
งานนโยบายและแผนและประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

 

 

 

 

งบประมาณเงินรายได ้

ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



สรุปงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

หน่วยงาน / ฝ่าย จำนวนเงนิ  หน้า 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา 1,259,000.-  1 

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1,290,000.-  4 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์ 1,275,000.-  5 

ฝ่ายนโยบายและแผน 130,000.-  6 

ฝ่ายวิชาการ 4,803,600.-  7 

ฝ่ายวิจัย 651,000.-  11 

ฝ่ายบริการวชิาการ 641,000.-  13 

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะวฒันธรรม 220,000.-  15 

ฝ่ายหอ้งสมุดและเทคโนโลยี 510,000.-  17 

ฝ่ายบริหารทั่วไป   11,820,400.-  18 

รวม 22,600,000.-   
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แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร ์

 
รายการ ได้รับการ

จัดสรร 
ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบ 2565) 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- เงินอุดหนุนทั่วไป ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและทักษะการ
เป็นพลเมืองโลก (พัฒนาคุณภาพน.ศ.และทุนการศึกษา) 

710,000.-             

1. ทุนการศึกษา  200,000.-             
2. ทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์   
   (35 ทุน x 3,000 บาท x 2 ภาคการศึกษา) 

210,000.-             

3. ทุนเรียนดี (60 ทุน x 3,000 บาท) 180,000.-             
4. ทุน/รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น (10 ทุน x 3,000 บาท) 30,000.-             
5. ทุนสนับสนุนนักศึกษาร่วมโครงการประชุม/สัมมนาต่างประเทศ 90,000.-             
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและทักษะ
การเป็นพลเมืองโลก (พัฒนาคุณภาพน.ศ.และทุนการศึกษา) 

529,000.-             

1. โครงการสัมมนาสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ 25,000.-             
2. โครงการรอ (LAW) อาสาพัฒนาชนบท 20,000.-             
3. โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง (แนะนำอาชีพ และศึกษาต่อ) 25,000.-             
4. โครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ 20,000.-             
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รายการ ได้รับการ
จัดสรร 

ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบ 2565) 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. โครงการลูกรพีเกมส์(กีฬา) 60,000.-             
6. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 1,000.-             
7. โครงการปัจฉิมนิเทศ 20,000.-             
8. โครงการจัดทำเสื้อสโมสร น.ศ. 10,000.-             
9. โครงการสัมมนาสโมสร น.ศ. 25,000.-             
10. โครงการรับน้องรถไฟ 8,000.-             
11. โครงการพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อสมัยใหม่ 8,000.-             
12. โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 8,000.-             
13. โครงการพัฒนาศักยภาพ น.ศ.กม.ใหม่ 60,000.-             
14. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 10,000.-             
15. โครงการเยี่ยมชม และจัดนิทรรศการวันรพี 2,500.-             
16. โครงการพิธีไหว้ครูและเชิดชู น.ศ.ดีเด่น 10,000.-             
17. โครงการนำ น.ศ.ใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ 15,000.-             
18. โครงการขันโตก Freshy Night 15,000.-             
19. โครงการค่ายนักกฎหมาย (LAW Camp) 15,000.-             
20. โครงการอบรมทักษะการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 8,000.-             
21. กิจกรรมสนับสนุน น.ศ. เพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน/สัมมนา/ประชุม 50,000.-             
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รายการ ได้รับการ
จัดสรร 

ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบ 2565) 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
22. โครงการพัฒนาด้านการเรียนรู้สำหรับบัณฑิตศึกษา 15,000.-             
23. ค่าจัดเลี้ยง/ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการฯ 2,500.-             
24. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 8,000.-             
25. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (พวงหรีด ค่าไปรษณีย์) 3,000.-             
26. โครงการศิษย์เก่าคืนถ่ินฯ 25,000.-             
27. โครงการจัดทำสื่อสมัยใหม่ถึงศิษย์เก่า 30,000.-             
28. โครงการสัมมนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ (สัญจร) 30,000.-             
- เงินอุดหนุนทั่วไป ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและทักษะการเป็น
พลเมืองโลก (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

20,000.-             

1. โครงการสอนน้องเตรียมสอบ CMU-ePro 10,000.-             
2. โครงการเตรียมความพร้อมสอบ CMU-eGrad 10,000.-             

 
 

โครงการ (อุดหนุนทุนการศึกษา) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์ [652214503C00150] 
โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กองทุนกิจการ
นักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของคณะนิติศาสตร์ [652214503D00150] 
โครงการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพ่ือการศึกษา  
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์ [652214305C00120]  
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แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจัดสรร 
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital (พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร, ทุนการศึกษา ป.เอก)) 

880,000.- 

1. อุดหนุนทุนลาศึกษาต่อ อาจารย์ (ตปท.800,000 x 1) (ในประเทศ 250,000 x ... )  800,000.- 
2. อุดหนุนทุนลาศึกษาต่อ เจ้าหน้าที่ (150,000 x 1 คน) 50,000.- 
3. อุดหนุนเขียนวิทยานิพนธ์ อาจารย์ (Eng 70,000 x1) (ไทย 50,000x 1) - 
4. อุดหนุนเขียนวิทยาพนธ์ เจ้าหน้าที่ (Eng 40,000x 1) (ไทย 30,000x1) - 
5. อุดหนุนการวิจัยเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 30,000.- 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย) 
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร, ทุนการศึกษา ป.เอก)) 

410,000.- 

1. เดินทางเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนาต่างประเทศ (คนละ 70,000 บาท x..) - 
2. เดินทางเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนาในประเทศ (คนละ 30,000 บาท x 13) 390,000.- 
3. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศแก่บุคลากร 20,000.- 

 

โครงการ (อุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนาบุคลากร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ของคณะนิติศาสตร์ [652218104C001A0] 
โครงการ (อุดหนุนโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการ
จัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนาบุคลากร หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของคณะนิติศาสตร์ [652218104D001A0] 
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แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการ
จัดสรร 

ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบ 2565) 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- เงินอุดหนุนทั่วไป ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและทักษะการ
เป็นพลเมืองโลก (ความเป็นนานาชาติ (แลกเปลี่ยนนักศึกษา, สร้าง
บรรยากาศ,สร้างความร่วมมือ,เจรจาธุรกิจ))  

1,275,000.-             

1. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ              
- บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 50,000.-             
- ต้อนรับ รับรองอาคันตุกะ 75,000.-             
- เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 300,000.-             

2. โครงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ 150,000.-             
3. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานทั่วไปด้านวิเทศสัมพันธ์ 100,000.-             
4. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ 250,000.-             
6. โครงการ In-bound 150,000.-             
7. โครงการ Out-bound  150,000.-             
8. โครงการสนับสนุนการประชุม /สัมมนา 50,000.-             

 
โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์ 
[652214605C00120] 
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แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
ฝ่ายนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจัดสรร 
- เงินอุดหนุนทั่วไป บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (บริหารมุ่งเน้น Performance Excellence) 130,000.- 

1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา [652218461C00110] 30,000.- 
2. โครงการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ [652218461C00210] 100,000.- 

 

โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์   
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แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
ฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจัดสรร 
- ค่าตอบแทน  3,985,100.- 
ปริญญาตรี  

1. ค่าตอบแทนการสอนส่วนเกิน ปริญญาตรี ภาคปกติ 556,000.- 
2. ค่าตอบแทนการสอนปริญญาตรี ภาคพิเศษ  

- อาจารย์ประจำ 1,933,900.- 
- อาจารย์พิเศษ 400,000.- 

3. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี 45,000.- 
4. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ปริญญาตรี 112,500.- 
5. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ 210,000.- 
6. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานปริญญาตรี 200,000.- 

ปริญญาโท  
7. ค่าตอบแทนการสอนปริญญาโท 360,000.- 
8. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท 35,000.- 
9. ค่าตอบแทนกรรมการสอบ IS/Thesis 25,000.- 
10. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา IS/Thesis 26,500.- 
11. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ 1,200.- 
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รายการ ได้รับการจัดสรร 
12. ค่าตอบแทนบรรยายพิเศษ 30,000.- 

ปริญญาเอก  
13. ค่าตอบแทนบรรยายพิเศษ / ค่าที่พัก / ค่าเดินทาง 50,000.- 

- ค่าใช้สอย / วัสดุ 51,000.- 
ปริญญาตรี  

1. ค่าอาหารว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 6,000.- 
2. ค่าเช่าห้อง 5,000.- 

ปริญญาโท  
3. ค่าเดินทางกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15,000.- 
4. โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษา ป.โท 10,000.- 
5. ค่าท่ีพัก / ค่าเดินทาง / ค่าเลี้ยงรับรอง 10,000.- 
6. ค่าเลี้ยงรับรองกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 2,000.- 

ปริญญาเอก  
7. โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษา ป.เอก 3,000.- 

- ค่าวัสดุ 11,000.- 
8. ค่าจัดทำสมุดคำตอบ 11,000.- 
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รายการ ได้รับการ ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบ 2565) 
 จัดสรร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน) ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม คุณภาพและทักษะการเป็นพลเมืองโลก (พัฒนาคุณภาพน.ศ.และ
ทุนการศึกษา) 

656,500.-             

โครงการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร ป.ตรี 545,000.-             
1. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ นศ. 200,000.-             
2. โครงการเสริมหลักสูตรและกิจกรรมไปดูงาน 100,000.-             
3. โครงการสหกิจศึกษา 150,000.-             
4. โครงการฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 50,000.-             
5. โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษา 5,000.-             
6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 40,000.-             
โครงการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร ป.โท 81,500.-             
7. โครงการออกพ้ืนที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน 50,000.-             
8. โครงการติดตามความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ 5,000.-             
9. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1,500.-             
10. โครงการพัฒนานักศึกษา 15,000.-             
11. โครงการรับฟังความคิดเห็น น.ศ. 10,000.-             
โครงการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร ป.เอก 30,000.-             
12. โครงการพัฒนานักศึกษาระดับ ป.เอก 30,000.-             
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รายการ ได้รับการ ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบ 2565) 
 จัดสรร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการจ้างอาจารย์ช่วยสอน) 100,000.-             
โครงการจ้างอาจารย์ช่วยสอน 100,000.-             

 

  

 
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสดุ) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565  แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขานิติศาสตร์ กองทุนเพ่ือ
การศึกษา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของคณะนิติศาสตร์ [652219931700020] 
โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนฯ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานการเรียนการสอน   งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพ่ือการศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของคณะนิติศาสตร์ [652214505D00120] 
โครงการจ้างอาจารย์ช่วยสอน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565  แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  ของคณะนิติศาสตร์ [652214505D00220] 
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แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
ฝ่ายวิจัย 

 
รายการ ได้รับการ

จัดสรร 
ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบ 2565) 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- เงินอุดหนุนทั่วไป วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม (ทุนวิจัย) 651,000.-             
ทุนอุดหนุน 294,500.-             
1. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัย สายวชิาการ (ทุนละ 50,000 บาท x 1 คน) 50,000.-             
2. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิจัย สายสนบัสนุน (ทุนละ 50,000 บาท x ... คน) 30,000.-             
3. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนเขียน / แปลตำราทางวชิาการ (ทุนละ 15,000 บาท x 3 คน) 45,000.-             
4. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนเอกสารประกอบการสอน (ทนุละ 10,000 บาท x 2 คน) 20,000.-             
5. โครงการอุดหนุนจัดพิมพ์เอกสารคำสอน/ตำรา/รายงานการวิจัย (ทุนละ 15,000 x 2 คน) 30,000.-             
6. เงินรางวัลการสนับสนนุการนำเสนอวชิาการ/ตีพิมพ์บทความวิชาการ  119,500.-             
โครงการ/กิจกรรม 90,000.-             
1. โครงการประเมินผลงานทางวิชาการ (รายงานวิจัย/บทความ/ตำรา) 25,000.-             
2. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยั 15,000.-             
3. โครงการสนับสนุนการตรวจแก้ไขบทความวชิาการภาษาตา่งประเทศ 15,000.-             
4. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการวิจัยแก่บุคลากรของคณะ 25,000.-             
5. โครงการจัดทำ คลังหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) คณะนติิศาสตร ์ 10,000.-             
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รายการ ได้รับการ
จัดสรร 

ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบ 2565) 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย 266,500.-             
1. โครงการ academic reading group 6,000.-             
2. โครงการจัดทำวารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences 80,000.-             
3. โครงการบริหารจัดการห้องศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย 120,000.-             
4. โครงการเสวนาวิชาการ 20,500.-             
5. โครงการอบรมการวิจัยทางกฎหมายทางสงัคมศาสตร์ 40,000.-             

 
 

โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาสังคมศาสตร์ กองทุนเพ่ือการวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์ 
[652215144C00130] 



13 
 

แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร ์

รายการ ได้รับการจัดสรร ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบ 2565) 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
-เงินอุดหนุนทั่วไป บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม (USR) 641,000.-             
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 237,500.-             

- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (ปี 65 รวมตราชู) 237,500.-             
2. งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 37,500.-             

- โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม 37,500.-             
3. การดำเนินงานทั่วไป 275,000.-             

- ค่าสัมมนาคุณผู้ตรวจจบ รายการวิทยุ+ให้คำปรึกษาทาง
กฎหมาย 

20,000.-             

- โครงการจ้างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตามนโยบายเชิงรุกด้าน
บริการวิชาการ วิจัย งานวิชาการรับใช้สังคม 

252,000.-             

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป 3,000.-             
4. ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 91,000.-             

- โครงการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 1,600.-             
- โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร 15,000.-             
- โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่เยาวชนในศูนย์

ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ 
8,000.-             
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รายการ ได้รับการจัดสรร ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบ 2565) 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ 2,400.-             
- โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่น.ศ.สัตวแพทย์ 4,000.-             
- โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้คำปรึกษา 5,000.-             
- โครงการห้องสมุดคลินิกกฎหมาย 5,000.-             
- โครงการทำเสื้ออาสาสมัคร 10,000.-             
- โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 40,000.-             

 
 

 

โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน กองทุนบริการวิชาการ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

ของคณะนิตศิาสตร์ [652216248C00140] 
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แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะฯ คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจัดสรร ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบ 2565) 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
-อุดหนุนทั่วไป โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานประจำ 170,000.-             

- โครงการกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน 10,000.-             

- โครงการร่วมวันสถาปนาประจำปี มช. 12,000.-             

- โครงการทำบุญประจำปี คณะนิติศาสตร์ 50,000.-             

- โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง 34,000.-             

- โครงการดำหัวปี๋ใหม่เมือง คณบดี  25,000.-             

- โครงการดำหัวปี๋ใหม่เมือง อธิการบดี 15,000.-             

- โครงการใส่ขันดอกบูชาเสาร์อินทขิล  5,000.-             

- โครงการทำบุญเมือง ชม. 5,000.-             

- โครงการร่วมกิจกรรมงานสักการะพระบรมสารีริกกับ 
มช. 

4,000.-             

- กิจกรรมร่วมทำบุญกฐินสามัคคี และผ้าป่า 10,000.-             
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รายการ ได้รับการจัดสรร ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบ 2565) 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- อุดหนุนทั่วไป โครงการสิ่งแวดล้อม 50,000.-             

- โครงการ Big Cleaning Day  10,000.-             

- โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและพัฒนาสวนไม้ประดับ 20,000.-             

- โครงการประกวดการจัดสวนดอกไม้พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

20,000.-             

 

 
โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565  แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์ [652219981C00170] 
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม  เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565  แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์ [652219981C00270] 
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แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ 

รายการ ได้รับการจดัสรร 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 510,000.- 
- ค่าตอบแทน 145,000.- 

1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 145,000.- 
- ค่าใช้สอย 115,000.- 

1. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ          เป็นงบประมาณค่าใช้จา่ยส่วนของคณะนิติศาสตร์ 85,000.- 
2. ค่าตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ 10,000.- 
3. ค่าตรวจเช็คระบบป้องกันหนงัสอืหาย 20,000.- 

- ค่าวัสดุ 100,000.- 
1. หนังสือ 50,000.- 
2. วารสารภาษาตา่งประเทศ / ภาษาไทย 25,000.- 
3. หนังสือพิมพ์ (13 รายชื่อ 12 เดือน) 25,000.- 

- เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.- 
1. ค่าบริการฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Hein Online 150,000.- 

 

 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565  แผนงานสนับสนุนวิชาการ งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี 
กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของคณะนิติศาสตร์ [652219951700020] 
โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานสนับสนุนวิชาการ งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์ [652219951C00120] 
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แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจัดสรร 
- งบบุคลากร  

1. ค้าจ้างพนักงานส่วนงาน (อาจารย์) [652219931100020] 630,900.- 

- อาจารย์ (อัตราเดิม) 1 อัตรา 630,900.- 

- สมทบเงินประกันสังคม  - 

-  สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย / สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - 

- สมทบกองทุนเงินทดแทน  - 

2. สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) สายวิชาการ [652219931400020] 762,500 
3. ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (ขาที่ 2) [652219931400020] 1,080,000.- 
4. ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน (สายสนับสนุน) [652219961100010] 2,240,800.- 

- พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 8 อัตรา 2,061,800.- 

- สมทบเงินประกันสังคม 72,000.- 

-  สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย / สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 103,100.- 

- สมทบกองทุนเงินทดแทน 3,900.- 

5. สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) สายสนับสนุน [652219961400010] 388,500.- 
6. ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งสายสนับสนุน (ขาที่ 2) [652219961400010] 42,000.- 
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รายการ ได้รับการจัดสรร 
- ค่าตอบแทน 1,066,800.- 

1. ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางการบริหาร  916,800.- 
2. ค่าตอบแทนหัวหน้างาน 150,000.- 

- ค่าใช้สอย 2,500,000.- 
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ  60,000.- 
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ 41,400.- 
3. ค่าเลี้ยงรับรอง 20,000.- 
4. ค่าของที่ระลึก 8,600.- 
5. ค่าชา กาแฟ โอวัลติน                                                        ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนกลาง 40,000.- 
6. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด+จ้างเหมายาม 1,200,000.- 
7. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุ 400,000.- 
8. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (งบประมาณผูกพัน 5 ปี) 480,000.- 
9. ค่าใช้จ่ายในการประชุมบุคลากร 250,000.- 

- ค่าวัสดุ 385,000.- 
1. ค่าวัสดุสำนักงาน 200,000.- 
2. ค่าถ่ายเอกสาร 185,000.- 

- ค่าสาธารณูปโภค [652219961800010] 600,000.- 
1. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ 600,000.- 

 

 



 
 

20 
 

.รายการ ได้รับการจัดสรร 
-เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการบริหารจัดการทั่วไป) 601,600.- 

1. โครงการสัมมนาประจำปี                  [652219961C00410] 300,000.- 
2. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการทั่วไป  111,600.- 
3. อุดหนุนการจัดหา Licenses Adobe [652219961C00310] 50,000.- 
4. อุดหนุนการจัดหาซอฟต์แวร์ (Antivirus) [652219961C00110] 110,000.- 
5. อุดหนุนโครงการศึกษาดูงาน และงานกีฬาสานสัมพันธ์ [652219961C00210] 30,000.- 

- ค่าครุภัณฑ ์ 200,000.- 
กองทุนสินทรัพย์ถาวร  

1. ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายการ [652219961A00060] 200,000.- 
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  - 
กองทุนสินทรัพย์ถาวร  

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ (65.............) - 
- ค่าใช้สอย 150,000.- 
กองทุนสินทรัพย์ถาวร  

1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ [652219961700060] 150,000.- 
- รายจ่ายอ่ืน 1,172,300.- 

1. งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน [652219961E00180] 772,300.- 
2. กองทุนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ [652219961E00280] 400,000.- 
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1. งบบุคลากร (รายละเอียดข้อ 1-3) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565  แผนงานการเรียนการสอน  งานจัดการศึกษาสาขานิติศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา งบบุคลากร 
หมวดค่าจ้าง ของคณะนติิศาสตร์  
2. งบบุคลากร (รายละเอียดข้อ 4-6) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565  แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบรหิารทั่วไป กองทุนทั่วไป  งบบุคลากร หมวดค่าจา้ง 
ของคณะนิติศาสตร ์
3. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565  แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั งานบรหิารทั่วไป กองทุนทั่วไป หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ ของคณะนติิศาสตร์ [652219961700010] 
4. ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายไดป้ี 2565 แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั งานบรหิารทั่วไป กองทุนทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค [652219961800010] 
5. โครงการบริหารจัดการทั่วไป เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565  แผนงานบริหารมหาวทิยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
ของคณะนิติศาสตร์ [652219961C00410] 
6. อุดหนุนการจัดหา Licenses Adobe เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป     
ของคณะนิติศาสตร์ [652219961C00310] 
7. อุดหนุนการจัดหาซอฟต์แวร์ Antivirus เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานบรหิารมหาวิทยาลัย งานบรหิารทั่วไป กองทุนทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      
ของคณะนิติศาสตร์ [652219961C00110] 
8. อุดหนุนโครงการศึกษาดูงาน และงานกฬีาสานสัมพันธ์ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป หมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ของคณะนติิศาสตร ์[652219961C00210] 
7. ค่าครุภัณฑ์ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565  แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย  งานบริหารทั่วไป กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ของคณะนติิศาสตร์ 

[652219961A00060] 
8. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เบิกจา่ยจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565  แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั งานบริหารทั่วไป กองทุนสินทรพัย์ถาวร  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ของคณะนติิศาสตร์ (65.............) 
9. งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) เบกิจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ป ี2565  แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนสินทรัพย์ถาวร หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ของคณะนิติศาสตร์ [652219961700060] 
10. งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั งานบรหิารทั่วไป กองทุนอื่น (กองทุนสำรอง) งบรายจ่ายอื่น  ของคณะนิตศิาสตร ์
 



มหาวิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  
  

เอกสารเอกสารรายละเอียดรายละเอียดประกอบประกอบ  
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวทิยาลัยเงินรายได้มหาวทิยาลัย  

ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 25652565    
““คณะคณะนิตินิติศศาาสตร์สตร์””  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ส่วนงาน : คณะนิติศาสตร์
รวมทั้งหน่วยงาน 22,600,000 บาท
งบรายจ่ายประจํา 16,597,500 บาท

แผนงานการเรียนการสอน   6,520,500 บาท
งานจัดการศึกษาสาขานิติศาสตร์     6,520,500 บาท

กองทุนเพื่อการศึกษา         6,520,500 บาท
งบบุคลากร           2,473,400 บาท

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) [652219931100020]             630,900 บาท
อัตราเดิม จํานวน 1 อัตรา               630,900 บาท

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) [652219931400020]             1,842,500 บาท
สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย / สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ               762,500 บาท
คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ (ขาที่ 2)               1,080,000 บาท

งบดําเนินงาน           4,047,100 บาท
คาตอบแทน [652219931700020]             3,912,700 บาท
คาใช้สอย [652219931700020]             125,600 บาท
คาวัสดุ [652219931700020]             8,800 บาท

แผนงานการศาสนา ศิลป วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม   220,000 บาท
งานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม     220,000 บาท

กองทุนอื่น         220,000 บาท
- กองทุนทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม         

งบเงินอุดหนุน           220,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป             220,000 บาท

อุดหนุนทั่วไป               220,000 บาท
1. อุดหนุนโครงการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

[652219981C00170]
170,000 บาท

2. อุดหนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม [652219981C00270] 50,000 บาท
แผนงานสนับสนุนวิชาการ   510,000 บาท

งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี     510,000 บาท
กองทุนเพื่อการศึกษา         510,000 บาท

งบดําเนินงาน           360,000 บาท
คาตอบแทน [652219951700020]             145,000 บาท
คาใช้สอย [652219951700020]             115,000 บาท
คาวัสดุ [652219951700020]             100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน           150,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป             150,000 บาท

อุดหนุนทั่วไป               150,000 บาท
1. อุดหนุนคาบริการฐานข้อมูลออนไลน์ [652219951C00120] 150,000 บาท
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แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย   9,347,000 บาท
งานบริหารทั่วไป     9,347,000 บาท

กองทุนทั่วไป         7,824,700 บาท
งบบุคลากร           2,671,300 บาท

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) [652219961100010]             2,240,800 บาท
อัตราเดิม จํานวน 8 อัตรา               2,061,800 บาท
สมทบเงินประกันสังคม               72,000 บาท
สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย / สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ               103,100 บาท
สมทบกองทุนเงินทดแทน               3,900 บาท

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) [652219961400010]             430,500 บาท
สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย / สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ               388,500 บาท
คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงสายสนับสนุน(ขาที่ 2)               42,000 บาท

งบดําเนินงาน           4,551,800 บาท
คาตอบแทน [652219961700010]             1,066,800 บาท
คาใช้สอย [652219961700010]             2,500,000 บาท
คาวัสดุ [652219961700010]             385,000 บาท
คาสาธารณูปโภค [652219961800010]             600,000 บาท

งบเงินอุดหนุน           601,600 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป             601,600 บาท

อุดหนุนทั่วไป               601,600 บาท
1. อุดหนุนโครงการศึกษาดูงาน และงานกีฬาสานสัมพันธ์ [652219961C00210] 30,000 บาท
2. อุดหนุนการจัดหาซอฟต์แวร์ Antivirus [652219961C00110] 110,000 บาท
3. อุดหนุนการจัดหา Licence Adobe [652219961C00310] 50,000 บาท
4. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการทั่วไป [652219961C00410] 411,600 บาท

กองทุนสินทรัพย์ถาวร         350,000 บาท
งบดําเนินงาน           150,000 บาท

คาใช้สอย [652219961700060]             150,000 บาท
งบลงทุน           200,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์             200,000 บาท
ครุภัณฑ์วงเงินไมเกิน 1,000,000.- บาท จํานวน 1 รายการ [652219961A00060]               200,000 บาท

กองทุนอื่น         1,172,300 บาท
- กองทุนสํารอง         

งบรายจ่ายอื่น           1,172,300 บาท
งบรายจายอื่น             1,172,300 บาท

รายจายอื่น               1,172,300 บาท
1. งบกลางสํารองจาย [652219961E00180] 772,300 บาท
2. สมทบกองทุนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ [652219961E00280] 400,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (เสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ)

20,000 บาท

แผนงานการเรียนการสอน   20,000 บาท
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา     20,000 บาท

กองทุนเพื่อการศึกษา         20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน           20,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป             20,000 บาท
อุดหนุนทั่วไป               20,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาตางประเทศ (กิจการน.ศ.) 
[652214305C00120]

20,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
(พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและทุนการศึกษา)

1,995,500 บาท

แผนงานการเรียนการสอน   1,995,500 บาท
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา     1,239,000 บาท

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา       1,239,000 บาท
กองทุนกิจการนักศึกษา         1,239,000 บาท

งบเงินอุดหนุน           1,239,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป             710,000 บาท

อุดหนุนทั่วไป               710,000 บาท
1. อุดหนุนทุนการศึกษา [652214503C00150] 710,000 บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             529,000 บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ               529,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา [652214503D00150] 529,000 บาท
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา     756,500 บาท

กองทุนเพื่อการศึกษา         756,500 บาท
งบเงินอุดหนุน           756,500 บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             756,500 บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ               756,500 บาท

1. อุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สงผลตอประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนักศึกษา [652214505D00120]

656,500 บาท

2. อุดหนุนโครงการจ้างอาจารย์ชวยสอน [652214505D00220] 100,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (ความ
เป็นนานาชาติ (แลกเปลี่ยนนักศึกษา, สร้างบรรยากาศ, สร้างความร่วมมือ, เจรจาธุรกิจ))

1,275,000 บาท

แผนงานการเรียนการสอน   1,275,000 บาท
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา     1,275,000 บาท

กองทุนเพื่อการศึกษา         1,275,000 บาท
งบเงินอุดหนุน           1,275,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป             1,275,000 บาท
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อุดหนุนทั่วไป               1,275,000 บาท
1. อุดหนุนโครงการและกิจกรรมด้านด้านวิเทศสัมพันธ์ [652214605C00120] 1,275,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม (ทุนวิจัย) 651,000 บาท
แผนงานวิจัย   651,000 บาท

งานวิจัยประยุกต์สาขาสังคมศาสตร์     651,000 บาท
กองทุนเพื่อการวิจัย         651,000 บาท

งบเงินอุดหนุน           651,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป             651,000 บาท

อุดหนุนทั่วไป               651,000 บาท
1. อุดหนุนการทําวิจัย / เขียนและแปลตําราทางวิชาการ / โครงการอบรม 

[652215144C00130]
651,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม (USR) 641,000 บาท
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม   641,000 บาท

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน     641,000 บาท
กองทุนบริการวิชาการ         641,000 บาท

งบเงินอุดหนุน           641,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป             641,000 บาท

อุดหนุนทั่วไป               641,000 บาท
1. อุดหนุนโครงการบริการวิชาการทางกฎหมายแกชุมชน [652216248C00140] 641,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร, ทุนการ
ศึกษา ป.เอก))

1,290,000 บาท

แผนงานการเรียนการสอน   1,290,000 บาท
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา     1,290,000 บาท

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร       1,290,000 บาท
กองทุนอื่น         1,290,000 บาท
- กองทุนพัฒนาบุคลากร         

งบเงินอุดหนุน           1,290,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป             880,000 บาท

อุดหนุนทั่วไป               880,000 บาท
1. อุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา [652218104C001A0] 880,000 บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             410,000 บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ               410,000 บาท

1. อุดหนุนเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย [652218104D001A0] 410,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (บริหารมุ่งเน้น Performance Excellence) 130,000 บาท

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย   130,000 บาท
งานบริหารทั่วไป     130,000 บาท

กองทุนทั่วไป         130,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน           130,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป             130,000 บาท

อุดหนุนทั่วไป               130,000 บาท
1. อุดหนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา [652218461C00110] 30,000 บาท
2. อุดหนุนโครงการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ [652218461C00210] 100,000 บาท
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