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กนผ.2(1)

1. แผนงาน (P)  แผนงานราชการ (    ) แผนงานธุรกิจ

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

R นโยบายและแผน  R จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา R วจิัย

R บริการวชิาการ R ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม R จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามมาตรฐานคุณภาพ

R บริหารความเส่ียง R พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา R พฒันานักศึกษา

R พฒันาบคุลากร R ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ R พฒันาระบบสารสนเทศ

R จัดการความรู้ R จัดการและประกันคุณภาพภายใน R กลยุทธท์างการเงิน

 ตามระบบธุรกิจ  ชื่อแผนงาน........................................................

2. งาน/โครงการ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

3. หน่วยงาน วทิยาลัยนานาชาติ

4. ผู้รบัผิดชอบ คณบดีวทิยาลัยนานาชาติ 

5. ระยะเวลา เริม่ต้น    1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด    30 กันยายน 2563

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

ประเภทงบประมาณ  (  P  )  งบประมาณแผ่นดนิ    (  P   ) งบเงินรายได ้   (      ) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ...............................
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  ช่องทางงบประมาณ  ( P ) รายรบัจากระบบราชการ    (   ) รายได้จากงานธุรกิจ
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6. การวิเคราะหแ์บบเหตุผลสัมพันธ์

     6.1  หลักการเหตุผล วทิยาลัยนานาชาติเปน็องค์กรในก ากับของมหาวทิยาลัยท าหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติใหม้ีคุณภาพ และมาตรฐาน 

ในระดับสากล รวมถึงใหบ้ริการทางวชิาการด้านภาษาที่สอดคล้องกับความต้องการของทอ้งถิ่น จึงได้จัดท าแผนปฏบิติัราชการ แผนงานตามพนัธกิจ  

และงบประมาณรายจ่าย ฉบบันี้ขึ้นเพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการศึกษาวทิยาลัยนานาชาติ และมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ต่อไป

     6.2  สอดคล้องกับยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยคือ ยุทธศาสตร ์ที่ 1 พนัธกิจสัมพนัธก์ับการพฒันาทอ้งถิ่น ยุทธศาสตร ์ที่  2 การผลิตครู และบณัฑิตดีมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร ์ที่  4 การพฒันาระบบการบริหาร

           และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยคือ

กลยุทธท์ี่ 1 บรูณาการพนัธกิจสัมพนัธเ์พื่อยกระดับเศรษฐกิจของทอ้งถิ่น ที่เปน็ไปตามบริบทและความต้องการในการพฒันาทอ้งถิ่น

กลยุทธท์ี่ 2 บรูณาการพนัธกิจสัมพนัธเ์พื่อพฒันาสังคมทอ้งถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และกีฬา การศึกษา การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ

กลยุทธท์ี่ 3 บรูณาการพนัธกิจสัมพนัธเ์พื่อพฒันาสังคมทอ้งถิ่นด้านส่ิงแวดล้อม

กลยุทธท์ี่ 5 บณัฑิตดีมีคุณภาพ มีจิตอาสา พฒันาเปน็ผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับความต้องการของ ชุมชนทอ้งถิ่น

กลยุทธท์ี่ 6  พฒันาศักยภาพครูของครู ครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้ีความเปน็มืออาชีพ

กลยุทธท์ี่ 7 สร้างนวตักรรมเพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 สู่การศึกษา  4.0

กลยุทธท์ี่ 8 พฒันา ปรับปรุงหลักสูตรสหวทิยาการตอบสนองต่อการพฒันาทอ้งถิ่น

กลยุทธท์ี่ 9  พฒันาศักยภาพอาจารย์ใหเ้ปน็มืออาชีพ

กลยุทธท์ี่ 10 พฒันาการจัดการเรียนรู้ใหบ้ณัฑิตเปน็คนดีมีความเชี่ยวชาญในวชิาชีพ

กลยุทธท์ี่ 11 ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพฒันาทอ้งถิ่น

กลยุทธท์ี่ 12 สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพนัธกิจ

กลยุทธท์ี่ 13 จัดระบบงานสู่ความเปน็เลิศและเสริมสร้างธรรมาภบิาล 
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    6.3  ตรงกับกลยุทธ์หน่วยงานคือ

กลยุทธ ์ที่ 1 บณัฑิตดีมีคุณภาพ

กลยุทธ ์ที่ 2 แหล่งเรียนรู้นานาชาติและใหบ้ริการด้านภาษา

กลยุทธ ์ที่ 3 พฒันาเครือข่ายพนัธกิจสัมพนัธอ์ย่างมีส่วนร่วม

กลยุทธ ์ที่ 4  พฒันาเครือข่ายพนัธกิจสัมพนัธบ์ริหารจัดการภายใน และจัดการธรุกิจด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ ์ที่ 5 พฒันาทกัษะที่จ าเปน็ตอบสนองนโยบาย THAILAND 4.0

            และกลวิธีของหน่วยงานคือ

ข้อ 1 พฒันานักศึกษาใหม้ีความรู้ในวชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ มีทกัษะด้าน เทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ข้อ 2 พฒันาอาจารย์ใหม้ีคุณภาพ พฒันาทกัษะด้านวจิัย ตาม มาตรฐานตามแผนพฒันา บ ุคลากรแต่ละหลักสูตรสาขาวชิา

ข้อ 3 ส่งเสริมใหน้ักศึ กษาเรียนรู้วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมนานาชาติ

ข้อ 4 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยและต่างประเทศและตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

ข้อ 5 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะทั้งด้านวชิาการและวชิาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ข้อ 6 พฒันาช่องทางการประชาสัมพนัธห์ลักสูตรใหเ้ข้าถึงเปา้หมายอย่างแทจ้ริง

ข้อ 7 พฒันาบคุลกรสายสนับสนุนเพื่อใหม้ีศักยภาพและมาตรฐานในการใหบ้ริการด้านภาษาตามแผนพฒันาบคุลกรสายสนับสนุน

ข้อ 8 พฒันาศูนย์ภาษาใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ด้านภาษาที่ทนัสมัย จัดหาส่ือและจัดหลักสูตรอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้

ข้อ 9 ใหบ้ริการด้านวทิเศสัมพนัธแ์ก่นักศึกษา อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ

ข้อ 10 จัดท าคู่มือ/ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การศึกษาดูงานและการทอ่งเที่ยว การเตรียมตัวไปต่างประเทศ

ข้อ 11 จัดหาและพฒันาข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาประสานงานกับหน่วยงานด้านการทดสอบภาษาเพื่อเปน็แหล่งทดสอบข้อสอบมาตรฐาน

ข้อ 12 ส่งเสริมบรูณาการพนัธกิจสัมพนัธข์องวทิยาลัยอย่างมีส่วนร่วมทั้งภายในและต่างประเทศทั้งในด้านกาจัดการเรียนการสอน การวจิัย การบริการวชิาการ 

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โครงการพระราชด าริและการอนุรัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่การสร้างองค์ความรู้ 

พฒันาความเข้มแข็งทางวชิาการ และสร้างความสัมพนัธท์ี่ดีระหวา่งประเทศ
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ข้อ 13 ส่งเสริมใหม้ีการน าองค์ความรู้จากการบรูณากรพนัธกิจสัมพนัธไ์ปเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์

ข้อ 14 สร้างความเข้มแข็งผ่านเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจุบนั

ข้อ 15 ท าการตลาดเชิงรุกเพื่อหาลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ข้อ 16 เปดิหลักสูตรระยะส้ันและระยะยาวที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า

ข้อ 17 ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยน าวธิกีารจัดการมัยใหม่มาปรับปรุงใหม้ีประสิทธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข้อ 18 การพฒันาระบบการจัดการศึกษาเชิงบรูณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WIL)

ข้อ 19 ลดปญัหาช่องวา่งทกัษะ (ความรู้เฉพาะตามต าแหน่งที่ท า การแก้ปญัหาที่เกี่ยวข้องกับงานและความสามารถในการเรียนรู้งาน)  ที่เกิดขึ้น 

จากระบบเศรษฐกิจเปล่ียนแต่แรงงานยังไม่สามารถปรับตัวได้

ข้อ 20 การพฒันาทกัษะในอนาคต (Skills for the Future) เพื่อตอบสนองพลวตัในตลาดแรงงานอนาคต
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6.4 ภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงานเพ่ือตอบสนองนโยบายและมาตรการดังกล่าว จึงขอเสนอโครงการโดยมีรายละเอียดการวิเคราะหแ์บบเหตุผลสัมพันธ์ ดังน้ี

วัตถุประสงค์ของ งาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเรจ็ในระดับผลผลิต ตัวชี้วัดความส าเรจ็ในระดับผลลัพธ์

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (Output Indicators) (Outcome Indicators)

และเปา้ประสงค์ของหน่วยงาน)

1.เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของ โครงการบริหารและสนับสนุนการจดัการศึกษา

วทิยาลัยนานาชาติ ในด้านการเรียน 1.1 งานพัฒนาบคุลากร 1.1.1 บคุลากรวิทยาลัยนานาชาติได้รับการ 1.1.1 บคุลากรได้รับการส่งเสริมและ

การสอน การวจิัย การบริการวชิาการและ ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ พฒันาศักยภาพ ร้อยละ 90

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
1.2 ประกันคุณภาพ 1.2.1 มกีารประเมนิการประกนัคุณภาพ 1.2.1 ผลการประเมนิการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ภายนอก การศึกษาภายใน ภายนอก อยู่ในระดับดี

1.2.2 มกีารประเมนิผลงาน วนช. 1.2.2 ผลการประเมนิผลงาน วนช.

จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมนิผลงาน วนช ประเมนิผลงาน วนช อยู่ในระดับดี

1.3 บริหารงานทั่วไป 1.3.1 แผนกลยุทธ์ แผนงานตามมาตรฐาน 1.3.1 แผนกลยุทธ์ แผนงานตามมาตรฐาน

คุณภาพ แผนปฏบิติังานราชการและ คุณภาพ แผนปฏบิติังานราชการและ

งบประมาณรายจ่าย ที่ผ่านความเหน็ชอบ งบประมาณรายจ่าย ที่ผ่านความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการประจ า 1 ฉบบั จากคณะกรรมการประจ า 1 ฉบบั

1.3.2 การเบกิจ่ายรายจ่ายงบประมาณภาพรวม 1.3.2 การเบกิจ่ายรายจ่ายงบประมาณภาพรวม

ร้อยละ 93 ร้อยละ 93

1.3.3 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อ 1.3.3 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อ

การใหบ้ริการของวิทยาลัยนานาชาติ การใหบ้ริการของวิทยาลัยนานาชาติ

 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 หรือ อยู่ในระดับดี
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วัตถุประสงค์ของ งาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเรจ็ในระดับผลผลิต ตัวชี้วัดความส าเรจ็ในระดับผลลัพธ์

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (Output Indicators) (Outcome Indicators)

และเปา้ประสงค์ของหน่วยงาน)

1.3.4 โครงการอบรม/กจิกรรมบริการวิชาการ 1.3.4 โครงการอบรม/กจิกรรมบริการวิชาการ

ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านภาษาต่างประเทศ 

1.4 งานวิจยั 1. จ านวนงานวิจัย/โครงการที่เกี่ยวข้อง 1. จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์

ไมน่อ้ยกว่า 1 เร่ือง/โครงการ

1.5 แผนจดัการเรียนการสอน 1. จ านวนโครงการกจิกรรมส าหรับนกัศึกษา 1. จ านวนโครงการ/กจิกรรมส าหรับนกัศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์ ทกุชั้นปไีมต่่ ากว่า 10 กจิกรรม

2. ความพงึพอใจต่อโครงการกจิกรรม 2. ผลประเมนิความพงึพอใจต่อโครงการ

อยู่ในระดับมาก คะแนน (>3.50)

3. ผลประเมนิผู้เข้าร่วมโครงการกจิกรรม 3. ผลประเมนิผู้เข้าร่วมกจิกรรม ดังนี้

3.1. มคีวามรู้ความเข้าใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80

3.2. มคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80

3.3. มกีารน าความรู้ไปใช้ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ70

วนช.63 ok /กนผ.2(2)



กนผ.2(2)
7. การจัดการความเสี่ยง

1. การใช้จา่ยเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

1.2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าสมัครเรียนในหลักสูตรน้อย 2.1 เกณฑ์มาตรฐานการรับนักศึกษา

2.2 งบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์

ความเสี่ยง การควบคุม

1.1 มีหน่วยตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่ในการติดตามการใช้งบประมาณของโครงการต่างๆ

วนช.63 ok /กนผ.2(2)
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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 (แยกหมวดเงนิในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)

1 1 บรหิารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

1.1 งานพัฒนาบุคลากร

1.1.1 พัฒนาบุคลากรสายวชิาการ คร้ัง 6 / / / / / / 91,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

1) ค่าใช้จา่ยในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวชิาการ

จ านวน 13 คน รวมเป็นเงิน 91,000 บาท

1.1.2พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คร้ัง 6 / / / / / / 21,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

1) ค่าใช้จา่ยในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

จ านวน 7 คน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท

1.1.3 งานวทิยบริการ คร้ัง 3 / / / 20,000        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

1) เอกสาร ต ารา วารสารทางวชิาการ นิตยสาร 

หนังสือ จลุสาร เป็นเงิน 20,000 บาท

1.2 ประกันคุณภาพ

1.2.1 งานประกนัคุณภาพ คร้ัง 3 / / / / 10,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

การศึกษา 1) ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร หมึก กระดาษ

ค่าจดัท าเอกสารงานประกนัคุณภาพการศึกษา

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

งบประมาณ
ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
วัตถุประ

สงค์ข้อที่
รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

วนช.63 ok / กนผ.2(3)



กนผ.2(3)
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 (แยกหมวดเงนิในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)

งบประมาณ
ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
วัตถุประ

สงค์ข้อที่
รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

1.3 บรหิารงานทั่วไป

1.3.1 วสัดุครุภัณฑ์ส านักงาน คร้ัง 4 / / / / 50,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

1) ค่าวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับส านักงานเบ็ดเตล็ด

วสัดุไฟฟ้า วสัดุงานบ้าน งานครัว อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รวมเป็นเงิน 50,000 บาท

1.3.2 การเดินทางไปราชการเพื่อ 50,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

การบริการจดัการ ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการไปราชการเพื่อการบริการจดัการ

เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางไปราชการ

ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป็นเงิน 50,000 บาท

1.3.3 ประชุมคณะกรรมการประจ า คร้ัง 2 / / 30,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

วทิยาลัยนานาชาติ 1) ค่าด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการประจ า /

คณะอนุกรรมการประจ า วทิยาลัยนานาชาติ

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

วนช.63 ok / กนผ.2(3)



กนผ.2(3)
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 (แยกหมวดเงนิในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)

งบประมาณ
ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
วัตถุประ

สงค์ข้อที่
รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

1.3.4 ค่าสาธารณูปโภค คร้ัง 12 / / / / / / / / / / / / 60,000 หมวดค่าสาธารณปูโภค

1)ค่าใช้บริการสาธารณูปโภคส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย ์(ค่าไปรษณีย์

ค่าดวงตราไปรษณียากร) รวมเป็นเงิน 60,000 บาท

1.3.5 บริหารจดัการเพื่อแกป้ัญหา คร้ัง 6 / / / / / / 50,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

เร่งด่วน 1) ส าหรับงานเร่งด่วน/ฉกุเฉนิแกป้ัญหาเฉพาะกจิที่

ไม่ได้ อยู่ในแผนงานที่วางไวล่้วงหน้า

เป็นเงิน 50,000 บาท

1.3.6 ค่าตอบแทนเงินประจ า คร้ัง 6 / / / / / / 321,600 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

ต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่งคณบดีวทิยาลัยนานาชาติและ

เงินประจ าต าแหน่งรองคณบดีวทิยาลัยนานาชาติ

เป็นเงิน 321,600 บาท

1.3.7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม คร้ัง 12 / / / / / / / / / / / / 79,600        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

อาคาร วสัดุครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ 1) ค่าใช้จา่ยบ ารุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร วสัดุครุภัณฑ์ 

ลิฟต์ประจ าอาคาร ICIT ปรับปรุง เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟต์ประจ าอาคาร ICIT ปรับปรุงภูมิทัศน์

ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

รวมเป็นเงิน 79,600 บาท

วนช.63 ok / กนผ.2(3)



กนผ.2(3)
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 (แยกหมวดเงนิในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)

งบประมาณ
ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
วัตถุประ

สงค์ข้อที่
รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

1.4 งานวิจัย

1.4.1 สนับสนุนหน่วยจดัการ คร้ัง 2 / / 50,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

งานวจิยั สนับสนุนหน่วยจดัการงานวจิยั การท าวจิยัและหรือ

โครงการที่เกี่ยวข้องวจิยัในชั้นเรียน สถาบัน

การจดัการเรียนการสอนในทศวรรษ 21

เป็นเงิน 50,000บาท

1.5 จัดการเรยีนการสอนด้านสังคมศาสตร์

1.5.1 กจิกรรมพัฒนาคุณภาพ คร้ัง 8 / / / / / / 200,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

ทางการศึกษา วสัดุ กจิกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ค่าใช้จา่ยในการจดัท ากจิกรรม เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์

กระดาษ หมึก ของช าร่วย ค่าตอบแทนวทิยากร

ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

ค่าเดินทางค่าที่พักค่าพาหนะค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

เป็นเงิน 200,000 บาท

1.5.2 วสัดุสนับสนุนการจดัการ คร้ัง 3 / / / 30,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

การเรียนการสอน ค่าใช้จา่ยในการจดัวสัดุสนับสนุน

จดัท าแนวการสอน จดัท าข้อสอบกลางภาคปลายภาค

การจดัท าส่ือและวสัดุการเรียนการสอน เป็นเงิน

เป็นเงิน 30,000 บาท

วนช.63 ok / กนผ.2(3)



กนผ.2(3)
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 (แยกหมวดเงนิในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)

งบประมาณ
ค าชี้แจงการคิดงบประมาณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
วัตถุประ

สงค์ข้อที่
รายละเอียดกิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

1.5.3 การพัฒนาสาขาวชิา คร้ัง 6 / / / / / / 60,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด/ุหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

และการพัฒนานักศึกษา ค่าใช้จา่ยในการจดัวสัดุท าแนวการสอน

- กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ วสัดุอุปกรณ์พัฒนาสาขาวชิาและการพัฒนานักศึกษา

- กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นเงิน 60,000 บาท

- กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

- กจิกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม

- โครงการตามแนวพระราชด าริ

- กจิกรรมประกนัคุณภาพส าหรับนักศึกษา

1,123,200รวมงบประมาณทั้งสิ้น

วนช.63 ok / กนผ.2(3)



กนผ.2(4)

9. สรปุงบประมาณจ าแนกตามหมวดเงนิ

9.1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว บาท

9.2 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 621,700             บาท

9.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค 60,000               บาท

9.4 หมวดค่าครุภณัฑ์ -                       บาท

9.5 หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท

9.6 หมวดเงินอุดหนุน บาท

9.6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 441,500             บาท

9.6.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท

9.7 หมวดเงินรายจ่ายอื่น -                       บาท

รวมทั้งสิ้น 1,123,200         บาท

ลงชื่อ ผู้เสนองาน/โครงการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบงาน/โครงการ

(   นายสมชาย ค าวรรณะ   )

(  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พนินท ์นนทโคตร )

วนช.63 ok / กนผ.2(4)



กนผ.3

กิจกรรม

แผนงาน-งาน/โครงการ บคุลากร ด าเนินการ

นโยบายและแผน

1 บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

1.1 งานพัฒนาบุคลากร

1.1.1 พัฒนาบุคลากรสายวชิาการ 91,000      91,000         

1.1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 21,000      21,000         

1.1.3 งานวทิยบริการ 20,000      20,000         

1.2 ประกันคุณภาพ

1.2.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา 10,000      10,000         

1.3 บริหารงานทัว่ไป

1.3.1 วสัดุครุภัณฑ์ส านักงาน 50,000        50,000         

1.3.2 การเดินทางไปราชการเพือ่การ 50,000        50,000         

บริการจัดการ

1.3.3 ประชุมคณะกรรมการประจ า 30,000        30,000         

วทิยาลัยนานาชาติ

1.3.4 สาธารณูปโภค 60,000       60,000         

1.3.5 บริหารจัดการเพือ่แก้ปัญหาเร่งด่วน 50,000       50,000         

1.3.6 ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง 321,600      321,600        

1.3.7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 79,600       79,600         

อาคาร วสัดุครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ

ลิฟต์ประจ าอาคาร ICIT ปรับปรุง

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

บริการวิทย

บริการ
ประกันคุณภาพ รวม

สนับสนุนการจัดการศึกษาจัดการเรียน

การสอน
วิจัย บริการวิชาการ

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒน 

ธรรม

พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบคุลากร
ส่งเสริม

กิจกรรม นศ.

วนช.63 ok / กนผ.3



กนผ.3
กิจกรรม

แผนงาน-งาน/โครงการ บคุลากร ด าเนินการ

บริการวิทย

บริการ
ประกันคุณภาพ รวม

สนับสนุนการจัดการศึกษาจัดการเรียน

การสอน
วิจัย บริการวิชาการ

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒน 

ธรรม

พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบคุลากร
ส่งเสริม

กิจกรรม นศ.

ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

1.4 งานวิจัย

1.4.1 สนับสนุนหน่วยจัดการงานวจิัย 50,000      50,000         

1.5 แผนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

1.5.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทาง 80,000      30,000      30,000      30,000      30,000      200,000        

การศึกษา

1.5.2 วสัดุสนับสนุนการจัดการเรียน 30,000      30,000         

การสอน

1.5.3 การพัฒนาสาขาวชิา(การพัฒนา 60,000      60,000         

นักศึกษา)

รวม 170,000   -          641,200     50,000     30,000     30,000     -          112,000   30,000     30,000     30,000     1,123,200    

15.14      -          57.09        4.45        2.67        2.67        -          9.97        2.67        2.67        2.67        100.00        ร้อยละ
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กนผ.5

หน่วย : บาท

บุคลากร ด าเนินการ

1 บริหารและสนับสนุนการจดัการศึกษา

1.1 งานพัฒนาบุคลากร

1.1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 91,000          91,000          

1.1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 21,000          21,000          

1.1.3 งานวิทยบริการ 20,000          20,000          

1.2 ประกันคุณภาพ

1.2.1 งานประกนัคุณภาพ 10,000          10,000          

1.3 บริหารงานทั่วไป

1.3.1 วัสดุครุภณัฑ์ส านักงาน 50,000          50,000          

1.3.2 การเดินทางไปราชการเพื่อการบริการจดัการ 50,000          50,000          

1.3.3 ประชมุคณะกรรมการประจ า 30,000          30,000          

วิทยาลัยนานาชาติ

1.3.4 สาธารณูปโภค 60,000          60,000          

1.3.5 บริหารจดัการเพื่อแกป้ัญหาเร่งด่วน 50,000          50,000          

1.3.6 ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง 321,600        321,600        

วตัถุประสงค์ 1 วตัถุประสงค์ 2 วตัถุประสงค์ 3 วตัถุประสงค์ 4 วตัถุประสงค์ 5

ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงการ ที่รองรับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

วตัถุประสงค์ 6โครงการ

งบประมาณของ โครงการ ที่รองรับวตัถุประสงค์ของมหาวทิยาลยั    

รวม
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กนผ.5

บุคลากร ด าเนินการ
วตัถุประสงค์ 1 วตัถุประสงค์ 2 วตัถุประสงค์ 3 วตัถุประสงค์ 4 วตัถุประสงค์ 5

วตัถุประสงค์ 6โครงการ

งบประมาณของ โครงการ ที่รองรับวตัถุประสงค์ของมหาวทิยาลยั    

รวม

1.3.7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 79,600          79,600          

อาคาร วัสดุครุภณัฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ

ลิฟต์ประจ าอาคาร ICIT ปรับปรุง

ภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

1.4 งานวจิยั -               

1.4.1 สนับสนุนหน่วยจดัการงานวิจยั 40,000          10,000          50,000          

1.5 แผนจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

1.5.1 กจิกรรมพัฒนาคุณภาพ 100,000        50,000          50,000          200,000        

ทางการศึกษา

1.5.2 วัสดุสนับสนุน 30,000          30,000          

การจดัการเรียนการสอน

1.5.3 การพัฒนาสาขาวิชา 60,000          60,000          

(การพัฒนานักศึกษา)

รวมงบประมาณ 410,000        -              40,000         60,000         100,000        -              513,200        1,123,200     

หมายเหต ุ

1. ให้ระบุจ านวนเงินในแต่ละกจิกรรม ว่ารองรับวัตถปุระสงค์ใด  เป็นจ านวนเงินเท่าไร

วนช.63 ok / กนผ.5



กนผ.6

บคุลากร ด าเนินการ

1 บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

1.1 งานพัฒนาบคุลากร

1.1.1  พฒันาบคุลากรสายวชิาการ 91,000    91,000        

1.1.2  พฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 21,000     21,000        

1.1.3 งานวทิยบริการ 20,000   20,000        

1.2 ประกันคุณภาพ

1.2.1 งานประกนัคุณภาพ 10,000     10,000        

การศึกษา 

1.3 บริหารงานทัว่ไป

1.3.1 วสัดุครุภณัฑ์ส านักงาน 50,000     50,000        

1.3.2 การเดินทางไปราชการเพือ่การบริการจดัการ 50,000     50,000        

1.3.3 ประชุมคณะกรรมการประจ า 30,000     30,000        

วทิยาลัยนานาชาติ

1.3.4 สาธารณูปโภค 60,000     60,000        

1.3.5 บริหารจดัการเพือ่แกป้ญัหาเร่งด่วน 50,000     50,000        

1.3.6 ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง 321,600   321,600       

ก2 ก3 ก5 ก10ก4 ก8 ก9

ยกระดบัคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ก12ก6 ก7

งบประมาณของ โครงการ/ กิจกรรม ทีร่องรับ  กลยทุธ์ ของมหาวิทยาลัย    (บาท)

ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงการ ทีร่องรับกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2563

หน่วยงาน วิทยาลยันานาชาติ

โครงการ รวม

ก1
ก13

ก11

พัฒนาทอ้งถ่ิน ผลิตครูและบณัฑิตดมีคุีณภาพ
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บคุลากร ด าเนินการ
ก2 ก3 ก5 ก10ก4 ก8 ก9

ยกระดบัคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ก12ก6 ก7

งบประมาณของ โครงการ/ กิจกรรม ทีร่องรับ  กลยทุธ์ ของมหาวิทยาลัย    (บาท)

โครงการ รวม

ก1
ก13

ก11

พัฒนาทอ้งถ่ิน ผลิตครูและบณัฑิตดมีคุีณภาพ

1.3.7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 79,600     79,600        

อาคาร วสัดุครุภณัฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ

ลิฟต์ประจ าอาคาร ICIT ปรับปรุง

ภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ -             

1.4 งานวิจัย

1.4.1 สนับสนุนหน่วยจดัการงานวจิยั 50,000    50,000        

1.5 แผนจัดการเรียนการสอนดา้นสังคมศาสตร์

1.5.1 กจิกรรมพฒันาคุณภาพทางการศึกษา 80,000    40,000    40,000     40,000    200,000       

1.5.2 วสัดุสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 30,000    30,000        

1.5.3 การพฒันาสาขาวชิา(การพฒันานักศึกษา) 60,000   60,000        

รวมงบประมาณ 20,000  80,000    90,000    -  30,000    -  40,000    60,000  91,000    40,000   -  -     -    672,200   1,123,200   

หมายเหต ุ

1. ใหร้ะบจุ านวนเงินในแต่ละกจิกรรม วา่รองรับกลยทุธใ์ด  เปน็จ านวนเงินเท่าไร

วนช.63 ok / กนผ.6




