
แผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2563  
(โดยความเห็นชอบคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563) 

งบประมาณท่ีรับจัดสรร: สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย – กองทุนเพ่ือการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 5,214,395.- บาท / ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํนวน 2,228,600.- บาท 

(เสนอขอปรับแผนฯ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑติวทิยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจิกายน 2563) 

 

แหลงท่ีมาของโครงการ หมวดงบประมาณ รายการ/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณท่ีคาดวา

จะใช (บาท) 

ผูรับผิดชอบ งบท่ีไดรับจัดสรรจริง 

ป พ.ศ. 2564* SM RW RM EdPEx อ่ืน ๆ 

      คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และ

สาธารณูปโภค 

535,450.-  352,100.- 

 /    คาตอบแทน - คาเบี้ยประชุม 47,250.- หน.สนง./วารุณี/ 58,500.- 

 /    คาใชสอย - คาใชจายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงาน 

147,000.- บุคลากร 112,000.- 

 /    - คารับรองและพิธีการ 26,770.-  15,400.- 

 /    - คาเชาเครื่องถายเอกสาร 37,800.-  36,000.- 

/     - คาบริการบํารุงรักษาระบบ

ซอฟแวรตอปและคา License 

โปรแกรม Microsoft Word    

รายปของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ท่ีใชระบบ iThesis  

150,000.-  (ขอจากมหาวิทยาลัย

เพ่ิมเติม 141,240.-) 

 /    คาวัสดุ - คาวัสดุสํานักงาน        76,230.-  72,600.- 

 /    คาสาธารณูปโภค - คาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

พรอมคาบริการอินเตอรเน็ต 

50,400.-  57,600.- 



แหลงท่ีมาของโครงการ หมวดงบประมาณ รายการ/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณท่ีคาดวา

จะใช (บาท) 

ผูรับผิดชอบ งบท่ีไดรับจัดสรรจริง 

ป พ.ศ. 2564* SM RW RM EdPEx อ่ืนๆ 

      เงินอุดหนุนท่ัวไป 4,658,945.-  1,176,500.- 

 /    เงินอุดหนุนท่ัวไป คาสมาชิก 30,000.-   

 /  /  - เงินอุดหนุนสมาชิก ทคบร. 20,000.- วารุณี 20,000.- 

 /  /  - เงินอุดหนุนสมาชิก สคบท 10,000.- วารุณี 10,000.- 

     เงินอุดหนุนท่ัวไป การจัดการเรียนการสอนภาค

พิเศษ 

49,140.-   

 /    - เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการ

สอนภาคพิเศษ 

49,140.- วารุณี 46,800.- 

 /  /  - การจัดการวิทยานิพนธและการ

บริหารบัณฑิตศึกษา 

   (1) คาตอบแทนคณะกรรมการ

สอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

   (2) คาตอบแทนคณะกรรมการ

สอบปากเปลาและคณะกรรมการ 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

   (3) คาตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ  

2,045,015.- 

 

 

วารุณี 829,800.- 

 

 

 

 

 /  /  - คาธรรมเนียมการสอบพิเศษ 

 

 

 

164,640.- วารุณี 

 

 

131,500.- 



แหลงท่ีมาของโครงการ หมวดงบประมาณ รายการ/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณท่ีคาดวา

จะใช (บาท) 

ผูรับผิดชอบ งบท่ีไดรับจัดสรรจริง 

ป พ.ศ. 2564* SM RW RM EdPEx อ่ืนๆ 

     เงินอุดหนุนท่ัวไป การเผยแพรวิทยานิพนธและ

ตีพิมพผลงานวิจัย** 

300,000.-  (ขอเปลี่ยนหมวดจาก

การจัดการวิทยานิพนธ) 

/    / - ทุนนําเสนอผลงานทางวชิาการ 

และตีพิมพเผยแพร 

300,000.- วันวิสาข/ทรงธรรม  

     เงินอุดหนุนท่ัวไป การสนับสนนุทุนการศึกษา 200,000.-  (ขอเปลี่ยนหมวดจาก

การจัดการวิทยานิพนธ) 

    OKR - ทุนทํางานแลกเปลี่ยนและทุน

ประเภทตางๆ  

200,000.- วันวิสาข/ทรงธรรม  

     เงินอุดหนุนท่ัวไป การพัฒนามาตรฐานการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา** 

936,270.-   

   /  - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม

ระดับบัณฑิตศึกษา 

171,150.- หน.สนง./บุคลากร 16,000.- 

   /  - การสัมมนาอาจารยระดับ

บัณฑิตศึกษา 

30,000.- ทรงธรรม/ 

วันวิสาข 

(ขอเปลี่ยนหมวดจาก

การจัดการวิทยานิพนธ) 

   /  - การพัฒนาสมรรถนะนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา               

30,000.- วันวิสาข/เสาวนีย (ขอเปลี่ยนหมวดจาก

การจัดการวิทยานิพนธ) 

   /  - การบูรณาการบริการวิชาการ

และวิจัยกับการเรียนการสอนเพ่ือ

สรางนวัตกรรมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาสูสังคม  

                            

30,000.- ทรงธรรม/ 

วันวิสาข 

(ขอเปลี่ยนหมวดจาก

การจัดการวิทยานิพนธ) 



แหลงท่ีมาของโครงการ หมวดงบประมาณ รายการ/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณท่ีคาดวา

จะใช (บาท) 

ผูรับผิดชอบ งบท่ีไดรับจัดสรรจริง 

ป พ.ศ. 2564* SM RW RM EdPEx อ่ืนๆ 

   /   - คลินิกใหคําปรึกษา (TSU GRAD 

CLINIC) 

50,000.- เสาวนีย/วันวิสาข (ขอเปลี่ยนหมวดจาก

การจัดการวิทยานิพนธ) 

   /  - การบริหารจัดการคุณภาพการ

เรียนการสอนรายวิชาภาษา 

อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

262,500.- ทรงธรรม/ 

วันวิสาข 

122,400.- 

   /  - การเปนเจาภาพจัดประชุม

วิชาการนําเสนอผลงานผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 

51 (2563) 

220,800.- คณบดี/ 

รองคณบดี/ 

บุคลากร 

- สคบท.สนับสนุน 

100,000.- 

- คาลงทะเบียนของ 

บว.ม.ทักษิณ  

(ขอเปลี่ยนหมวดจาก

การจัดการวิทยานิพนธ) 

   /  - การเปนเจาภาพจัดประชุมสภา

คณะผูบริหารบัณฑิต ศึกษาแหง

ประเทศไทย (สคบท.) (2564)  

121,820.- คณบดี/ 

รองคณบดี/

บุคลากร 

- สคบท.สนับสนุน 

50,000.- 

- บว.ม.ทักษิณ        

(ขอเปลี่ยนหมวดจาก

การจัดการวิทยานิพนธ) 

จัดท่ีวิทยาเขตพัทลุง 

เดือน ก.พ. 64 

 

 

 



แหลงท่ีมาของโครงการ หมวดงบประมาณ รายการ/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณท่ีคาดวา

จะใช (บาท) 

ผูรับผิดชอบ งบท่ีไดรับจัดสรรจริง 

ป พ.ศ. 2564* SM RW RM EdPEx อ่ืนๆ 

   /   - การเปนเจาภาพรวม 

International E-Conference 

on Sports Science, Physical 

Educational and Health 

(ICSSPEH 2020) 

20,000.- คณบดี/ 

รองคณบดี/

บุคลากร 

 (ขอเปลี่ยนหมวดจาก

การจัดการวิทยานิพนธ) 

     เงินอุดหนุนท่ัวไป การพัฒนาบุคลากร

บัณฑิตศึกษา** 

45,000.-  (ขอเปลี่ยนหมวดจาก

การจัดการวิทยานิพนธ) 

   /  - การพัฒนาสมรรถนะทางการ

บริหารและวิชาการ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

  (1) ผูบริหาร คณาจารย และ

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย       

  (2) บุคลากรบัณฑิตศึกษาของ  

สวนงานวชิาการท่ีจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (การใหรางวัลอาจารย

และบุคลากรบัณฑิตศึกษาดีเดน) 

 

 

 

30,000.- 

 

 

15,000.- 

วารุณี/ทรงธรรม/ 

เสาวนีย 

(ขอเปลี่ยนหมวดจาก

การจัดการวิทยานิพนธ) 

     เงินอุดหนุนท่ัวไป การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ใหม** 

30,000.-  (ขอใชงบฝายวิชาการ) 

/   /  - การพัฒนา Non-Degree / Pre-

Degree  

15,000 ทรงธรรม/ 

วันวิสาข 

 

/   /  - การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 15,000 



แหลงท่ีมาของโครงการ หมวดงบประมาณ รายการ/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณท่ีคาดวา

จะใช (บาท) 

ผูรับผิดชอบ งบท่ีไดรับจัดสรรจริง 

ป พ.ศ. 2564* SM RW RM EdPEx อ่ืนๆ 

     เงินอุดหนุนท่ัวไป การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

และบริการ** 

600,000.-  (ขอใชเงินรายไดสะสม) 

     - การบริหารระบบขอมูล

สารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital 

Office   

30,000.- หน.สนง./บุคลากร  

/    OKR - Grad Smart Classroom  350,000.- ทรงธรรม/วารุณี  

/     - การวิเคราะหความม่ันคงทางการ

เงิน 

- วารุณี - 

     รายจายอ่ืน  20,000.-   

   /  รายจายอ่ืน - โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ

และมาตรฐานตามเกณฑ    

EdPEx  

5,000.- คณบดี/ 

รองคณบดี/ 

บุคลากร 

20,000.- 

(พัฒนาองคกร) 

    / - การพัฒนาประสิทธิผลบัณฑิต

วิทยาลัยตาม OKRs 

5,000.- คณบดี (ขอเปลี่ยนหมวดจาก

การจัดการวิทยานิพนธ) 

/ /    - การจดัทํา/ทบทวนแผนบัณฑิต

วิทยาลัย 

10,000.- คณบดี (ขอเปลี่ยนหมวดจาก

การจัดการวิทยานิพนธ) 

    / การกันเงินไวสําหรับรองรับ

บุคลากรสายสนับสนุน 2 อัตรา    

ท่ีจะจางในปงบ พ.ศ. 2564 

 

 

 วารุณี (ใชงบบว.และหลักสูตร 

ป.เอก) 



แหลงท่ีมาของโครงการ หมวดงบประมาณ รายการ/โครงการ-กิจกรรม งบประมาณท่ีคาดวา

จะใช (บาท) 

ผูรับผิดชอบ งบท่ีไดรับจัดสรรจริง 

ป พ.ศ. 2564* SM RW RM EdPEx อ่ืนๆ 

     เงินอุดหนุนท่ัวไป หลักสูตร ปรด. การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน (ภาคภาษาไทย)** 

278,880.- คณะกก. บริหาร

หลักสูตรฯ  

680,000.- 

     - เงินอุดหนุนการจัดการเรียน   

การสอน 

278,880.-  

รวมงบประมาณรายจายปการศึกษา 2563 5,214,395.-  2,228,600.- 

บว. 1,548,600.- 

ลส. 680,000.- 

หมายเหตุ 1) งบประมาณป พ.ศ. 2563 คงเหลือเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 จํานวน 2,327,536.- บาท 

             2) งบประมาณป พ.ศ. 2564 จัดทําคําของบประมาณเสนอไปยังมหาวิทยาลัย (ประมาณการเพ่ิม 5% จากป พ.ศ. 2563) ยังไมไดรับจัดสรร 

             3) ** หมายถึง พันธกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย 

             4) งบประมาณป พ.ศ. 2564 ท่ีไดรับจัดสรรจริง  2,228,600.- บาท (บัณฑิตวิทยาลัย 1,548,600.-บาท และ หลักสูตร 680,000.-บาท)  

 

 

 

 

 

 


