
แผนปฏิบตัิการบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 
(โดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562) 
รายการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย – กองทุนเพ่ือการศึกษา 3,363,300.-  
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 469,000.- หน.สนง. วารุณี และ

บุคลากร    1.1) ค่าตอบแทน 45,000.- 
          - ค่าเบี้ยประชุม 45,000.- 
   1.2) ค่าใช้สอย 351,400.- 
          - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 140,000.- 
          - ค่ารับรองและพิธีการ 25,400.- 
          - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 36,000.- 
          - ค่าบริการบ ารุงรักษาระบบซอฟแวร์ต่อปีและค่า License  
            โปรแกรม Microsoft Word รายปีของนิสิตระดับ 
            บัณฑิตศึกษาที่ใช้ระบบ iThesis  

150,000.- 

   1.3) ค่าวัสดุ       72,600.- 
          - ค่าวัสดุส านักงาน        72,600.- 
2. ค่าสาธารณูปโภค 38,400.- 
   2.1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่ พร้อมค่า 
          บริการอินเตอรเ์น็ต)  

38,400.- 

3. เงินอุดหนุน 2,835,900.-  
   3.1) เงินอุดหนุนท่ัวไป 2,835,900.-  
         3.1.1) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 163,000.- หน.สนง. /บุคลากร 
         3.1.2) เงินอุดหนุนสมาชิกทีป่ระชุมคณะผู้บริหารบณัฑิตศึกษา  
                  มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากบัของรฐั  
                  (ทคบร.) 

20,000.- วารุณี 

         3.1.3) เงินอุดหนุนสมาชิกสภาคณะผูบ้รหิารบัณฑิตศึกษา 
                  แห่งประเทศไทย (สคบท.)  

10,000.- วารุณี 

         3.1.4) ค่าธรรมเนียมการสอบพเิศษ 156,800.- วารุณี 
         3.1.5) เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนภาคพเิศษ 46,800.- วารุณี 
         3.1.6) การจัดการวิทยานิพนธ์และการบริหารบัณฑติศึกษา 2,439,300.- วารุณี 
                  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  

 

1,914,300.- 

วารุณี 
                  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบปากเปล่าและคณะ  
                    กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

วารุณี 

                  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรปูแบบวิทยานิพนธ์  วารุณี 



                 การบริหารบัณฑิตศึกษา 525,000.-  
                  - การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ     
                    บัณฑิตศึกษา 

30,000.- รองคณบดี/หน.สนง/
บุคลากร 

                     (1) โครงการพบคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
                          และอาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

20,000.- คณบดี/รองคณบดี/
บุคลากร 

                     (2) โครงการวิเคราะห์หลักสูตรปัจจุบันและแนวโน้ม 
                          หลักสูตรในอนาคต                      

10,000.- รองคณบดี/บุคลากร 

                     (3) การพัฒนาหลกัสูตรบรูณาการบัณฑิตศึกษา งบฝ่ายวิชาการฯ คณบดี/รองคณบดี/
เสาวนีย์ ร่วมกบัฝ่าย
วิชาการ และคณะที่
เกี่ยวข้อง 

                     (4) โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษา  
                         อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

งบจากการ
ลงทะเบียนฯ 

รองคณบดี/หน.สนง./ 
วันวิสาข์ 

                  - ทุนการศึกษา วิจัย และเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา 250,000.- รองคณบดี/วันวิสาข์/
บุคลากร 

                    - การน าเสนอผลงานของนิสิต 200,000.- วันวิสาข์ 
                    - การด าเนินงานด้านทุนการศึกษา วิจัย และ 
                      เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 

50,000.- วันวิสาข์ 

                       (1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแสวงหา 
                            แหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่าย 
                            ร่วมพัฒนา  

10,000.- คณบดี/รองคณบดี/ 
บุคลากร 

                       (2) โครงการประสานงานและเจรจาความร่วมมือกับ 
                            มหาวิทยาลัยในต่างประเทศและอื่น ๆ  

20,000.- คณบดี/รองคณบดี/ 
บุคลากร 

                       (3) การเข้าถึงเครือข่ายเพื่อเพิม่ปริมาณผู้เรียนระดบั 
                           บัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

20,000.- คณบดี/รองคณบดี/ 
บุคลากร 

                 - การพัฒนาบุคลากรบัณฑิตศึกษา 80,000.- รองคณบดี/หน.สนง./
บุคลากร 

                    - สายวิชาการ 50,000.- รองคณบดี/บุคลากร 
                       (1) โครงการสมัมนาคณาจารย์และบุคลากร 
                           บัณฑิตศึกษา  

30,000.- รองคณบดี/บุคลากร 

                       (2) โครงการพัฒนาทักษะการน าเสนองานในเวที 
                           นานาชาติส าหรับอาจารย์ระดับบัณฑติศึกษาและ 
                           การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

20,000.- รองคณบดี/บุคลากร 

                     - สายสนับสนุน 30,000.- หน.สนง./บุคลากร 
                       (1) โครงการวิจัยสถาบันเพือ่ปรับปรงุพฒันาการ     
                           จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

20,000.- หน.สนง./บุคลากร 



                       (2) การพัฒนาทักษะการปฏิบัตงิานและทักษะ 
                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารส าหรบับุคลากร 
                           บัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรของส่วนงานที ่
                           รับผิดชอบงานด้านบัณฑิตศึกษา 

10,000.- หน.สนง./บุคลากร 

                  - การพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  145,000.- รองคณบดี/บุคลากร 
                       (1) โครงการคลินิกให้ค าปรึกษา  
                            (TSU GRAD CLINIC) 

30,000.- รองคณบดี/บุคลากร 

                       (2) โครงการสง่เสรมิและพัฒนาทกัษะทางวิชาการ 
                           และสากลของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
                            (Training Calendar)  

งบจากการ
ลงทะเบียน 

รองคณบดี/บุคลากร/
คณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

                       (3) โครงการ Graduate Camp (TSU + Network) 30,000.- รองคณบดี/บุคลากร 
                       (4) โครงการ International Conference  
                           (Co-Host) ร่วมกับคณะ หลักสูตร/สาขาวิชา 
                           ของมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

20,000.- คณบดี/รองคณบดี/ 
บุคลากร 

                       (5) โครงการ International Conference  
                           (Co-Host) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

50,000.- คณบด/ีรองคณบดี/ 
บุคลากร 

                       (6) โครงการแข่งขันน าเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน  
                            3 นาที 3MT (3 Minute Thesis) 

15,000.- คณบดี/รองคณบดี/ 
บุคลากร 

                  - การพัฒนาหน่วยงานไปสู่ Digital Office   20,000.- รองคณบดี/หน.สนง./ 
บุคลากร 

                       (1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
                            การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

15,000.- ร่วมกับส านัก
คอมพิวเตอร ์

                       (2) การปรับปรงุเว็บไซตบ์ัณฑิตวิทยาลัยเป็น 
                            ภาษาอังกฤษ 

5,000.- ร่วมกับส านัก
คอมพิวเตอร ์

                       (3) การใช้งานระบบก ากับคุณภาพและมาตรฐาน 
                           การจัดท าและบรหิารจัดการวิทยานิพนธ์ส าหรบั 
                           สถาบันอุดมศึกษา (iThesis) 

งบจากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

ร่วมกับส านักหอสมุด
และส านักคอมพิวเตอร ์

4. รายจ่ายอ่ืน     20,000.-  
    4.1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาองค์กร 20,000.- คณบดี/รองคณบดี/ 

บุคลากร 
           - โครงการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์  
             EdPEx  

5,000.-  

           - การพัฒนาประสิทธิผลบัณฑิตวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์   
             (OKRs) 

5,000.-  

           - การจัดท าแผนบัณฑิตศึกษาและแผนบัณฑิตวิทยาลัย  
 

10,000.-  



5. โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  
   5.1) เงินอุดหนุนท่ัวไป  
         - เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปร.ด.  
           สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) 

265,600.- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ปร.ด. 
สาขาวิชาการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน (ภาษาไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


