      

1.1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน คร้ัง 4  /  /  /  / 280,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 - พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 10 หลักสูตร 1.วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับผลิตส่ือการสอน 64,000 บาท

2.ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 2 เคร่ือง 216,000 บาท

รวมเป็นเงิน 280,000 บาท

1.2 วัดผลประเมินผลและแนวการสอน คร้ัง 4   /    /    /    / 87,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

วัดผลประเมินผลการเรียนการสอน   1.กระดาษ 45,000 บาท

แนวการสอน มคอ. 3, 4  และ มคอ. 5, 6 2.ซองบรรจขุอ้สอบ 2,000 บาท

 3.กระดาษเขยีนตอบ  15,000 บาท

4.กระดาษค าตอบ ก ข ค ง   25,000บาท

รวมเป็นเงิน 87,000 บาท

1.3 ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศ กิจกรรม 4   /    /    /    / 58,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

ทางวิชาการของบัณฑิตคณะ 1. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท

สนับสนุนกจิกรรมเพิ่มทักษะและคุณลักษณะ 2.ค่าวัสดุในการด าเนินการ 8,000 บาท

ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต เช่น การเขา้ร่วม รวมเป็นเงิน 58,000 บาท

กจิกรรมทางธุรกจิ สังคม และชุมชน

การเขา้ร่วมกจิกรรมการแขง่ขนั การประกวดใน

สาขาวิชาและกจิกรรมส่งเสริมความเป็นคนดี ฯลฯ

งบประมาณ
ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
วัตถุประสง

ค์ข้อที่
รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

1.4 เตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คร้ัง 7  /  /  /  /  /  /  / 150,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

สหกิจศึกษา 1.ปฐมนิเทศและปัจฉมินิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  -เตรียมความพร้อมให้กบันักศึกษากอ่นและ 20,000 บาท

หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกจิศึกษา 2. นิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 118,000 บาท

 -ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยกุต์ใช้ความรู้ 3. ค่าสรุปรูปเล่ม 2,000 บาท

ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 4.ค่าจา้งจดัท าคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10,000 บาท

รวมเป็นเงิน 150,000 บาท

1.5 พัฒนาอุปกรณ์การศึกษาระบบสารสนเทศ คร้ัง 4  /  /  /  / 200,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 1. ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 100,000 บาท

 - พัฒนางานระบบสารสนเทศของคณะ 2. DVD-Rom แบบ External 20,000 บาท

 3.สายแลน  4,500 บาท

4.หัว RJ-45 1,000 บาท

5.สายพันเกบ็สายไฟ 2,000 บาท

6.Router 2,500 บาท

7.วัสดุในห้องปฏิบัติการ 70,000 บาท

รวมเป็นเงิน 200,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

1.6 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา คร้ัง 4 / / / 40,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 1. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 12,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  14,000 บาท

3. ค่าจดัท ารูปเล่มหลักสูตร 14,000บาท

รวมเป็นเงิน  40,000 บาท

2 พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  200,000

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คร้ัง 1 / 14,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ 1. ค่าจา้งเหมาตกแต่งจดัซุ้ม 10 ซุ้ม 14,000 บาท

 - นักศึกษา/บัณฑิตใหม่เข้าร่วมโครงการ 400 คน รวมเป็นเงิน 14,000 บาท

 - ร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต

2. โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย คร้ัง 3  / 20,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 ได้แก่  ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ 1. ค่าจา้งเหมาจดัขบวนแห่  10,000 บาท

ประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษา 2. ค่าวัสดุในการด าเนินการ 8,000 บาท

 - นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากรเข้าร่วม 3. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1,500 บาท

 กิจกรรม 200 คน 4. ค่าสรุปรูปเล่มโครงการ 500 บาท

 - ร่วมสืบสานประเพณีส าคัญทางศาสนา รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

 - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะวิทยาการจัดการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คร้ัง 1 / 40,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี 2562 1. ค่าตอบแทนวิทยากร  10,000 บาท

 - นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 400 คน 2. ค่าเดินทางวิทยากร 3,000 บาท

 - ปรับสภาพนักศึกษาเข้าสู่สังคมใหม่ (ร้ัวมหาวิทยาลัย) 3. ค่าที่พักวิทยากร 1,000 บาท

4. ค่าอาหาร 16,000 บาท

5. ค่าวัสดุด าเนินงาน 10,000 บาท

รวมเป็นเงิน 40,000 บาท

4. พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจ าปี 2562 คร้ัง 1 / 20,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 1. ค่าจา้งเหมาหมอพราหมณ์/เคร่ืองบวงสรวง  10,000 บาท

 - อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม 2. ค่าจา้งเหมาท าบายศรี 4,000 บาท

จ านวน 140  คน 3. ค่าจา้งเหมาจดัการแสดง/วงดนตรีปี่พาทยไ์ทย 5,000 บาท

 - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4. ค่าป้ายไวนิล  500 บาท

 - เพื่อเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของบุคลากรคณะ 5. ค่าสรุปรูปเล่มโครงการ  500 บาท

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

5.  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกต้ัง คร้ัง 1 / 1,000          หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน 800 บาท

ประจ าปีการศึกษา 2561 2. ค่าสรุปรูปเล่มโครงการ 200 บาท

 - นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

 - ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักหน้าที่ของตนเอง

 - เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

6. โครงการ "นักศึกษาใหม่ สักการะพระยาพิชัย คร้ัง 1 / 30,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 ดาบหักไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์" ประจ าปี 2562 1. ค่าอาหารส าหรับนักศึกษา  20,000 บาท

 - นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 400  คน 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน 10,000 บาท

 - ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

 - ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและมีส่วนร่วม

7. โครงการกีฬาหางนกยูงเกมส์ คร้ัง 1  / 40,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 - นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 400  คน 1. ค่าวัสดุ 15,000 บาท

 - สืบทอดประเพณีการแข่งขันกีฬาหางนกยูงเกมส์ 2. ค่าจา้งเหมาแต่งหน้า/ค่าเช่าชุดผู้น าเชียร์ 15,000 บาท

 - สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความสัมพันธ์ 3. ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียง/ชุดไฟ 10,000 บาท

อันดีและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมเป็นเงิน 40,000 บาท

8. โครงการวันสถาปนา มรอ. คร้ัง 1 / 5,000          หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

1. ค่าอาหาร 4,000 บาท

2. ค่าวัสดุ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

9. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ คร้ัง 1 / 10,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

1. ค่าอาหาร 4,000 บาท

2. ค่าวัสดุ 1,000 บาท

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาคณะวิทยาการ คร้ัง 1 20,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท

 - นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 30  คน 2. ค่าอาหาร 10,000 บาท

 - ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและการเป็นผู้น า 3. ค่าวัสดุ 5,000 บาท

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

3 พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ 600,000      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 3.1โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ คน 65 400,000 1. ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเล้ียง/ค่าอาหาร

และสายสนับสนุน คน 17 / / / / 2. ค่าวิทยากร/ ค่าเล้ียงรับรองวิทยากร

 คณะวิทยาการจดัการ 3. ค่าตอบแทน/ค่าลงทะเบียน/ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 

รวม 400,000 บาท

3.2 พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 1 62   /  200,000       หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

  1. ค่าวัสดุ  

2. ค่าเขา้เล่มเอกสาร

4 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 40,000        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 การประชุม/จดัการความรู้ สนับสนุน 10 ระดับดี / / / /  ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 25,000

การประกนัคุณภาพการศึกษา หลักสูตร ค่าวัสดุ  3,000

ระดับหลักสูตร ค่าเขา้เล่มรายงาน 12,000

ระตับคณะ รวมเป็นเงิน 40,000 บาท

 - งบเงินรายได้ 40,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

5 พัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตร 326,000      

# กิจกรรมเสริมหลักสูตรบริหารธรุกิจ 190,000      

1) สาขาการตลาด 43,000        

1 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คร้ัง 1  /  /  / 10,900 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน*6 ชม.*600 บาท) = 3,600 บาท

ปีการศึกษา 2562 1.2 ค่าวัสดุในการด าเนินกจิกรรม = 2,000 บาท

1.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 1.3 ค่าสรุปรูปเล่มโครงการ = 300 บาท

ในมหาวิทยาลัยและทราบแนวทางการใช้ 1.4 ค่าอาหารกลางวัน (50คน*2วัน*50บาท)=5,000 บาท

ชีวิตนักศึกษา เพื่อไปสู่การเป็นบัณฑิต รวมเป็นเงิน 10,900  บาท

1.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มนักศึกษา  

รุ่นพี่และคณาจารย์

1.3 เพื่อเสริมศักยภาพนักศึกษาใหม่สู่ร้ัวมหาวิทยาลัย

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร Digital Marketing คร้ัง 1 / / / / 17,400        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

2.1 เปิดมุมมองธุรกิจบนโลกออนไลน์ 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 คน*6 ชม.*600 บาท) = 7,200 บาท

และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของ 1.2 ค่าอาหารกลางวัน (60คน*2วัน*50บาท)=6,000 บาท

Digital Marketing 1.3 ค่าอาหารว่าง (60คน*2วัน*20 บาท)=2,400 บาท

2.2 ท าการตลาดผ่านส่ือสังคม 1.4 ค่าสรุปรูปเล่ม  300 บาท

1.5 ค่าวัสดุในการด าเนินกจิกรรม 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน  17,400  บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

3 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน "Marketing for คร้ัง 1 / / / 14,700        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 Community"     1.1 ค่าอาหารกลางวัน (90คน*1วัน*50บาท)=4,500 บาท

 เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษามี     1.2 ค่าอาหารว่าง (90คน*1วัน*25 บาท)=2,250 บาท

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิและ     1.3 ค่าสรุปรูปเล่ม  300 บาท

ทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 (ตอบสนอง 4 พันธกิจ)     1.4 ค่าวัสดุในการด าเนินกจิกรรม 7,650 บาท

รวมเป็นเงิน  14,700  บาท

2) สาขาธรุกิจบริการ 53,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 1. ค่าสมนาคุณวิทยากร    15,000 บาท

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการบริการ 2 คร้ัง / / 30,000        2. ค่าเบี้ยเล้ียง พาหนะ และที่พัก   10,000 บาท

Service Excellence ตอน 4. ค่าเอกสาร    5,000 บาท

“Service Trends” 5. ค่าวัสดุในการด าเนินงาน/กจิกรรม     8,800 บาท

“Service Inovation” 6. ค่าจา้งเหมา    5,000 บาท

7. ค่าสรุปรูปเล่มโครงการ     2,000 บาท

2. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน 2 รายวิชา / / / / / / / / 10,000         8. ค่าอาหารและอาหารว่าง     3,000 บาท

“SBM Sharing" 9. ค่าป้ายไวนิว       2,000 บาท

10.ค่าจา้งผลิตส่ือ   2,200 บาท

3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา 2 คร้ัง / / 13,000        

“SBM ช่วงเวลาดีๆ จากพี่ถึงน้อง" รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 53,000 บาท

“เทคโนโลยีเพื่อบริการที่เป็นเลิศ”
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

3) สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรม 36,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

1 โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ คร้ัง 1 / 6,380 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ

นักศึกษา 1. ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (2 คน*8 ชม. * 300 บาท) 4,800 บาท

1.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และ 2. ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด 580 บาท

นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ภาคเรียนที่ 1/2563

1.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับนักศึกษา จ านวน 80 คน

2 โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาฯ เพื่อให้นักศึกษา คร้ัง 2 / / 11,860 กจิกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานและสัมมนาฯ

มคีวามรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแลกเปล่ียน 1. ค่าของที่ระลึก 500 บาท

เรียนรู้นอกห้องเรียนยังสถานประกอบการจริง 2. ค่าเช่าที่พัก (2 ห้อง* 1 คืน* 1,200) 2,400 บาท

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 3. ค่าเช่ารถตู้ 3,000 บาท

4. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย ์(3 คน* 3 วัน* 240 บาท) 2,160 บาท

5. ค่าสมมนาคุณวิทยากร (1 คน*3 ชม.*600 บาท) 1,800 บาท

6. ค่าอาหารกลางวัน (15 คน* 50 บาท*1 มื้อ) 750 บาท

7. ค่าอาหารว่าง (15 คน* 25 บาท*2 มือ) 750 บาท

8. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 500 บาท

3 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับชุมชน คร้ัง 1 / 17,760         กจิกรรมที่ 3 การบูรณาการวิชาการกบัชุมชนฯ

ตามพันธกิจ การเรียนการสอน การวิจัย 1. ค่าของที่ระลึก 500 บาท

การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง 2. ค่าสัมนาคุณวิทยากร (1 คน*3 ชม. *600 บาท) 1,800 บาท

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 3. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย ์(3 คน* 3 วัน* 240 บาท) 2,160 บาท

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเพื่อเป็นการ 4. ค่าเช่าที่พัก (2 ห้อง* 2 คืน* 1,200) 4,800 บาท

ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 5. ค่าอาหารกลางวัน (40 คน* 50 บาท*2 มื้อ) 4,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 6. ค่าอาหารว่าง (40 คน* 25 บาท*4 มือ) 4,000 บาท

ภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น 7. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 500 บาท

และผู้ประกอบการ

4) สาขาการจัดการผู้ประกอบการ 10,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

1.โครงการเสริมสร้างผู้ประกบอการยคุใหม่ คร้ัง 1 / 1.ค่าวัสดุ   1,000 บาท

ตามรอยวิถไีทย 2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  500  บาท

1.1 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ 3. ค่าจา้งเหมาจดัท าฐานกจิกรรม     4,000  บาท

การเป็นผู้ประกอบการได้บริการวิชาการ 4. ค่าอาหารกลางวัน    4,500  บาท

แกชุ่มชนสังคม

1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้เขา้ร่วม

โครงการได้ประยกุใช้ความรู้ภาคทฤษฎีสู่

การปฏิบัติ

5) สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 48,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1 โครงการเตรียมความพร้อมของสาขาวิชา  21 

 

คร้ัง 1 / / /         20,000 1.ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 7 ชม. X 1 คน) = 4,200  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่การพัฒนาอาชีพในศตวรรษที่ 2.ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะวิทยากร 2,000 บาท
21 ประจ าปี 2563 3.ค่าอาหารกลางวัน ( 50 บาท x 100 คน x 2 มื้อ) = 10,000  

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 3,300 บาท
2 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการใน คร้ัง 1 / / / 15,000 1. ค่าของที่ระลึก 1 ชิ้น 1,500 บาท

รายวิชาโครงงานของนักศึกษาสาขาวิชา 2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปี 2563 3. ค่ารูปเล่มสรุปผล (250 บาท x 2 เล่ม) = 500 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

4. ค่าอาหารกลางวัน ( 50 บาท x 100 คน x 2 มื้อ) = 10,000

5. ค่าอาหารว่าง ( 20 บาท x 100 คน x 1 มื้อ)
  = 2,000 บาท

3 โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะในการ คร้ัง 1 / / / 13,000 1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท
พัฒนาอาชีพในศตวรรษที่ 21 2. ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชม. X 1 คน) 

= 3,600 บาท

3.ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะวิทยากร 2,000 บาท

4. ค่ารูปเล่มสรุปผล (250 บาท x 2 เล่ม)  500 บาท  

5. ค่าอาหารกลางวัน ( 50 บาท x 100 คน x 1 มื้อ) = 5,000  

6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 900 บาท

# กิจกรรมเสริมหลักสูตรบัญชี 85,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

1) โครงการบริการวิชาการ "จดแล้วไม่จน คร้ัง 1 / 17,000 กิจกรรมที่ 1 โครงการบริการวิชาการฯ

วางแผนทางการเงินด้วยบัญชีครัวเรือน" 1) ค่าพาหนะ 1,000 บาท

 - ให้ความรู้บัญชีครัวเรือน 2) ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน  12,000 บาท

- ให้ความรู้การเพาะถั่วงอกอย่างง่าย 3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินการ  2,000 บาท

 - สร้างฝายชะลอน้ า 4) ค่าเอกสารประกอบ 1,000 บาท

- ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมขน 5) ค่าป้ายไวนิล  500 บาท

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 150 คน 6) ค่าจดัท ารูปเล่มโครงการ  500 บาท

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 17,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

2) โครงการเส้นทางอาชีพนักศึกษาบัญชี / 22,000 กิจกรรมที่ 2 โครงการเส้นทางอาชีพนักศึกษาบัญชีฯ

สู่การเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี 1) ค่าสมนาคุณวิทยากร (600 บาท*6ชม.) 3,600 บาท

คุณภาพยุคใหม่ 2) ค่าเดินทางวิทยากร 6,000 บาท

- ให้ความรู้เส้นทางสู่วิชาชีพบัญชีต่างๆ เช่น 3) ค่าที่พักวิทยากร (800 บาท*1ห้อง*2คืน)  1,600 บาท 

การตรวจสอบบัญชี 4) ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 7,200 บาท

ผู้เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษาบัญชี 5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินการ 1,500 บาท

และอาจารย์ผู้ดูแล)  จ านวน 120 คน 6) ค่าเอกสารประกอบ  1,500 บาท

7) ค่าจดัท ารูปเล่มโครงการ  600 บาท

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 22,000 บาท

 

3) โครงการบริการรับยื่นแบบช าระภาษีเงินได้ / 1,000 กิจกรรมที่ 3 โครงการบริการรับยืน่แบบช าระภาษีเงินได้ฯ

บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 1) ค่าเอกสาร   500 บาท

ประจ าปีภาษี 2562 และวางแผนภาษี 2) ค่าจดัท ารูปเล่ม 500 บาท

ประจ าปี 2563 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,000 บาท

 

4) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 15,000 กิจกรรมที่ 4 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ฯ

ประจ าปีการศึกษา 2562 1) ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน  12,500 บาท

- ให้ความรู้การบัญชีเบื้องต้น 2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินการ 1,000 บาท

- ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในงานบัญชี 3) ค่าเอกสารประกอบ  1,000 บาท

- เสริมทักษะให้แก่นักศึกษาเพิ่มเติม 4) ค่าจดัท ารูปเล่มโครงการ  500 บาท

- กิจกรรมการปรับตัวในร้ัวมหาวิทยาลัย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 15,000 บาท

- ผู้เข้าร่วมโครงการ (อาจารย์ นักศึกษา  
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

หลักสูตรบัญชี)  จ านวน  160 คน

5) โครงการจุดประกายความฝันสานสัมพันธ์ 30,000 กิจกรรมที่ 5 โครงการจุดประกายความฝันสานสัมพันธฯ์

น้องพี่บัญชีเข้มแข็ง ปี 2562 1) ค่าสมนาคุณวิทยากร 900 บาท

- บรรยายให้ความรู้ หัวข้อเร่ือง "จุดประกาย 2) ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน  28,300 บาท

ฝัน สู่ความส าเร็จ" 3) ค่าป้ายไวนิล  500 บาท

- กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง 4) ค่าจดัท ารูปเล่มโครงการ  300 บาท

- กิจกรรมเข้าฐาน/กีฬาสานสัมพันธ์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 30,000 บาท

- ผู้เข้าร่วมโครงการ (อาจารย์ นักศึกษา  

หลักสูตรบัญชี)  จ านวน  450 คน

# กิจกรรมเสริมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 15,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 - โครงการอบรมให้ความรู้นักศึกษา 1 1  15,000        1. ค่าตอบแทนวิทยากร  6,000  บาท

2. ค่าเเอกสาร = 2,000 บาท

3. ค่าวัสดุ = 5,000 บาท

4.ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  2,000 บาท

# กิจกรรมเสริมหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 36,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

1. โครงการ "คืนรักให้ท้องถิ่น คร้ัง 1 / 20,000        กจิกรรมที่ 1 คืนรักให้ทองถิน่ คืนแผ่นดินนิเทศศาสตร์ฯ

คืนแผ่นดินนิเทศศาสตร์ คร้ังที่ 12" 1. ค่าอาหาร 5,000 บาท

เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน 2. ค่าพาหนะ 3,000 บาท

กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอน 3. ค่าจา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 6,000 บาท

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง 4. ค่าวัสดุด าเนินการ 6,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนฝึกให้นักศึกษามีจิต รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

สาธารณะด้วยการน าความรู้ทางวิชาการและ

ทักษะวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการ

จัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้กลับมา

ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ

นิเทศศาสตร์ให้กับศิษย์ปัจจุบันได้น าไปใช้เป็น

แนวทางในการเตรียมความพร้อมการประกอบ

วิชาชีพต่อไป

2. การสัมมนานิเทศศาสตร์ คร้ัง 1  / 16,000        กจิกรรมที่ 2 สัมมนานิเทศศาสตร์

เป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท 

ด้านนิเทศศาสตร์ที่ก าลังเป็นที่สนใจในสังคม 2. ค่าพาหนะ 2,000 บาท

โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแลกเปล่ียน เรียนรู้ 3. ค่าอาหาร 4,000 บาท

และถ่ายทอดประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ 4. ค่าวัสดุด าเนินการ 5,000 บาท

นิเทศศาสตร์ให้กับอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมเป็นเงิน 16,000 บาท

นิเทศศาสตร์ และประชาชนทั่วไปเพื่อให้เป็น

แนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

6 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 576,900      

     และบริหารงานทั่วไปแลบริหารงานทั่วไป

 - งบเงินรายได้  

 - งบแผ่นดิน     

6.1 การบริหารจัดการเร่งด่วนคณะ คร้ัง 4 / / / / 150,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

งบบริหารงานเร่งด่วนคณะ งบประมาณส าหรับการบริหารงานเร่งด่วน แกป้ัญหา

เพื่อจดัการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่คณะ เฉพาะกจิที่ไม่ได้อยูใ่นแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้า

ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า รวมเป็นเงิน 150,000 บาท

6.2 การบริหารจัดการคณะ คร้ัง 12  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 50,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

   บริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วมในรูปแบบ 1.ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยประชุม/ค่าเบี้ยเล้ียงกรรมการประจ าคณะ

คณะกรรมการทั้งในระดับคณะและหน่วยงาน 2.ค่าอาหารและอาหารว่าง

ภายในตามกระบวนการ PDCA ดังนี้ 3.ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารประกอบการประชุม

 - ประชุมกรรมการประจ าคณะ  4.ค่าวัสดุในการด าเนินการ

 - ประชุมบุคลากร รวมเป็นเงิน 50,000 บาท

 - ประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการ 

 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ฯลฯ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

6.3 งานบริหารส านักงานคณบดี คร้ัง 10  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 231,900 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อบริหารจดัการงานส านักงาน 1.ค่าใช้จา่ยวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานภายในคณะ 

ดูแลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  81,900 บาท

และดูแลภูมิทัศน์คณะ 2. ค่าวัสดุท าความสะอาดอาคารและบริเวณ 70,000 บาท

3. ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา 30,000 บาท

4.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศและลิฟท์  

50,000  บาท

รวมเป็นเงิน  231,900 บาท

6.4 ค่าสาธารณูปโภค เดือน 12 / / 65,000 หมวดค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าบริการ Internet รายเดือน

2. ค่าโทรศัพท์และโทรสาร รายเดือน

3. ค่าแสตมป์และค่าจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์

รวมเป็นเงิน 65,000 บาท

6.5 ประชาสัมพันธส์่งเสริมเอกลักษณ์ คร้ัง 5 / / / / / 80,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

และอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ ค่าจา้งเหมาผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานประจ าปี

สร้าง พัฒนา ส่ือสาร และเผยแพร่เอกลักษณ์ ค่าจา้งท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

และอัตลักษณ์ของคณะทั้งภายในและ บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

ภายนอกมหาวิทยาลัย และวัสดุด าเนินการ   ฯลฯ

รวมเป็นเงิน 80,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
งบประมาณ

ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับเป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

7 สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย 70,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

7.1 โครงการงานจดัการความรู้ 1.โครงการงานจดัการความรู้ 25,000 บาท

7.2 โครงการสนับสนุนร่วมประชุมวิชาการ 2.โครงการสนับสนุนร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอ

และน าเสนอผลงานวิจยั ผลงานวิจยั   45,000  บาท

2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ

2.2 ค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมหรือการน าเสนอผลงาน

วิจยั 

8 สนับสนุนบริการวิชาการ 30,000        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

115,000      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

 8.1 โครงการพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ 1 คร้ัง / โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    50,000 บริหารธุรกจิ บัญชี สู่สังคมให้กบันักเรียนนักศึกษา

เพื่อถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านการบริหาร  ในเขตพื้นที่บริการ

จดัการบริหารธุรกจิ บัญชี สู่สังคม ให้กบั 1. ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเล้ียง

นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ 2. ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 

3. ค่าอาหาร

4. ค่าตอบแทนวิทยากร

รวม 50,000

8.2 โครงการประชุมเครือขา่ยความร่วม 5 คร้ัง /  / / / / 95,000        โครงการประชุมเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

มือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

จดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยด าเนินการเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าห้องประชุม 

ค่าตอบแทน วิทยากรค่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าด าเนินกจิกรรม

2,772,900   
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9. สรปุงบประมาณจ าแนกตามหมวดเงนิ

9.1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว บาท

9.2 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 1,549,200           บาท

9.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค 65,000               บาท

9.4 หมวดค่าครุภณัฑ์ บาท

9.5 หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

9.6 หมวดเงินอุดหนุน บาท

9.6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,158,700           บาท

9.6.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท

9.7 หมวดเงินรายจ่ายอื่น บาท

รวมทั้งสิ้น 2,772,900         บาท

ลงชื่อ ผู้เสนองาน/โครงการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบงาน/โครงการ

สินีนาถ  วกิรมประสิทธิ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ  วกิรมประสิทธ)ิ

อิราวฒัน์  ชมระกา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิราวฒัน์  ชมระกา)
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กิจกรรม

แผนงาน-งาน/โครงการ บคุลากร ด าเนินการ

นโยบายและแผน

1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 815,000    815,000       

2 พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 105,000    95,000      200,000       

3 พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ 600,000    600,000       

4 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 40,000      40,000        

5 พัฒนาสาขาวชิาและหลักสูตร 326,000    326,000       

6 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารงาน 576,900    576,900       

7 สนับสนุนหน่วยจัดการงานวจิัย 70,000      70,000        

8 สนับสนุนบริการวชิาการ 145,000    145,000       

-             

-             

รวม 815,000   -          576,900   70,000     145,000   105,000   326,000   600,000   95,000     -        40,000     2,772,900   

29.39      -          20.80      2.52        5.23        3.79        11.76      21.64      3.43        -        1.44        100.00       ร้อยละ

ตารางสรปุงบประมาณจ าแนกตาม  แผนงาน  โครงการ  งบประมาณรายจ่ายป ีพ .ศ.2563
หน่วยงาน คณะวทิยาการจัดการ

บริการวิทย

บริการ
ประกันคุณภาพ รวม

สนับสนุนการจัดการศึกษาจัดการเรียน

การสอน
วิจัย บริการวิชาการ

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบคุลากร

ส่งเสริม

กิจกรรม นศ.
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หน่วย : บาท

บคุลากร ด าเนินการ

โครงการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(สาขาวิทยาการจัดการ)

1. พฒันาการจัดการเรียนการสอน 815,000        815,000        

2. พฒันาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและท านุฯ 200,000        200,000        

3. พฒันาบคุลากรและการจัดการความรู้ 600,000        600,000        

4. พฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 40,000          40,000          

5. พฒันาสาขาวชิาและหลักสูตร 326,000        326,000        

6. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานทั่วไป 576,900        576,900        

7. สนับสนุนหน่วยจัดการงานวจิัย 70,000          70,000          

8. สนับสนุนบริการวชิาการ 95,000          50,000          145,000        

รวมงบประมาณ 1,141,000     -              165,000       200,000       50,000         -              1,216,900     2,772,900     

หมายเหตุ 

1. ใหร้ะบจุ านวนเงินในแต่ละกิจกรรม วา่รองรับวตัถุประสงค์ใด  เปน็จ านวนเงินเทา่ไร

ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงการ ทีร่องรับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

วัตถุประสงค์ 6โครงการ

งบประมาณของ โครงการ ที่รองรบัวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย    

แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

รวม
วัตถุประสงค์ 1 วัตถุประสงค์ 2 วัตถุประสงค์ 3 วัตถุประสงค์ 4 วัตถุประสงค์ 5
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บคุลากร ด าเนินการ

โครงการจดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์

(สาขาวิทยาการจดัการ)

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 575,000    240,000   815,000        

2. พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและท านุฯ 55,000   115,000   20,000      10,000     200,000        

3. พัฒนาบคุลากรและการจัดการความรู้ 600,000   600,000        

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 40,000    40,000         

5. พัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตร 326,000    326,000        

6. สนบัสนนุการจัดการเรียนการสอนฯ  576,900   576,900        

7. สนบัสนนุหนว่ยจัดการงานวิจัย 20,000   30,000     20,000    70,000         

8. สนบัสนนุบริการวิชาการ 25,000    25,000  95,000    145,000        

75,000  140,000  25,000  -     921,000   -   -  -  630,000  250,000  - -     -      731,900  2,772,900    

หมายเหต ุ

1. ใหร้ะบจุ านวนเงินในแต่ละกจิกรรม ว่ารองรับกลยุทธ์ใด  เปน็จ านวนเงินเท่าไร  

งบประมาณของ โครงการ/ กิจกรรม ทีร่องรับ  กลยทุธ์ ของมหาวิทยาลยั    (บาท)

ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงการ ที่รองรบักลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2563

หน่วยงาน คณะวิทยาการจดัการ

โครงการ รวม

ก1

ยกระดบัคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจดัการ

ก13
ก11 ก12ก5 ก10ก8 ก9ก6 ก7ก2 ก3

พัฒนาทอ้งถ่ิน ผลติครูและบณัฑิตดมีคุีณภาพ

ก4

แผนงานจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
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