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ก.แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศกึษา
ผลผลติที ่3 : ผูส้ําเร็จการศกึษาดา้นสงัคมศาสตร์
กจิกรรม : จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
สํานกังานคณะนติศิาสตร์ 8,213,800
กองทนุเพือ่การศกึษา 8,028,800

คา่จา้งช ัว่คราว 2,763,0001
คา่จา้งชัว่คราว 2,763,0001)
- คา่จา้งลกูจา้งของมหาวทิยาลัย 2,763,000 วฒุปิรญิญาตร ีเงนิรายได ้6 คน  เดอืนละ 16,500 บาท  วฒุปิรญิญาโท 5 คน เดอืนละ 26,250 บาท รวมเป็นเงนิ 

2,763,000 บาท
คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 1,915,0002

คา่ตอบแทน 587,7501)
- เงนิประจําตําแหน่งผูช้ว่ยคณบดี 288,000 ผูช้ว่ยคณบด ี3 คนๆละ 8,000 บาท/เดอืน
- คา่ตอบแทนการสอนภาคปกติ 200,000 คา่ตอบแทนการสอนของอาจารยพ์เิศษทีม่าสอนแทนอาจารยป์ระจํา 20 รายวชิา
- คา่เบีย้ประชมุ 39,750  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการประจําคณะ (คณบด ี375 บาท/ครัง้ รองคณบด/ีเลขานุการ/ผูช้ว่ยเลขานุการ 300 บาท/คน/

ครัง้)
- คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา 10,000 คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาของเจา้หนา้ทีค่ณะนติศิาสตร ์วนัธรรมดา ชม.ละ 50 บาท ไมเ่กนิ 4 ชม. วนัเสาร-์

อาทติย ์ชม.ละ 75 บาท ไมเ่กนิ 7 ชม.
- คา่ตอบแทนนสิติชว่ยงาน 50,000 วนัละ 300 บาท ประมาณการระยะเวลา 1 ปีการศกึษา
คา่ใชส้อย 1,282,2502)
- คา่รับรองและพธิกีาร 100,000 คา่รับรองคณะกรรมการประจําคณะและผูม้อีปุการคณุ 3,000 บาท * 5 ครัง้ + 4,500 บาท *12 ครัง้ + 20,000 บาท
- คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิัตงิาน 865,000 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางของคณะกรรมการประจําคณะ/บคุลากรคณะนติศิาสตร ์และวทิยากร
- คา่ประกนัสงัคมในฐานะนายจา้ง 138,150 เงนิสมทบประกนัสงัคม (คา่จา้งชัว่คราว *  5%)
- คา่จา้งเหมาบรกิาร 169,100 ลา้งแอร/์ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า/ระบบอนิเตอรเ์น็ต เพิม่เตมิ ฯลฯ
- คา่ซอ่มแซมครภุัณฑอ์าคารสถานที่ 10,000 ซอ่มแซมอาคาร/สํานักงาน  หอ้งนํ้า หอ้งประชมุ หลังคา
คา่วสัดุ 45,0003)
- วัสดสุํานักงาน 10,000
- วัสดคุอมพวิเตอร์ 15,000
- วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 10,000
- วัสดหุนังสอื วารสารและตํารา 10,000 รายงานประจําปี/วารสารวชิาการ/เอกสารทัว่ไป

คา่สาธารณูปโภค 100,8003
คา่สาธารณูปโภค 100,8001)
- คา่ไปรษณีย ์โทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์น็ตและอืน่ ๆ 100,800 คา่โทรศัพท+์คา่เน็ตผูบ้รหิารแบบเหมาจา่ย (คณบด ี800+800บาท/เดอืน) ,(รองคณบด ีหัวหนา้สํานักงาน 500+800

บาท/เดอืน),(ผูช้ว่ยคณบด ี0+800บาท/เดอืน),(ประธานสาขา 500+0 บาท/เดอืน)
เงนิอดุหนนุ 1,950,0004

เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,950,0001)
- โครงการเสรมิสรา้งองคค์วามรูจ้ากแหลง่เรยีนรูภ้ายนอก 
สงขลา

30,000 การผลติบณัฑติ

- โครงการเสรมิสรา้งองคค์วามรูจ้ากแหลง่เรยีนรูภ้ายนอก 
พัทลงุ

30,000 การผลติบณัฑติ
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- โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจระเบยีบขอ้บังคบังาน
ทะเบยีนและพบปะอาจารยท์ีป่รกึษา สงขลา

5,000 การผลติบณัฑติ

- โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจระเบยีบขอ้บังคบังาน
ทะเบยีนและพบปะอาจารยท์ีป่รกึษา พัทลงุ

5,000 การผลติบณัฑติ

- โครงการนสิติฝึกงาน สงขลา 30,000 การผลติบณัฑติ
- โครงการนสิติฝึกงาน พัทลงุ 20,000 การผลติบณัฑติ
- โครงการประกนัคณุภาพหลกัสตูรตามเกณฑ ์ AUN QA 60,000 การผลติบณัฑติ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอาจารยท์ีป่รกึษา ระยะที ่3 30,000 การผลติบณัฑติ
- โครงการปฐมนเิทศ สงขลา 35,000 กจิกรรมนสิติ
- โครงการปฐมนเิทศ พัทลงุ กจิกรรมนสิติ
- โครงการอบรมภาษาองักฤษเพอิพัฒนานสิติ 20,000 กจิกรรมนสิติ
- โครงการ"อจัฉรยิะนักกฎหมายขา้มคนื" 40,000 กจิกรรมนสิติ
- โครงการวันรพวีชิาการ 10,000 กจิกรรมนสิติ
- โครงการวันเด็กแหง่ชาต ิสงขลา 10,000 กจิกรรมนสิติ
- โครงการแสดงความยนิดกีบับัณฑติใหม่ 30,000 กจิกรรมนสิติ
- โครงการปัจฉมินเิทศ สงขลา 35,000 กจิกรรมนสิติ
- โครงการปัจฉมินเิทศ  พัทลงุ 20,000 กจิกรรมนสิติ
- โครงการอบรมวชิาชพีนักกฎหมายสําหรับนสิติ 10,000 กจิกรรมนสิติ
- โครงการแนะแนวการศกึษาตอ่ สงขลา 5,000 กจิกรรมนสิติ
- โครงการแนะแนวการศกึษาตอ่ พัทลงุ 5,000 กจิกรรมนสิติ
- โครงการกฬีาลกูรพสีมัพันธ์ 10,000 กจิกรรมนสิติ
- โครงการทกัษิณถิน่ยตุธิรรม สบืสานวัฒนธรรมสูส่งัคม 10,000 กจิกรรมนสิติ
- โครงการทกัษิณถิน่ยตุธิรรมนํายตุธิรรมสูส่งัคม 100,000 บรกิารวชิาการ
- โครงการศนูยย์ตุธิรรมชมุชน 100,000 บรกิารวชิาการ
- โครงการอบรม/สมัมนาวชิาการ 50,000 บรกิารวชิาการ
- โครงการสนับสนุนการวจิัยคณะนติศิาสตร ์ประจําปี
งบประมาณ 2561

250,000 การวจิัย

- โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารทํางานวจิัยดา้นนติศิาสตร์
และคลนิกิวจิัย

50,000 การวจิัย

- โครงการความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งคณะนติศิาสตร ์
ม.ทกัษิณ และคณะนติศิาสตร ์University of Bengkulu

30,000 วเิทศสมัพันธ์

- โครงการเสรมิสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งคณะ
นติศิาสตร ์ม.ทักษิณ และคณะนติศิาสตร ์Universit of Utara
 Malaysia

20,000 วเิทศสมัพันธ์

- โครงการเสรมิสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งคณะ
นติศิาสตร ์ม.ทักษิณ และคณะนติศิาสตร ์Universit of 
Malaya

20,000 วเิทศสมัพันธ์

- โครงการเสรมิสรา้งองคก์รแหง่ความสขุ 50,000 บรหิารจัดการ
- โครงการ 5ส. คณะนติศิาสตร์ 20,000 บรหิารจัดการ
- โครงการเสรมิสรา้งปลกูฝังคา่นยิมหลักเพือ่หลอ่หลอ่มและ 30,000 บรหิารจัดการ
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- โครงการ Lean สํานักงานคณะนติศิาสตร์ 20,000 บรหิารจัดการ
- โครงการรับฟังเสยีงจากผูเ้รยีน/ผูร้ับบรกิารสํานักงานคณะ
นติศิาสตร์

20,000 บรหิารจัดการ

- โครงการ Service Excellence 30,000 บรหิารจัดการ
- โครงการพัฒนาทกัษะและเตรยีมความพรอ้มสูค่วามเป็น
เลศิของบคุลากรสายสนับสนุน

20,000 บรหิารจัดการ

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรกิาร/การ
บรหิาร

100,000 บรหิารจัดการ

- โครงการพัฒนาคณะนติศิาสตรส์ูค่วามเป็นเลศิ(EdPEx) 100,000 ประกนัคณุภาพ
- โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่ ีประจําปีการศกึษา
 2560

20,000 ประกนัคณุภาพ

- โครงการผลักดนัตามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย 10,000 การศกึษาตอ่เนือ่ง
- โครงการจัดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณะนติศิาสตร ์
2561-2564

50,000 แผนงาน

- โครงการจัดทําแผนปฏบิัตงิานคณะนติศิาสตร ์ปรจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

200,000 แผนงาน

- โครงการสนับสนุนการพัฒนาบคุลากรคณะนติศิาสตร ์
ประจําปีงบประมาณ 2561 (ศกึษาตอ่)

0 บคุคล ตัง้งบ 400,000 บาทจากเงนิสะสม

- โครงการนติศิาสตรส์มัพันธ ์2560 50,000 บคุคล
- โครงการพัฒนาบคุลากรคณะนติศิาสตร์ 80,000 บคุคล
- โครงการประชาสมัพันธห์ลักสตูรนติศิาสตรบ์ัณฑติ คณะ
นติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยทกัษิณ

80,000 ประชาสมัพันธ์

รายจา่ยอืน่ 1,300,0005
รายจา่ยอืน่ 1,300,0001)
- งบกลาง 200,000
- งบสํารองจา่ย 1,000,000 ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 5
- คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปปฏบิัตงิานตา่งประเทศ 100,000 การนําเสนองานวจิัยในตา่งประเทศ โครงการความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลัย MOU

กองทนุสนิทรพัยถ์าวร 185,000
คา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 185,0001

ครภุัณฑ์ 185,0001)
- ครภุัณฑท์ีม่รีาคาตอ่หน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 185,000 - -คอมพวิเตอรแ์บบ All in one 3 เครือ่ง 60000 บ.  -คอมพวิเตอร ์Note book 1 เครือ่ง 25000 บ.-ชดุรับแขก 1 ชดุ 

20000 บ. -กลอ้งวงจรปิด 15000 บ. -โปรเจคเตอร ์1 เครือ่ง 30000 บ.  -เครือ่ง Fax 1 เครือ่ง  10000 บ.
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 02)
- คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งทีม่รีาคาตอ่หน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 0

โครงการจดัการศกึษาภาคสมทบ สาขา น.บ.นติศิาสตร์ 200,000
กองทนุเพือ่การศกึษาภาคสมทบ 200,000

คา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 200,0001
ครภุัณฑ์ 200,0001)
- ครภุัณฑท์ีม่รีาคาตอ่หน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 200,000 -ระบบคอนเฟอเรนต ์200000 บ.

กจิกรรม : จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตรภ์าคสมทบ
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โครงการจดัการศกึษาภาคสมทบ สาขา น.บ.นติศิาสตร์ 2,866,100
กองทนุเพือ่การศกึษาภาคสมทบ 2,866,100

คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 2,546,1001
คา่ตอบแทน 1,745,0001)
- คา่ตอบแทนการสอนภาคสมทบ 1,300,000
- คา่ตอบแทนการออกขอ้สอบภาคสมทบ 20,000
- คา่ตอบแทนกรรมการคมุสอบภาคสมทบ 100,000
- คา่ตอบแทนการตรวจขอ้สอบภาคสมทบ 10,000
- คา่ตอบแทนปฏบิัตงิานการศกึษาปรญิญาตร ีภาคสมทบ 305,000
- คา่ตอบแทนปฏบิัตงิานนอกเวลาภาคสมทบ 10,000
คา่ใชส้อย 491,1002)
- คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปปฏบิัตงิาน 300,000
- คา่จา้งเหมาบรกิาร 150,000
- คา่ซอ่มแซมครภุัณฑอ์าคารสถานที่ 41,100
คา่วสัดุ 310,0003)
- วัสดสุํานักงาน 100,000
- วัสดคุอมพวิเตอร์ 100,000
- วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 60,000
- วัสดหุนังสอื ตําราและวารสาร 50,000

รายจา่ยอืน่ 320,0002
รายจา่ยอืน่ 320,0001)
- งบกลาง 160,000
- งบสํารองจา่ย 160,000

รวม 11,279,900
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