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บทท่ี 1 

บทนํา 
1.1  ความเป็นมา  
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มีภารกิจหลัก 4 ประการ 
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลในรูปเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) มีความคล่องตัวในการ
บริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้กําหนดโครงสร้างหน่วยงานในลักษณะ “รวมบริการ  ประสาน
ภารกิจ”   เพ่ือใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   ทําหน้าที่เชื่อมโยง
ภารกิจและการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกันมา
รวมไว้ในหน่วยงานเดียว    มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม   ภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานให้บริการกลาง  เพ่ือประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้มีประสิทธิภาพ  มุ่งใช้
ทรัพยากรและความชํานาญร่วมกัน คํานึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า เกิดสัมฤทธิผลในการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
   การจัดทําแผนงบประมาณ จะมีการจัดทําเป็นประจําทุกปี  โดยทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยจะต้องทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายส่งมายังส่วนแผนงานเพื่อรวบรวมเป็นภาพรวม
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  ผ่านกระบวนการกล่ันกรองจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผน
งบประมาณประจําปีของมหาวิทยาลัย   คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และสามารถนํา
งบประมาณไปใช้ได้   ผู้จัดทําจึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ีจะสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานด้านการจัดทํางบประมาณให้ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือการปฏบิัติงานฯ 
  การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความเข้าใจขั้นตอนการ
จัดทําแผนงบประมาณ และสามารถจัดทําได้อย่างถูกต้อง  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

1.3  ขอบเขต  
  คู่มือการปฏิบัติงานฯ ฉบับน้ีเน้นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําแผนงบประมาณของทุก

หน่วยงาน กระบวนการพิจารณาแผนงบประมาณของส่วนแผนงานฯ  และการอนุมัติแผนงบประมาณของ
ฝ่ายบริหารผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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1.4  นิยามศัพท ์
 คําจํากัดความ และคํานิยามที่เก่ียวข้องกับการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานฯ  

1. งบประมาณรายจ่ายประจําปี หมายถึง  จํานวนเงินอย่างสูงท่ีอนุญาตให้จ่ายหรือก่อหน้ี
ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ และในระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละปีงบประมาณ 

2. ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหน่ึงถึงวันที่ 30 กันยายน 
ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ถัดไปเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณน้ัน 

3. ประเภทรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จําแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  และค่าใชจ่้ายลงทุน 

4. รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  หมายถึง การจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะ 3-5  ปี ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ภายใต้การ
ดําเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ดําเนินการในปัจจุบัน 

5. การผูกพันงบประมาณข้ามปี  หมายถึง รายการงบประมาณรายจ่ายซึ่งจะต้องทําสัญญา
ก่อหน้ีผูกพัน และมีวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ ๆ 
ไป โดยแสดงการผูกพันงบประมาณในแต่ละปี 

6. รายจ่ายประจําขั้นตํ่าที่จําเป็น  หมายถึง รายจ่ายประจําข้ันต่ําที่จําเป็นต้องจัดสรร
งบประมาณให้ตามสิทธิหรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่ยังไม่รวมเน้ืองาน 
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร) ค่าสาธารณูปโภค 
(ค่าประปา ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต) เป็นต้น 
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                                    บทที่ 2 
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร ์

 
 
2.1 โครงสร้างองค์การ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

2.2 ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดําเนินการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ จึงจําเป็นต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้
บรรลุเป้าหมาย โดยในสถานการณ์ปกติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี นําเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อไป    

อธิการบดี

รองอธกิารบดีที่กํากับดูแล

ผู้ชว่ยอธกิารบดี 

หัวหน้าสว่น 

งานยุทธศาสตร์และแผน
งบประมาณ 

งานบริหารท่ัวไป
และธุรการ 

งานวิจัยสถาบัน งานบริหาร 
ความเสี่ยง 
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 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์แปลงนโยบายของ
รัฐในระดับต่าง ๆ มาเป็นนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย การจัดทําคําของบประมาณประจําปีเสนอ
ไปยังรัฐบาล การจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปีเสนอสภามหาวิทยาลัย  การติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  การจัดทํารายงานประจําปี การจัดทําข้อมูล
วิจัยสถาบัน  การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการ
วางแผนทางการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

 
ปรัชญาและปณิธาน 
 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มุ่งดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์  การยึดมั่นในปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสําเร็จ โดยการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการใน
ภารกิจหลักของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้เป็นไปตามระเบียบและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และของรัฐบาล โดยเน้น 

1. การดําเนินการด้านแผนงานและงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. การใช้ข้อมูลจากผลการวิจัยสถาบันมาสนับสนุนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
วิสัยทัศน์  
  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง ท่ีช่วยขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย ผ่านกระบวนการทํางานที่ได้มาตรฐาน
ตามภารกิจหลักของส่วนแผนงาน 
 
พันธกิจ  

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารและการปฏิบัติงานเชิงรุกทุกภารกิจ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. พัฒนาระบบการสื่อสารสองทางทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และงานวิจัยสถาบันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
4. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถนะที่จําเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
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วัตถุประสงค ์
  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่จะดําเนินการวางแผน จัดทํางบประมาณ ติดตาม
ประเมินผล และวิจัยสถาบัน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการวางแผนทางการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามระเบียบ และ
ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
รัฐบาล 

 
ค่านิยมร่วม  
  มุ่งดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ยึดมั่นในปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุผลสําเร็จ โดยการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการในภารกิจหลักต่างๆ ของหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัยและของรัฐบาล  

 
นโยบายการบริหาร 
  ส่งเสริมการทํางานเป็นระบบ  ตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ และทํางานอย่างเต็มศักยภาพโดยตระหนักว่า “งานทุกงานท่ีเข้า
มาในส่วนงานถือเป็นงานของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เป็นภารกิจที่พนักงานส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์จะต้องใส่ใจรับรู้รับทราบ ปฏิบัติหน้าที่เต็มกําลังความรู้ความสามารถ และพร้อมท่ีจะ
ดําเนินงานเฉพาะกิจโดยไม่แยกว่าเป็นงานของใครเพ่ือให้งานซ่ึงถือว่าเป็นงานของส่วนแผนงานฯ 
โดยรวมสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี” 

 
2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. งานบริหารทั่วไปและธุรการ มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ ในด้านการเงิน บุคลากร พัสดุ สารบรรณ งาน Web Page การประชุม การประสานงาน
ทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ  มีหน้าที่วิเคราะห์จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการแผ่นดิน  แผนอัตรากําลังพนักงานสายวิชาการ แผนรับนักศึกษา  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน       
วิเคราะห์จัดทําแผนความต้องการทรัพยากรประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้  
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  การบริหารงบประมาณ
ประจําปี   การรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานความสําเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ การ
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ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี  การจัดทําต้นทุนการผลิตบัณฑิต  
การจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)  และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย  
 3. งานวิจัยสถาบัน มีหน้าที่จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการบริหารจัดการ 
จัดทําสถิตสิารสนเทศด้านต่าง ๆ  จัดทํารายงานประจําปี จัดทําข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักศึกษา และ
การวิจัยสถาบันอื่นเพ่ือประกอบการวางแผนทางการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  และ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 4. งานบริหารความเส่ียง   มีหน้าที่ วิ เคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย   การจัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือนําไปสู่การขับเคลื่อนแผนการบริหารความเส่ียง
สู่การปฏิบัติ  การพัฒนาฐานข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการบริหาร การติดตาม และรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง  รวมถึงการจัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  และงาน
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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บทท่ี 3  
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

 
  ผู้ จัดทําคู่มือขอนําเสนอหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 มาตรา 24 อธิการบดีมีอํานาจและหน้าท่ีดังน้ี (4) จัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย  และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2559 
หมวด 3 งบประมาณ  ข้อ 16. ให้อธิการบดีจัดทํางบประมาณรายรับและรายจ่ายประจําปีเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณน้ัน 
 
 

3.1 ที่มาของรายได้ และงบประมาณจ่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายเพียงชุดเดียวโดยไม่มีการแยก
แผนงบประมาณจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และแผนงบประมาณจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  
โดยนําเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมาสมทบกับเงินนอก
งบประมาณ  และนํามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายตามแผนการดําเนินงานประจําปี 
 
                                                                               
 
 
 

 
 
3.1.1  ท่ีมาของรายได้ประจําปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 11  รายได้
ของมหาวิทยาลัย สรุปโดยสังเขป ดังน้ี 

1) เงินรายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรเป็นงบอุดหนุนทั่วไป (Block grant)   
คือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นกลุ่มรายจ่าย แทนการจัดสรรตามหมวดรายจ่าย ซึ่งประกอบด้วย 
7 หมวด คือ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปี

+
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หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น 
เป็นการจัดสรรงบประมาณแบบวงเงินรวมที่ทําให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ
มากขึ้น สามารถถัวเฉล่ียการใช้จ่ายเงินในกลุ่มรายจ่ายประเภทเดียวกันได้  
 เมื่องบประมาณรายจ่ายประจําปีผ่านข้ันตอนการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว  มหาวิทยาลัยต้อง
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  ตามวงเงินงบประมาณที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  จัดส่งให้สํานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และใช้
จ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายผลผลิตและเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดยสอดคล้องเหมาะสม 
 2) เงินรายได้จากเงินนอกงบประมาณ   คือเงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
นอกจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรเป็นงบอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ในปีงบประมาณน้ัน ๆ   
รายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
3.1.2  ท่ีมาของรายจ่ายประจําปี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กําหนดให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือก่อหน้ีผูกพันได้
ตามที่ระบุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายฯ  หรือตามที่ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณ/การเปล่ียนแปลง
รายการงบประมาณหรือตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีจากอธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย  รูปแบบใน
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี มีดังน้ี 
  1)  การจัดทํางบประมาณตามระบบงบประมาณ 3 มิติ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดทํา
งบประมาณบนระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (ระบบงบประมาณ  MIS)  คือ 
มิติแผนงานยุทธศาสตร์  มิติหน่วยงาน  และมิติกองทุน มีการเชื่อมโยงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ระบบ
งบประมาณ  พัสดุ  การเงิน บัญชี เพ่ือจัดทํารายงานตามหลักการบัญชีสากล   มีรายละเอียด ดังน้ี 

 มิติแผนงานยุทธศาสตร์  การจัดสรรงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์-งาน/โครงการ 
เป็นไปโดยสอดคล้องกับโครงสร้างแผนงานยุทธศาสตร์-งาน/โครงการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้กําหนดให้
สอดคล้อง และครอบคลุมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 

 แผนงานยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศแผน
งานวิจัย 

 แผนงานยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
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 แผนงานยุทธศาสตร์ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 

 แผนงานยุทธศาสตร์ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 แผนงานยุทธศาสตร์ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว
แห่งความสุข 

 แผนงานยุทธศาสตร์ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 แผนงานยุทธศาสตร์ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนงานยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพ่ือเป็นเสาหลัก
ด้านสุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 แผนงานยุทธศาสตร์ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ 
 

 มิติหน่วยงาน  การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
งานของมหาวิทยาลัย   

 มิติกองทุน  การจัดสรรงบประมาณไปยังกองทุนต่าง ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ทราบว่าในการดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์-งาน/โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับ
งบประมาณในการดําเนินงานจากกองทุนใด  ในการกําหนดชื่อกองทุนต่าง ๆ เป็นไปตามที่ส่วนการเงินและ
บัญชีกําหนด 
 2) การจัดทํางบประมาณตามภาระค่าใช้จ่าย  เป็นการแสดงภาระค่าใช้จ่ายที่จําเป็น และกรอบ
วงเงินคงเหลือท่ีมหาวิทยาลัยจะสามารถนํามาตั้งงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือพัฒนาหน่วยงานและโครงการ
ตามนโนบายสําคัญของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

 รายจ่ายประจําขั้นตํ่าที่จําเป็น  และหรือรายจ่ายดําเนินงานที่ดูแลโดยหน่วยงานบริการ
ส่วนกลาง  เป็นรายจ่ายที่จําเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิหรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย          
ในส่วนท่ียังไม่รวมเน้ืองานตามภารกิจประจํา  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค  เป็นต้น 
 รายการดังกล่าวข้างต้น  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์จะประสานกับหน่วยงานบริการส่วนกลางที่
รับผิดชอบและจัดแผนงบประมาณรายจ่ายให้กับทุกหน่วยงาน โดยหน่วยงานไม่ต้องจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ่ายในส่วนน้ี 
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 รายจ่ายตามภาระผูกพัน    เป็นรายจ่ายในรายการที่มีการผูกพันงบประมาณข้ามปีจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา และต้องตั้งงบประมาณต่อเน่ืองในปีถัดไปตามภาระผูกพันในสัญญา  ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

 รายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐาน  เป็นรายจ่ายพ้ืนฐานที่จําเป็นตามภารกิจหลัก และตามหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ต้องดําเนินการเป็นปกติประจําของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจน
ต่อเน่ือง เป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานและดําเนินการเป็นประจําทุกปี 
โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา  

 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  (เฉพาะเพ่ือการขับเคล่ือนภารกิจตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย)  เป็นรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายให้ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลัย 

 รายจ่ายตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นแผนงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณประจําปีจากรัฐบาล  เป็นการดําเนินการที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือยุทธศาสตร์สําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเชิงนโยบาย และ
กําหนดให้จัดทํางบประมาณเป็นลักษณะ Project based โดยมีหน่วยงานรับงบประมาณตั้งแต่สอง
หน่วยงานข้ึนไปร่วมกันวางแผน กําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ําซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ 
 3) การจัดทํางบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย  เป็นการแสดงภาระค่าใช้จ่ายจําแนกตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 3 ประเภท ได้แก่ 

3.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล ได้แก่ 
รายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  หมวดค่าจ้างชั่วคราว  รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

3.1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจํา หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่พนักงาน และลูกจ้างประจํา
ของมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ได้แก่ เงินประจํา
ตําแหน่งวิชาการ  เงินเพ่ิมค่าครองชีพ  เงินปรับฐานเงินเดือน  เงินสะสมสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็น
ต้น 

3.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับทํางานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราว
ของมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว ได้แก่ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เป็นต้น 
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3.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานตามภารกิจ  
ได้แก่  รายจ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค   หมวดเงินอุดหนุน  และหมวด
รายจ่ายอื่น  รวมถึงรายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

 3.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินตอบตําแหน่ง
บริหาร  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการปกติ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิชาชีพแพทย์ 
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา เป็นต้น 

 3.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ  
รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าเช่า  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง  ค่าเบ้ียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น 

 3.2.3 ค่าวัสด ุ  อ้างอิงตามหนังสือเวียนของสํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 
6 มกราคม 2559  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ  มีลักษณะ 
 (1) โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด

ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
 (2) โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้หรือไมค่งสภาพเดิม 
 (3) สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน

สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
 (4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหน่ึงไม่เกิน 20,000 บาท 

 3.2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และ
โทรคมนาคม  เช่น  ค่าไฟฟ้า   ค่าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบอินเทอร์เน็ต 
ค่าเคเบ้ิลทีวี เป็นต้น 

 3.2.5 เงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน เช่น เงิน
อุดหนุนทุนวิจัย   เงินอุดหนุนสโมสรวลัยลักษณ์  เงินอุดหนุนการเรียนการสอนชั้นคลินิกของนักศึกษา
แพทย์ เป็นต้น 

 3.2.6 รายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายใด  เช่น  ทุนการศึกษาของ
นักศึกษา เป็นต้น 
 3.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นการจัดหาทรัพย์สิน
ถาวรหรือเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินถาวร ได้แก่ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
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3.3.1 ครุภัณฑ์   อ้างอิงตามหนังสือเวียนของสํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลง
วันที่ 6 มกราคม 2559  สิ่งของท่ีจัดเป็นครุภัณฑ์  มีลักษณะโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้
งานยืนนาน เมื่อชํารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม ซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหน่ึงเกิน 20,000 บาท 

 

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แบ่งประเภทของครุภัณฑ์ไว้เป็นหมวดหมู่ ตามลักษณะการใช้
งานและส่ิงของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพตามประเภทของครุภัณฑ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์
การศึกษา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์อาวุธ ครุภัณฑ์สํารวจ 
และครุภัณฑ์สนาม  ในการจัดรายการครุภัณฑ์เข้าประเภทของครุภัณฑ์ตามหมวดหมู่ข้างต้นให้เป็นไป
ตามท่ีส่วนพัสดุกําหนด  
   หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการจําแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้จากงานคลังพัสดุ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

 วัตถุประสงค์ในการจัดหาครภัุณฑ ์มีดังน้ี 
 ครุภัณฑ์ใหม่  ได้แก ่
1) ครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต  :  เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการดําเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
หรือข้อกําหนด รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2) ครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหม่  :  เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับการดําเนินงานใหม่ 
(ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่ได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน  

3) ครุภัณฑ์ประจําตําแหน่งพนักงาน  : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ข้ันต่ําตามมาตรฐานตําแหน่ง
พนักงานที่หน่วยงานควรมี และหน่วยงานยังไม่เคยมีมาก่อน 

4) ครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณเป้าหมายผลผลิต :  เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับปริมาณงาน
ที่เพ่ิมมากขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   

 
  ครุภัณฑท์ดแทน  ได้แก ่

ครุภัณฑ์เพ่ือทดแทนของเดิม (เพ่ือรักษาปริมาณผลผลิตเดิม) : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่หน่วยงานเคยมีแต่หมดอายุการใช้งาน  เสื่อมสภาพ  หรือชํารุด 
เสียหาย ไม่อาจใช้งานได้   เพ่ือให้หน่วยงานสามารถดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ได้ตามปกติ 
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  3.3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   หมายถึง 
 (1) งานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่สร้างหรือทําขึ้น มีลักษณะมั่นคงหรือถาวร เช่น อาคาร ถนน โรงรถ 

ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น และให้หมายความถึง
งานปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่ง หรือต่อเติม งานรื้อถอน และงานเคลื่อนย้ายอาคารด้วย 

 (2) อาคาร ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทําการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนําร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกันและรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างข้ึนเพ่ือประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารน้ัน ๆ 
เช่น เสาธง ร้ัว ท่อระบายนํ้า หอถังนํ้า ถนน ประปา และส่ิงอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัว
อาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่เชิดชู
คุณค่าทางด้านศิลปะหรือสถาปัตยกรรม เช่น อนุสาวรีย์ หรืองานท่ีต้องใช้เทคโนโลยีข้ันสูง” 

 

งบกลาง  “ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายการบริหารงบประมาณ ฉบับลงวันที่ 2 
พฤศจิกายน พ.ศ.2553  ข้อ 11. การขออนุมัติใช้จ่ายงบกลาง มีแนวปฏิบัติ กล่าวคือ  
   - เป็นรายการท่ีหน่วยงานมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากแผนงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรแล้ว เป็นกรณีเร่งด่วน ท่ีหากไม่ดําเนินการจะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยได้ 
   - เป็นรายการท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ไม่เพียงพอ และหากไม่
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยได้ 

 
3.2  การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
   การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms 
Expenditure Framework : MTEF) หมายถึงการจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 3 - 5 ปี 
ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ภายใต้การดําเนินตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน  จะมีลักษณะเป็น Rolling Plan ท่ีจะต้องมีการปรับประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าทุกปี เมื่อเริ่มจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีถัดไป เน่ืองจากอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่าง ๆ  เช่น นโยบาย/ยุทธศาสตร์ใหม่ที่รัฐบาลกําหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีน้ัน ๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม   ผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  เป็นต้น  
    ความสําคัญและประโยชน์ของการจัดทํากรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหน้าระยะปาน
กลาง  :   เพ่ือรักษาวินัยทางการเงินในการควบคุมการเพิ่มข้ึนของรายจ่ายเน่ืองจากมหาวิทยาลัยจะทราบ
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ภาระของงบประมาณรายจ่ายที่เกิดข้ึนในอนาคต ภายใต้การดําเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังช่วยให้การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและรักษา
วินัยทางการเงินด้วย  
   ในการประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางจะดําเนินการทั้ง
แบบ Top Down คือ การประมาณการรายจ่ายจากระดับนโยบาย และมีการดําเนินการแบบ Bottom 
Up คือ การประมาณการรายจ่ายจากระดับหน่วยงาน 

 
3.3  การจัดทํางบประมาณตามระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
 
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มีรูปแบบการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักการสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ คือ ความเป็นอิสระ คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูง โดยยึดหลักการปกครองตนเองเพ่ือให้การดําเนินการต่าง ๆ สิ้นสุดใน
ระดับมหาวิทยาลัยให้มากท่ีสุด  มีการควบคุมจากภายนอกน้อยที่สุด   และมีความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอกหลัก ๆ  3 หน่วยงาน คือ  

(1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีบทบาท
กํากับในเร่ืองนโยบายและแผน มาตรฐานการศึกษา  เป็นหลัก   

(2) สาํนักงบประมาณ มีหน้าที่กํากับจัดสรรงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป  (Block grant)    
(3) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะกํากับระบบบัญชีในลักษณะตรวจสอบภายหลังโดย

ผู้ตรวจการบัญชี    
 

  ทั้งน้ี   ในการดําเนินงานจะมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดที่บริหารจัดการกิจการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้สิ้นสุดในระดับมหาวิทยาลัย  โดยประชาคมภายในมหาวิทยาลัยจะมีส่วนในการ
กําหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งผลท่ีคาดหวัง คือสามารถพัฒนาองค์กรและ
ระบบงานที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย ลดระเบียบข้อบังคับที่ไม่เหมาะสม ลดข้ันตอนการทํางาน   สามารถ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด การบริหารงานมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดคุณภาพ  และ
ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ดีย่ิงข้ึน  
 
  ในด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระและคล่องตัวสูง  สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างรวดเร็ว อํานาจการตัดสินใจส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับอธิการบดีและส้ินสุดท่ีสภามหาวิทยาลัย  
สามารถลดขั้นตอนการทํางานไม่ให้ยุ่งยาก  มหาวิทยาลัยได้กําหนดโครงสร้างหน่วยงานในลักษณะ “รวม
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บริการ  ประสานภารกิจ” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ทําหน้าที่
เชื่อมโยงภารกิจและการดําเนินงานระหว่างหน่วยงาน ที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันมารวมไว้ในหน่วยงานเดียว   มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวมภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานให้บริการกลาง  เพ่ือประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งใช้ทรัพยากรและ
ความชํานาญร่วมกัน คํานึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า เกิดสัมฤทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
 กิจกรรมที่จัดทําคําขอตั้งงบประมาณผ่านหน่วยงานให้บริการกลาง ดังนี้ 

 โครงการบริการวิชาการ เสนอผ่านศูนย์บริการวิชาการ  เพ่ือให้เห็นภาพรวมแผนบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

 โครงการวิจัย เสนอผ่านสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เห็นภาพรวมแผนวิจัยและพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 

 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสนอผ่านอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เพ่ือให้เห็น
ภาพรวมแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

 ความร่วมมอืกับต่างประเทศ  เสนอผ่านศูนย์กิจการนานาชาติ 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เสนอผ่านศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพิจารณาเหตุผลความจําเป็น 

และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์ (Specification) 
 การก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร เสนอผ่านส่วนอาคารสถานที่ เพ่ือพิจารณาเหตุผลความ

จําเป็นและจัดทํารายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference)  บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ
และราคา (Bill of Quantities  การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน  รูปแบบรายการ
ก่อสร้าง  

 ครุภัณฑ์การศึกษาประจําห้องปฏิบัติการ และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เสนอผ่านศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพิจารณาเหตุผลความจําเป็น และจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) ของรายการครุภัณฑ์  และจัดทํารายละเอียด
ขอบเขตงาน (Term of Reference)  บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of 
Quantities  การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน  รูปแบบรายการก่อสร้าง ของรายการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

 ครุภัณฑ์สื่อโสตฯ  เสนอผ่านศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือพิจารณาเหตุผลความ
จําเป็นและจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) ของรายการครุภัณฑ์ 
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บทบาทของหน่วยงานบริการกลางที่ทําหน้าท่ีเป็นแกนนําในการบริหารจัดการในภาพรวม 
1. ทําหน้าที่กําหนดกรอบ ทิศทางการดําเนินงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด  ที่สอดคล้องและส่งผลต่อ

ความสําเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. ทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานผู้รับบริการ หรือหน่วยงานร่วม

ดําเนินการ เพ่ือจัดทําแผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานร่วมกัน 
3. ทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง หรือทบทวนแผนงบประมาณและแผนการดําเนินงาน ของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจัดทําคําของบประมาณในลักษณะรวมบริการ ไว้ในคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ของหน่วยงาน 

4. ทําหน้าท่ีติดตามผลการดําเนินงาน  รวมถึงการให้คําปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง นําไปสู่ผลสําเร็จของการดําเนินงาน โดยดําเนินการติดตามวัดผลสําเร็จตามตัวชี้วัดที่
กําหนดไว้  เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดความคุ้มค่าและสัมฤทธ์ิผล   และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม 

 

3.4 การเตรียมความพร้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีทุกประเภทรายจ่ายรวมถึง
แผนงบบูรณาการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐ 
 
 (1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน เป็นกิจกรรมรายจ่ายเพ่ือการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ขอให้หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบแผนการดําเนินงาน  และเตรียมประสานงานในส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายได้ทันทีตามแผนงานที่วางไว้  หากคาดว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้เตรียมการหา
แนวทางในการแก้ไขล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้  
 

ทั้งน้ี  หากมีกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จนถึงไตรมาสที่ 3 ของแต่ละ
ปีงบประมาณ (เดือนมิถุนายน) โดยไม่มีเหตุผลอันควรแก่กรณี ให้ถือว่าหน่วยงานไม่มีความประสงค์จะใช้
งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการดึงงบประมาณกลับคืนโดยสํารองไว้ที่งบกลาง 
  
 (2) ค่าใช้จ่ายงบลงทุน ขอให้หน่วยงานพิจารณากําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 
และกําหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน  (Term of Reference)  เพ่ือให้สามารถการจัดหาและก่อหน้ีผูกพันให้
แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปีงบประมาณ (เดือนมีนาคม)  
 

ทั้งน้ี  หากไม่สามารถดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันควรแก่กรณี ให้ถือว่า
หน่วยงานไม่มีความประสงค์จะใช้งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการดึงงบประมาณกลับคืนโดย
สํารองไว้ที่งบกลาง 
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การดําเนินงานตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น เป็นการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณของทุกหน่วยงาน การที่หน่วยงานไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว้ และคาดว่า
มีผลทําให้มีเงินเหลือจ่ายในระบบงบประมาณฯ  ในส่วนน้ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการดึงงบประมาณกลับคืน
โดยสํารองไว้ท่ีงบกลางเป็นการชั่วคราว    และจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณกลับคืนไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ในรายการที่หน่วยงานมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากแผนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
หรือเป็นรายการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ไม่เพียงพอในการดําเนินงาน หรือเป็น
รายการตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย   ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มี
อยู่อย่างจํากัด มีประสิทธิภาพ  มีความประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมถึงสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อย่างต่อเนื่องและประสบ
ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
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บทท่ี 4 
กระบวนการและขั้นตอนการปฏบัิติงาน 

 
  ตามกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณประจําปีของมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปมี  4 
ข้ันตอน  คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมงบประมาณ เป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการงบประมาณ 
ประกอบด้วยกระบวนการสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ การทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ และ
การจัดทํางบประมาณ  
   1.1 การทบทวนงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางกรอบในการปรับเปล่ียน
บทบาท ภารกิจ และแผนดําเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับลําดับความสําคัญทางนโยบาย 
ศักยภาพของหน่วยงาน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การทบทวนงบประมาณจะให้ความสําคัญกับ
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังน้ี 
 - ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
 - ความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ 
 - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
 - แนวโน้มและสถติิย้อนหลังของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
   1.2 การวางแผนงบประมาณ เป็นการสร้างความเชื่อมโยงของนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงาน เพ่ือกําหนดนโยบายในการจัดทําแผน
งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 
   1.3 การจัดทํางบประมาณ หน่วยงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณส่งให้ส่วน
แผนงานฯ เพ่ือดําเนินการตามปฏิทินงบประมาณประจําปี  
 
  ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ  หมายถึง การพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณ
ประจําปี ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ 
 
  ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ  เมื่อแผนงบประมาณประจําปี ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ต้องวางแผนงานการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ



        19 

 

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดําเนินงานของหน่วยงาน ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ระบุไว้ในแผน
งบประมาณประจําปี โดยรวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ  และการปรับปรุงแผนงบประมาณระหว่างปี 
 

  ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล   เป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมถึงขึ้นตอนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน  และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  ตามแผน
งบประมาณประจําปี รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 
  การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ แสดงรายละเอียดการดําเนินงานในขั้นตอนท่ี 1 และ 
2 คือ การจัดทํางบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณ   ซึ่งเป็นการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
โดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของงาน  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน  และให้
เกิดความผิดพลาดในการทํางานน้อยที่สุด    

 
4.1 ปฏิทินการจัดทําแผนงบประมาณประจําป ี
  เพ่ือให้การจัดทําแผนงบประมาณประจําปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
สอดคล้องกับกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณของรัฐบาล   มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําปฏิทินการจัดทํา
งบประมาณประจําปีข้ึน  เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานต่อไป  ดังน้ี  
 

ขั้นตอนที่ 1  การจัดทํางบประมาณ 
 

ลําดับ ระยะเวลา กระบวนการ/ขั้นตอน บทบาท/กิจกรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
  การทบทวนงบประมาณ  
1 ก.ย.61 การเตรียมการจัดทํางบประมาณและ

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
จัดทําปฏิทินการจัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ส่วนแผนงาน

 
2 ก.ย.-ต.ค.61 การทบทวนภารกิจ การติดตามผลการ

ดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1. การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณของปีงบประมาณที่ ผ่ านมาส่ งสํ านั ก
งบประมาณ 
2. ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อเตรียม
จัดทํางบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณถัดไป 
 

ส่วนแผนงาน
 
 

ทุกหน่วยงาน 

  การวางแผนงบประมาณ  
1 ต.ค.61 การปรับป รุงฐานข้อ มูลงบประมาณ

รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และการ
จัดทําประมาณรายจ่ายประจําข้ันต่ํา ท่ี
จําเป็น 

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง 
2. จัดทําประมาณการรายจ่ายประจําข้ันต่ําที่จําเป็นที่
สอดคล้องกับฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
ส่งสํานักงบประมาณ 
 

ส่วนแผนงาน
 

ส่วนแผนงาน 
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ลําดับ ระยะเวลา กระบวนการ/ขั้นตอน บทบาท/กิจกรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2 ต.ค.-ธ.ค.61 ก า ร จั ด ทํ า ข้ อ เ ส น อ เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ

ยุทธศาสตร์การจัดการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

การถ่ายทอดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ พ.ศ.......  และให้ข้อมูลรายละเอียดแนว
ทางการจัดทํางบประมาณจ่าย ตามคู่มือปฏิบัติงานการ
จัดทําแผนงบประมาณประจําปี 
 

คณะผู้บริหาร
ทุกหน่วยงาน 

  การจัดทํางบประมาณ  
3 25 ต.ค.

61 
จัดทําข้อเสนองบประมาณปี 
2563 เบื้องต้น                 
(Pre-Ceiling) 

1. หน่วยงานบริการกลาง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทํา
แผนความต้องการครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการ เพื่อ
รองรับการเรียนการสอนและการวิจัย ที่มีความประสงค์
จะขอตั้งงบประมาณต่อรัฐบาล  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   2. หน่วยงานบริการกลาง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทํา
แผนความต้องการส่ิงก่อสร้างรายการผูกพันเดิม ผูกพัน
ใหม่ และสิ่งก่อสร้างปีเดียว ที่มีความประสงค์จะขอตั้ง
งบประมาณต่อรัฐบาล  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   3. จัดทําข้อเสนองบประมาณ เบ้ืองต้น (Pre-Ceiling)  
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สํานักงบประมาณ  และดําเนินการบันทึกข้อมูล ใน
ระบบ e-Budgeting  ของสํานักงบประมาณ 
 

ส่วนแผนงานฯ 

4 ม.ค.62 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย จัดส่งคําขอตั้ง
งบประมาณประจําปี
งบประมาณ มายังส่วน
แผนงาน 

1. จัดทําวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เง่ือนไข
ความสําเร็จในภาพรวมของหน่วยงาน และจัดทําคําขอ
ตั้งงบประมาณประจําปี 
2. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านหน่วยงาน
บริการกลาง 

ทุกหน่วยงาน
 
 
 
 

    โครงการบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ
    โครงการวิจัย สถาบันวิจัยแลนวัตกรรม
    โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม อาศรมวัฒนธรรมฯ
    ความร่วมมือกับต่างประเทศ ศูนย์กิจการนานาชาติ

5 ม.ค.62 จั ดส่ งคํ า ขอตั้ ง งบประมาณราย จ่าย
ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะม าณ  ไ ป ยั ง สํ า นั ก
งบประมาณ 

1 .  รั บมอบนโยบาย ในการ จัดทํ า เ ป้ าหมายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี.....  และให้นําผล
การพิจารณาข้อเสนองบประมาณเบ้ืองต้น (Pre-Ceiling) 
จากสํานักงบประมาณ มาจัดทําคําของบประมาณ
ประจําปี 

ส่วนแผนงานฯ

   2. จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจ่ายตาม
แบบฟอร์มต่าง ๆ ส่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสํานักงบประมาณ และดําเนินการบันทึก
ข้อมูลคําขอในระบบ e-Budgeting  ของสํานัก
งบประมาณ 

ส่วนแผนงานฯ
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ขั้นตอนที่ 2  การอนุมัติงบประมาณ 

ลําดับ ระยะเวลา กระบวนการ/ขั้นตอน บทบาท/กิจกรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  การอนุมัติงบประมาณ  
1 เม.ย.62 การปรับปรุ งรายละเอียดงบประมาณ

ป ร ะ จํ า ปี ท่ี ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า จ า ก
คณะรัฐมนตรี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับทราบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
จากรัฐบาลประจําปี  และทําการปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดย
คณะรัฐมนตรี ส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และสํานักงบประมาณ 
 

ส่วนแผนงานฯ

2 พ.ค-ส.ค.62 ก า ร พิ จ า ร ณ า ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ง บ ป ร ะม าณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จํ า ปี  ขอ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราช บัญญัติ งบประมาณราย จ่าย
ประจําปี 

1. จัดทําข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ป ร ะ จํ า ปี ต า ม แบบฟอ ร์ ม ต่ า ง  ๆ  ส่ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2 .  ชี้ แ จ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จํ า ปี  ต่ อ
คณะกรรมาธิการฯ ที่อาคารรัฐสภา 

ส่วนแผนงานฯ
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร 
ส่วนแผนงานฯ 

 
3 เม.ย-ก.ย62 ก า ร จั ด ทํ า แ ผ นปฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ แ ผน

งบประมาณประจําปีงบประมาณ เสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

1.  จัดทํากรอบวงเ งินประมาณการรายรับ  – จ่าย 
ประจําปีงบประมาณ เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปี 
2. จัดทําแผนงบประมาณประจําปีเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปี 
คณะกรรมการการ เ งินและทรั พย์ สิ น  และสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณา ตามลําดับ 
 

ส่วนแผนงานฯ

4 ต.ค.62 การจัดทําแผนงบประมาณประจําปี เข้า
ระบบงบประมาณ MIS และแจ้งหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทราบ 

1. ปรับข้อมูลแผนงบประมาณประจําปี ในลักษณะรหัส
เซกเมนต์ต่าง ๆ และโอนข้อมูลแผนงบประมาณเข้า
ระบบงบประมาณ MIS  
2. แจ้งแผนงบประมาณประจําปี แก่ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 

ส่วนแผนงานฯ
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4.2 ผังกระบวนการ  การจัดทําแผนงบประมาณประจําปี 
   เป็นผังกระบวนการการจัดทําแผนงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับปฏิทินการจัดทํา
แผนงบประมาณประจําปี  แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนการทํางาน และความเก่ียวข้องกับหน่วยงานทั้งภายใน
และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ในแต่ละช่วงเวลาของทุก ๆ  ปีงบประมาณ  ดังน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1  การจัดทํางบประมาณ 

 
เดือน 

 
ทุกหน่วยงาน 

 
ส่วนแผนงาน 

 
ผู้บริหาร 

คกก.การเงินฯ/สภา 
มวล. 

สํานักงบประมาณ/
สกอ./รัฐบาล 

 

 
คุณภาพงาน 

การทบทวนงบประมาณ 
 
 
 
 
ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.- 
ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.- 
ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. ปฏิทินการ
จัดทําแผน
งบประมาณ
รายจ่ายของ 
มวล.ที่
สอดคล้องกับ
ปฏิทิน
งบประมาณ
ของรัฐบาล 
 
 
 
2.จัดทํา
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ 
ตามแบบของ 
สงป.เสร็จทัน
ตามเวลาท่ี
กําหนด 
 
 
 
3. หน่วยงานมี
ผลการทบทวน
ผลการ
ปฏิบัติงานของ
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา และ
ปีงบประมาณ
ปัจจุบัน 
 
 

ปฏิทินการจัดทําแผน
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของ มวล. 

ปฏิทินการจัดทําแผน
งบประมาณประจําปี
ท่ีสอดคล้องกับของ 
มวล.  

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของ 
มวล.ในปี งบประมาณ
ที่ผ่านมา  

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  

รับทราบรายงานผล
การปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของ มวล.ในปี 
งบประมาณที่ผ่านมา 

รับทราบรายงานผล
การปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของ มวล.ในปี 
งบประมาณท่ีผ่านมา 

รับทราบรายงานผล
การปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของ มวล.ในปี 
งบประมาณที่ผ่านมา 

ทบทวนเป้าหมาย กล
ยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม 
และตวัชี้วดัของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
และปีปัจจุบันเพ่ือ
เตรียมจัดทําแผน
งบประมาณปีถัดไป 
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เดือน 

 
ทุกหน่วยงาน 

 
ส่วนแผนงาน 

 
ผู้บริหาร 

คกก.การเงินฯ/สภา 
มวล. 

สํานักงบประมาณ/
สกอ./รัฐบาล 

 

 
คุณภาพงาน 

การวางแผนงบประมาณ 
 
 
 
 
ต.ค.- 
ธ.ค. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. หน่วยงาน
จัดทําแผนกล
ยุทธ์ เป้าหมาย
ผลผลิต และ
ตัวชีว้ัด ระดับ
หน่วยงาน
ประจําปีที่
สอดคล้องกับ
ระดังองค์กร 
 
 
 

 
 
 
ต.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   6. การ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
งบประมาณ
รายจ่าย
ล่วงหน้าตาม
แบบของ สงป.
เสร็จทันตาม
เวลาที่กําหนด 
 
 
 
 
7. จัดทํา
ประมาณการ
รายจ่ายประจํา
ขั้นต่ําที่จําเป็น
ตามแบบของ 
สงป.เสร็จทนั
ตามเวลาท่ี
กําหนด 
 
 

       
       
       
       

ปรับปรุงฐานข้อมูล
งบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปาน
กลาง  

จัดทําประมาณการ
รายจ่ายประจําข้ันต่ําที่
จําเป็น 

อนุมัติ

อนุมัติ

รับทราบผลปรับปรุง
ฐานข้อมูลงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง  

รับทราบจัดทํา
ประมาณการรายจ่าย
ประจําข้ันต่ําที่จําเป็น 

คู่มือการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปี 

การถ่ายทอด
เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณที่
เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ มวล. 
พ.ศ…...  

แผนกลยุทธ์
เป้าหมายผลผลิต 
และตวัชี้วดั ระดับ
หน่วยงานประจําปี 
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เดือน ทุกหน่วยงาน ส่วนแผนงาน ผู้บริหาร คกก.การเงินฯ/สภา 
มวล. 

สํานักงบประมาณ/
สกอ./รัฐบาล 

คุณภาพงาน 

การจัดทํางบประมาณ 
 
 
 
 
ต.ค.-
พ.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. จัดทําคําขอ
ตั้งงบลงทุนท่ีมี
ความประสงค์
จะขอตั้ง
งบประมาณต่อ
รัฐบาล และ
นําเสนอ
โครงการ
ภายใต้แผน
บูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์
เสร็จตามเวลา
ที่กําหนด 
 
9. จัดทํา
ข้อเสนอ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ....เบ้ืองต้น 
(Pre-
Ceiling)เสร็จ
ตามเวลาท่ี
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
10. จัดทําคํา
ขอตั้ง
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปีเสร็จ
ตามเวลาท่ี
กําหนด 
 
 

สรุปคําขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในภาพรวม 
ของ มวล. 

1. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดทําแผน
ความต้องการงบ
ลงทุนที่มีความ
ประสงค์จะขอตั้ง
งบประมาณต่อ 
รัฐบาล 
2. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเสนอ
โครงการภายใต้แผน
บูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

 

คําขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

1. นโยบายการจัดทํา
คําขอตั้งงบลงทุนที่มี
ความประสงค์จะขอ
ตั้งงบประมาณต่อ
รัฐบาล 
2. เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ
ภายใต้แผนบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์

ข้อเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ....
เบ้ืองต้น (Pre-Ceiling) อนุมัติ อนุมัติ 

สรุปคําขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ตามผลการ
พิจารณาข้อเสนอ
งบประมาณฯ (Pre-
Ceiling) ตามวงเงินที่
นายกรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ 

อนุมัติ อนุมัติ 
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ขั้นตอนที่ 2  การอนุมัติงบประมาณ 
เดือน ทุกหน่วยงาน ส่วนแผนงาน ผู้บริหาร คกก.การเงินฯ/สภา 

มวล. 
สํานักงบประมาณ/

สกอ./รัฐบาล 
คุณภาพงาน 

การอนุมัติงบประมาณ 
 
 

เม.ย. 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.- 
ส.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.- 
ส.ค. 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ค.- 
ก.ย. 

 
 
 
 
 
 

ต.ค. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   11. รับทราบ
กรอบวงเงิน
งบประมาณ
ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
และปรับปรุง
รายละเอียด
งบประมาณ
เสรจ็ตามเวลา
ที่กําหนด 
12. จัดทํา
ข้อมูลชี้แจง
งบประมาณฯ 
ตามแบบของ 
สปง.เสร็จตาม
เวลาที่กําหนด 
13. จัดทําแผน
งบประมาณ
รายรับ-
รายจ่าย
ประจําปีเสนอ
สภา มวล.
อนุมัติเสร็จ
ตามเวลาท่ี
กําหนด 
14. นําแผน
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปีเข้า
ระบบ MIS 
จัดทํารูปเล่ม
แผนฯ แจ้ง
หน่วยงาน
ทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีท่ีผ่านการ
พิจารณาจาก
คณะรัฐมนตรี 

ข้อมูลชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อรัฐสภา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดทําข้อมูลชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

อนุมัติ

อนุมัติ อนุมัติ  

รับทราบผลการ
ปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย 

จัดทําข้อเสนอ
แผนรายรับ-
รายจ่ายประจําปี อนุมัติ

ปรับปรุงรายละเอียด
แผนปฏิบัติการตาม
วงเงินที่ได้รับจัดสรร
ประจําปีงบประมาณ 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

อนุมัติ อนุมัติ 

จัดทํารูปเล่ม
แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

รับทราบและถือ
ปฏิบัติตามแผนฯ 

ปรับปรุงรายละเอียด
แผนปฏิบัติการตาม
วงเงินที่ได้รับจัดสรร
ประจําปี 
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4.3 แนวทางในการจัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 แสดงรายละเอียดการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 1 การจัดทํางบประมาณ (การทบทวนงบประมาณ 
การวางแผนงบประมาณ และการจัดทํางบประมาณ)  และข้ันตอนท่ี 2 การอนุมัติงบประมาณ ดังน้ี 
 
 

ข้ันตอนที่ 1  การจัดทํางบประมาณ 
 1.1 การทบทวนงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเตรียมการจัดทําคําของบประมาณ และกําหนดปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล     
การดําเนินงาน 

1.1.1 กําหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
1. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์กําหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์  เป็นการกําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทํางบประมาณประจําปี 
ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาล  และแจ้งให้
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ 
ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนกันยายน 

2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับทราบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   และกําหนดปฏิทินฯ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับปฏิทินฯ ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนกันยายน 
 

1.1.2 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย

งบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา  และส่งส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์สรุปในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 

2.  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาตามแบบฟอร์มที่กําหนด และนําเสนอผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัย 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือทราบ 
ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
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1.1.3 ผลการทบทวนผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา และปีงบประมาณปัจจุบัน 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา และทบทวนการกําหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของปีงบประมาณปัจจุบัน  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณถัดไป ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มี
การจัดลําดับความสําคัญ (Prioritize) และการทบทวนบทบาท และการกิจของหน่วยงาน  

ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
 
1.2  การวางแผนงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4  ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน  
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือกําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  สําหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป 
การดําเนินงาน 

1.2.1 จัดทําแผนกลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด  
1.  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผน

บริหารราชการแผ่นดิน  และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ร่วมกับผู้บริหารเพ่ือ
กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2.  ผู้บริหารกําหนดนโยบายและถ่ายทอดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีระดับองค์กร ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทราบ 

3.  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์จัดทําคู่มือการจัดทําคําของบประมาณประจําปี พร้อมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์/แนวทางการกลั่นกรองคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  และแจ้ง
ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ และถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

4.  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทําแผนกลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฯ ระดับองค์กร   

  ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
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1.2.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 
ข้ันตอน / รายละเอียดการดําเนินงาน สิ่งที่ต้องดําเนินการ/เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
ส่วนแผนงาน ดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลางซึ่งเป็นการจัดทํากรอบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะ 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
(งบประมาณแผ่นดิน)  จัดส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และสํานักงบประมาณ เพ่ือให้รัฐบาลทราบภาระงบประมาณของ
ประเทศ 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือนตุลาคม 

ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดของ 
สํานักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th 
 

 
 

1.2.3 จัดทําประมาณการรายจ่ายประจําขั้นตํ่าที่จําเป็น 
ข้ันตอน / รายละเอียดการดําเนินงาน สิ่งที่ต้องดําเนินการ/เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
ส่วนแผนงาน  ดําเนินการจัดทําประมาณการรายจ่ายข้ันต่ําที่จําเป็น
ที่ สอดคล้อง กับฐานข้อมูลรายจ่ายล่ วงหน้าระยะปานกลาง  
(งบประมาณแผ่นดิน)  ได้แก่รายจ่าย  เงินเดือน เงินตําแหน่งวิชาการ  
ค่าตอบแทนตําแหน่งบริหาร  ค่าสาธารณูปโภค  และอื่นๆ ตาม
แนวทางและหลักเกณฑ์ที่สํานักงบประมาณกําหนด   จัดส่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงบประมาณ เพ่ือให้รัฐบาล
ใช้เป็นกรอบในการกําหนดทางเลือกและจัดลําดับความสําคัญ
ประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณภายใต้วงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือนตุลาคม 

ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดของ 
สํานักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th 
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1.3  การจัดทํางบประมาณ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดมีประสิทธิภาพ  มีความ
ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนนโยบายสําคัญของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อย่างต่อเน่ืองและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  
การดําเนินงาน 
 

1.4.1 จัดทําคําขอตั้งงบลงทุนเพ่ือขอต้ังงบประมาณต่อรัฐบาล  
ข้ันตอน / รายละเอียดการดําเนินงาน สิ่งที่ต้องดําเนินการ/เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
1. ผู้บริหาร ให้นโยบายการจัดทําคําขอตั้งงบลงทุนประจําปี

งบประมาณ เพ่ือนําไปใช้ในการจัดทําและวิเคราะห์ความต้องการงบ
ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ชี้แจงเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภายใต้
แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานผู้รับบริการ เพ่ือจัดทําแผนงบประมาณ
งบลงทุนเพ่ือขอตั้งงบประมาณต่อรัฐร่วมกัน 

4. หน่วยงานที่เก่ียวข้องเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

 
 
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 

ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดของ 
สํานักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นไดข้้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th  
และตามแบบฟอร์ มข้ อ เ สนอ
โครงการฯ  ที่ กระทรวงที่ เ ป็น
หน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์กําหนด  

5. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  สรุปข้อเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ . . . . . เ บ้ืองต้น  (Pre-Ceiling) 
แบบฟอร์มท่ีกําหนด  จัดส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และสํานักงบประมาณ  
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือนพฤศจิกายน

ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดของ 
สํานักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th  
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1.4.2 จัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
ขั้นตอน / รายละเอียดการดําเนินงาน สิ่งที่ต้องดําเนนิการ/เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
1. ทุกหน่วยงาน  ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณประจําปี 
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือน มกราคม 

ตามแบบฟอร์มที่กําหนดของส่วน
แผนงาน ตัวอย่างแบบฟอร์มใน
ภาคผนวก 
 

2. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  สรุปคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือนมกราคม 
 

3. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  สรุปคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ตามผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.....เบ้ืองต้น (Pre-Ceiling) ที่นายกรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแล้ว  โดยจัดทําข้อมูลแบบฟอร์มที่กําหนด  จัดส่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงบประมาณ  
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือนมกราคม 
 

ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดของ 
สํานักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th 

 

ข้ันตอนที่ 2  การอนุมัติงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพิจารณางบประมาณที่หน่วยงานเสนอข้ึนมาตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กําหนด
โดยผู้มีอํานาจในการอนุมัติ   มีอํานาจที่จะวิเคราะห์  เปลี่ยนแปลง แก้ไข และช้ีแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขแก่หน่วยงาน 
 

การดําเนินงาน 
2.1 ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี  

ข้ันตอน / รายละเอียดการดําเนินงาน สิ่งที่ต้องดําเนินการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับทราบวงเงินที่สํานักงบประมาณเสนอ
ตั้งให้มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวงเงินท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี
เ รียบร้อยแล้ว  และส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์   ปรับปรุง
รายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณภายใน
วงเงินที่ได้รับจัดสรรเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และสํานักงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือนเมษายน 
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ข้ันตอน / รายละเอียดการดําเนินงาน สิ่งที่ต้องดําเนินการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

2. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  จัดทําข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของมหาวิทยาลัย เพ่ือลงพิมพ์ในเล่มร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  เสนอต่อสํานักงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือนเมษายน 
 

ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดของ 
สํานักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th 

 

 
2.2 จัดทําข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ข้ันตอน / รายละเอียดการดําเนินงาน สิ่งที่ต้องดําเนินการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดทําข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามแบบฟอร์มที่กําหนด  
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดของ 
สํานักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th 

2. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  ประมวลสรุปข้อมูลชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ คณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประ จํา ปี
งบประมาณ  และคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
 

ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดของ 
สํานักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th 

3. คณะผู้บริหาร  ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  และคณะ
อนุกรรมาธิการฯ ชุดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
 

4. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  ปรับปรุงรายละเอียดรายการ
งบประมาณรายจ่ ายประจํา ปีงบประมาณ  กรณี ถูกปรับลด
งบประมาณในข้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือนสิงหาคม 
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2.3 จัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
ข้ันตอน / รายละเอียดการดําเนินงาน สิ่งที่ต้องดําเนินการ/เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
1. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  จัดทําข้อเสนอกรอบงบประมาณ
รายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี เสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปี  
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือน  กรกฎาคม - สิงหาคม 
 

ตามแบบฟอร์มที่กําหนดของส่วน
แผนงาน 

2. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  ปรับปรุงและจัดทําแผน
งบประมาณประจําปีเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปี คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ 
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือน สิงหาคม – กันยายน 
 

ตามแบบฟอร์มที่กําหนดของส่วน
แผนงาน 

 
 

2.4 จัดทํารูปเล่มแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี และนําข้อมูลแผนงบประมาณฯ เข้าระบบ
งบประมาณ MIS 
ข้ันตอน / รายละเอียดการดําเนินงาน สิ่งที่ต้องดําเนินการ/เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
1. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  ปรับปรุงแผนงบประมาณตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย   และจัดทํารูปเล่มแผน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  และแจ้งทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือน กันยายน – ตุลาคม 
 

ตามแบบฟอร์มที่กําหนดของส่วน
แผนงาน 

2. ส่วนแผนงานนําข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ MIS
ระยะเวลาดําเนินการ :  เดือน ตุลาคม 
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4.4 เอกสารสําคัญสาํหรบัรายการงบลงทุนที่ต้องจัดส่งใหส้ํานกังบประมาณ 
  หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กําหนดของสํานักงบประมาณ ซึ่งสามารถสืบค้น
ได้ข้อมูลได้ที่ http://www.bb.go.th    โดยสามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มคําขอตั้งงบลงทุนได้ในภาคผนวก
ของคู่มือฯ   
 

 ครุภัณฑ์    ชื่อรายการครุภัณฑ์ให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทยเท่าน้ัน  และวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษไว้
ด้านหลัง  ถ้ารายการดังกล่าวเคยจัดซื้อแล้วให้ใช้ชื่อรายการเดิม  การเรียงลําดับรายการให้เรียงตามลําดับ
ความสําคัญ  ทุกรายการให้จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน ดังน้ี 
  1. คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 
 2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของรายการครุภัณฑ์ 
 3. ใบเสนอราคารายการครุภัณฑ์จากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย 
 4. กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท  ต้องไดร้ับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐก่อน 
 สิ่งก่อสร้าง   กรณีเป็นสิ่งก่อสร้างรายการใหม่ การเรียงลําดับรายการให้เรียงตามลําดับ

ความสําคัญ  ทุกรายการให้จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน ดังน้ี 
 1. คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
 2. คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference) 
 2. บัญชีแสดงปริมาณวัสดแุละราคา (Bill of Quantities) 
  3. การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน 
 4. รูปแบบรายการก่อสร้าง 

 
4.5 ขอบเขต และแนวทางในการพิจารณาคําของบประมาณรายจ่ายประจําป ี
 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ดําเนินการจัดทํากรอบงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เพ่ือนําเข้าพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปี     
  จากน้ันจะดําเนินการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจาก
ภาระค่าใช้จ่ายที่จําเป็น และกรอบวงเงินคงเหลือที่สามารถนํามาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจของ
แต่ละหน่วยงานและโครงการตามนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความประหยัด และความ
คุ้มค่า   ดังน้ี 

 รายจ่ายประจําขั้นตํ่าท่ีจําเป็น  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว            
เงินประจําตําแหน่งวิชาการ  เงินตอบแทนตําแหน่งบริหาร  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าธรรมเนียมสมาชิกศูนย์
กีฬา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ทุนการศึกษาของนักศึกษา  ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 
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 รายจ่ายตามภาระผูกพัน    เป็นรายจ่ายในรายการที่มีการผูกพันงบประมาณข้ามปีจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  และต้องตั้งงบประมาณต่อเน่ืองในปีถัดไปตามภาระผูกพันในสัญญา  เช่น          
การก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ เป็นต้น 
 และให้รวมถึงรายการงบลงทุนทุกรายการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจําปีจาก
รัฐบาล 

 รายจ่ายตามภารกิจ  เป็นรายจ่ายพ้ืนฐานที่จําเป็นตามภารกิจหลัก และตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ต้องดําเนินการเป็นปกติประจําของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจน
ต่อเน่ือง และหากหยุดดําเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย  เฉพาะเพ่ือการขับเคล่ือนภารกิจตามนโยบายของ
มหาวทิยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลัย 

 
ทั้งน้ี  จะพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณตามศักยภาพในการดําเนินงานของหน่วยงาน การตั้ง

งบประมาณรายจ่ายมีความสอดคล้องกับระยะเวลาการใช้จ่ายเงินตามปีงบประมาณ  สําหรับกิจกรรมที่มี
ระยะเวลาคาบเก่ียวปีงบประมาณจะเสนอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป 
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บทท่ี 5 
การจัดทําแผนประมาณรายรับเงินรายได้ประจําปี 

 

งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสมทบงบประมาณแผ่นดิน โดยนําไปใช้
สําหรับรายการที่งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ หรือรายการที่ไม่สามารถขอสนับสนุน          
จากงบประมาณแผ่นดิน หรือเป็นงาน/โครงการเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดินได้   
 การกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยจําเป็นที่
จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าหรือเตรียมความพร้อมในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้าน
บุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ จึงมีความสําคัญอย่างมาก การประมาณการรายรับเงินรายได้
เป็นกระบวนการหน่ึงที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของหน่วยงานเป็นอย่างย่ิง ทําให้ทราบถึง
อนาคตว่าจะมีรายรับที่นํามาสมทบกับงบประมาณแผ่นดินเพ่ือนํามาจัดสรรเป็นรายจ่ายมากน้อยเพียงใด   

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทําแผนประมาณรายรับเงินรายได้ประจําปี โดยจําแนกตามประเภทรายได้ 
เน่ืองจากรายได้แต่ละประเภทมีวิธีการประมาณการรายรับที่แตกต่างกัน   มีการรวบรวมสถิติข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ เพราะจะเป็นเครื่องมือสําคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการประมาณการ
รายรับให้ใกล้เคียงกับความจริง  ถ้าหากการประมาณการรายรับต่ํากว่ารายรับจริงที่เกิดขึ้น ก็จะส่งผลดี คือ
มหาวิทยาลัยมีเงินสะสมเพ่ิมมากข้ึน แต่จะส่งผลเสีย คืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติอาจไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ แต่ถ้าประมาณการรายรับสูงเกินกว่ารายรับจริงที่เกิดข้ึน ก็จะทําให้มหาวิทยาลัยขาดสภาพ
คล่องไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้   ดังน้ัน  การประมาณการรายรับจึงต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นจริงมากที่สุด และอาจต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
และส่งผลกระทบทําให้การประมาณการรายรับเงินรายได้เกิดความผิดพลาดได้ 

การจัดทําแผนประมาณรายรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการ
จัดทําประมาณการรายรับในระดับหน่วยงาน และกองทุนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีระบบการติดตามผล
การดําเนินงานที่กําหนดไว้ทั้งในระดบัมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

    
5.1 วงรอบปีงบประมาณ และปีการศึกษา 
 ในการจัดทํางบประมาณจะมีวงรอบปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปี
หน่ึงถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ถัดไปเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณน้ัน 

วงรอบปีการศึกษา คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีหน่ึงถึง เดือนกรกฎาคม ของปีถัดไป และให้ใช้ปี 
พ.ศ. ก่อนหน้า เป็นชื่อปีการศึกษา 
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ระยะเวลาตามปีงบประมาณที่คาบเก่ียวกับปีการศึกษา สําหรับการจัดทําประมาณการรายรับ 
ตัวอย่างเช่น การจัดทําประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาของปีงบประมาณ พ.ศ.2561  คิดจาก 
จํานวนนักศึกษาคงอยู่ของภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ของปีการศึกษา 2560  และนักศึกษาคงอยู่ของภาค
การศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2561  เป็นต้น 

 
5.2 ข้อควรคํานึงเก่ียวกับการประมาณการรายรบั 

ในการจัดทําข้อมูลประมาณการรายรับให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีข้อควร
คํานึงถึง ดังน้ี 
 1. ควรมีการจัดทําประมาณรายรับอย่างละเอียดรอบคอบ เหมาะสม และถูกต้องมากที่สุด
ครอบคลุมทุกด้านตามแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 2. ควรมีการจําแนกประเภทรายได้ให้เหมาะสมเพ่ือความสะดวกในการประมาณการ เน่ืองจาก
รายได้แต่ละประเภทมีวิธีการจัดเก็บไม่เหมือนกัน  และมีวิธีการประมาณการรายรับต่างกัน การจําแนก
ประเภทรายได้ให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้การประมาณการรายรับแม่นยําย่ิงข้ึน 
 3. ควรคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามแผนการประมาณ
การ  
 4. ควรรวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ไว้ เพราะจะเป็นเครื่องมือ
สําคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับความจริง 
 
5.3 ข้ันตอนการจัดทําประมาณการรายรับ 
  รายรับของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เช่น รายรับ
สนับสนุนการดําเนินงานจากหน่วยงานอื่นของรัฐ รายรับจากการดําเนินงานระหว่างปีของมหาวิทยาลัย  
(เช่น รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา รายรับจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รายรับจากการขายสินค้า
และบริการ ฯลฯ) รายรับที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นต้น  
  การจัดทําคู่มือประมาณการรายรับฉบับน้ี แสดงรายละเอียดการจัดทําประมาณการรายรับจาก
การจัดการศึกษาเฉพาะในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเป็นรายได้หลักของมหาวิทยาลัย  
ที่สามารถนํามาใช้จ่ายเพ่ือบริหารจัดการประจําปีสมทบกับงบประมาณแผ่นดินในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณหรือได้รับจัดสรรน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  ส่วนการจัดทําประมาณการรายรับ   
อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้ันตอนการประมาณการจะไม่ยุ่งยาก  และสามารถ
ดําเนินการได้โดยพิจารณาจากแผนการดําเนินงาน และฐานข้อมูลรายรับที่เกิดข้ึนจริงในปีงบประมาณปี
ก่อน ๆ  เป็นองค์ประกอบในการพิจารณา  
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 การประมาณการรายรับเป็นข้ันตอนแรกและมีความสําคัญมากในการจัดทํางบประมาณ เพราะทํา
ให้ทราบถึงอนาคตว่าจะมีรายรับที่นํามาสมทบกับงบประมาณแผ่นดินเพ่ือนํามาจัดสรรเป็นรายจ่ายมาก
น้อยเพียงใด    

ดังน้ัน ผู้จัดทําข้อมูลจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ และแม่นยําในรายละเอียดของข้อมูล ได้แก่ 
จํานวนนักศึกษา และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด  
มีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนที่ 1  การวิเคราะห์จํานวนนักศึกษา 
  การจัดข้อมูลประมาณการรายรับจะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อน 1 ปี เน่ืองจากปีงบประมาณจะ
อยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป  และปีการศึกษาอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึง
เดือนกรกฎาคมของปีถัดไป  

ดังน้ัน การวิเคราะห์จํานวนนักศึกษา  ข้อมูลนักศึกษาเดิมจะใช้ข้อมูลนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่
ตามฐานข้อมูลนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา  และประมาณการล่วงหน้าอีก 2 ปีการศึกษา  

 
ตัวอย่างการวิเคราะห์จํานวนนักศึกษา 

ในตัวอย่างน้ีเป็นการประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดทําข้อมูล
ประมาณรายรับจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีกําหนดการทําข้อมูลในเดือนเมษายน 2560  
นักศึกษาเดิมจะใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา   ซึ่งเป็นข้อมูลจํานวนนักศึกษา
ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาท่ี 2/2559  ส่วนจํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของปีการศึกษา 2560 และ  
2561 จะเป็นข้อมูลประมาณการโดยพิจารณาจากแผนการรับนักศึกษา และเทียบเคียงกับข้อมูลสถิติ

วิเคราะห์จํานวนนักศึกษา 

สํารวจอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

คํานวณรายรับตามแบบฟอร์ม 
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จํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่จริงย้อนหลัง 2 – 3 ปี   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประมาณการจํานวนนักศึกษา
เข้าใหม่ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด 
 เมื่อเทียบปีงบประมาณกับปีการศึกษาแล้ว การประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  จะใช้ข้อมูลนักศึกษาของภาคการศึกษาที่ 2/2560  , 3/2560 และ 1/2561  ตัวอย่างผลการ
วิเคราะห์จํานวนนักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ดังตารางด้านล่าง 

 
ตาราง 1  ตัวอย่างการวิเคราะห์จํานวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 และภาคการศึกษาที่ 
3/2560 
 

สํานักวิชา/ระดับ/หลักสูตร รวม 

ข้อมลูประมาณการ จํานวน นศ.  ณ เมษายน 2559 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 (จบ)

รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57
แผนรับ ประมาณการ นศ.จริง นศ.จริง นศ.จริง

วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร       
ระดับปริญญาตรี 866 280 169 263 258 176 
1 วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 198 60 26 52 67 53
2 วิศวกรรมไฟฟ้า 138 40 26 47 43 22
3 วิศวกรรมโยธา 222 60 63 66 51 42
4 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 46 20 11 16 10 9
5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 84 40 22 30 21 11
6 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและขายฝ่ัง 91 30 10 29 31 21
7 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 87 30 11 23 35 18

หมายเหตุ 
1. หลักสูตรเภสัชศาสตร์ และหลักสูตรแพทยศาสตร์ ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี  ตามตาราง

ข้างต้น ต้องรวมนักศึกษารหัส 56 (ปี 5)  และนักศึกษารหัส 55 (ปี 6) ไปด้วย 
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี ตามตารางข้างต้น ต้องรวมนักศึกษา

รหัส 56 (ปี 5) ไปด้วย 
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ตามราง 2  ตัวอย่างการวิเคราะห์จํานวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

สํานักวิชา/ระดับ/หลักสูตร 
 
 

วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

รวม 

ข้อมูลประมาณการ จํานวน นศ.  ณ 
เมษายน 2559 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4
รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58

แผนรับ ประมาณการ แผนรับ ประมาณการ นศ.จริง นศ.จริง

ระดับปริญญาตรี 884 340 194 280 169 263 258 
1 วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 175 60 30 60 26 52 67
2 วิศวกรรมไฟฟ้า 146 50 30 40 26 47 43
3 วิศวกรรมโยธา 244 60 64 60 63 66 51
4 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 52 40 15 20 11 16 10
5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 98 40 25 40 22 30 21
6 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลฯ 85 40 15 30 10 29 31
7 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 84 50 15 30 11 23 35

หมายเหตุ 
1. หลักสูตรเภสัชศาสตร์ และหลักสูตรแพทยศาสตร์  ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี  ตามตาราง

ข้างต้น ต้องรวมนักศึกษารหัส 57 (ปี 5)  และนักศึกษารหัส 56 (ปี 6) ไปด้วย 
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี ตามตารางข้างต้น ต้องรวมนักศึกษา

รหัส 57 (ปี 5) ไปด้วย 
 

ข้ันตอนที่ 2  การสํารวจอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ในการจัดทําประมาณการรายรับจากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้จัดทําต้องติดตามความ

เคลื่อนไหวของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และต้องใช้ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมตาม
ประกาศฯ ฉบับล่าสุดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

ข้ันตอนที่ 3  การคํานวณรายรบัค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามแบบฟอร์ม 
 ส่วนแผนงานได้กําหนดแบบฟอร์มและสูตรการคํานวณไว้เพ่ือให้การจัดทําข้อมูลของแต่ละ
หลักสูตรดําเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งแบบฟอร์มน้ีจะแยกการคํานวณรายรับเป็น 3 ภาค
การศึกษา ในที่น้ีจะเป็นตัวอย่างการจัดทําข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบด้วยภาค
การศึกษาที่ 2/2560 ภาคการศึกษาที่ 3/2560 และภาคการศึกษาที่ 1/2561  ในแต่ละภาคการศึกษาจะมี
ข้อมูลจํานวนนักศึกษาตามผลการวิเคราะห์แยกชั้นปี และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยคํานวณตาม
สูตรดังน้ี 

    รายรับคา่ธรรมเนียมการศึกษา  =  จํานวนนกัศึกษา  X  อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา    
ตัวอย่าง  การคํานวณรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามแบบฟอร์มในตาราง 3 
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จํานวน จํานวน จํานวน

นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ตาราง 3  ผลการประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ภาคการศึกษาที่ 1/2561ภาคการศึกษาที่ 3/2560

สํานักวิชา/หลักสูตร/ชั้นปี รวมทั้งสิ้น
จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

อัตรา

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา/ภาค

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 883     10,647,000   883      10,647,000    904       11,722,800   33,016,800    
ระดับปริญญาตรี 866     10,392,000   866      10,392,000    884       11,422,800   32,206,800    
1 วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 198     2,376,000     198      2,376,000     175       2,226,000    6,978,000      

ชั้นปีที่ 1 12,000        26       312,000        26        312,000         30         486,000        1,110,000      

ชั้นปีที่ 2 12,000        52       624,000        52        624,000         26         312,000        1,560,000      

ชั้นปีที่ 3 12,000        67       804,000        67        804,000         52         624,000        2,232,000      

ชั้นปีที่ 4 12,000        53       636,000        53        636,000         67         804,000        2,076,000      

2 วิศวกรรมไฟฟ้า 138     1,656,000     138      1,656,000     146       1,878,000    5,190,000      
ชั้นปีที่ 1 12,000        26       312,000        26        312,000         30         486,000        1,110,000      

ชั้นปีที่ 2 12,000        47       564,000        47        564,000         26         312,000        1,440,000      

ชั้นปีที่ 3 12,000        43       516,000        43        516,000         47         564,000        1,596,000      

ชั้นปีที่ 4 12,000        22       264,000        22        264,000         43         516,000        1,044,000      

3 วิศวกรรมโยธา 222     2,664,000     222      2,664,000     244       3,196,800    8,524,800      
ชั้นปีที่ 1 12,000        63       756,000        63        756,000         64         1,036,800     2,548,800      

ชั้นปีที่ 2 12,000        66       792,000        66        792,000         63         756,000        2,340,000      
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จํานวน จํานวน จํานวน

นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ตาราง 3  ผลการประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ภาคการศึกษาที่ 1/2561ภาคการศึกษาที่ 3/2560

สํานักวิชา/หลักสูตร/ชั้นปี รวมทั้งสิ้น
จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

อัตรา

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา/ภาค

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ชั้นปีที่ 3 12,000        51       612,000        51        612,000         66         792,000        2,016,000      

ชั้นปีที่ 4 12,000        42       504,000        42        504,000         51         612,000        1,620,000      

4 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 46      552,000       46       552,000        52         687,000       1,791,000      
ชั้นปีที่ 1 12,000        11       132,000        11        132,000         15         243,000        507,000         

ชั้นปีที่ 2 12,000        16       192,000        16        192,000         11         132,000        516,000         

ชั้นปีที่ 3 12,000        10       120,000        10        120,000         16         192,000        432,000         

ชั้นปีที่ 4 12,000        9         108,000        9          108,000         10         120,000        336,000         

5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 84      1,008,000     84       1,008,000     98         1,281,000    3,297,000      
ชั้นปีที่ 1 12,000        22       264,000        22        264,000         25         405,000        933,000         

ชั้นปีที่ 2 12,000        30       360,000        30        360,000         22         264,000        984,000         

ชั้นปีที่ 3 12,000        21       252,000        21        252,000         30         360,000        864,000         

ชั้นปีที่ 4 12,000        11       132,000        11        132,000         21         252,000        516,000         

6 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 91      1,092,000     91       1,092,000     85         1,083,000    3,267,000      
ชั้นปีที่ 1 12,000        10       120,000        10        120,000         15         243,000        483,000         

ชั้นปีที่ 2 12,000        29       348,000        29        348,000         10         120,000        816,000         
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จํานวน จํานวน จํานวน

นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ตาราง 3  ผลการประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ภาคการศึกษาที่ 1/2561ภาคการศึกษาที่ 3/2560

สํานักวิชา/หลักสูตร/ชั้นปี รวมทั้งสิ้น
จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

อัตรา

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา/ภาค

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ชั้นปีที่ 3 12,000        31       372,000        31        372,000         29         348,000        1,092,000      

ชั้นปีที่ 4 12,000        21       252,000        21        252,000         31         372,000        876,000         

7 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 87      1,044,000     87       1,044,000     84         1,071,000    3,159,000      
ชั้นปีที่ 1 12,000        11       132,000        11        132,000         15         243,000        507,000         

ชั้นปีที่ 2 12,000        23       276,000        23        276,000         11         132,000        684,000         

ชั้นปีที่ 3 12,000        35       420,000        35        420,000         23         276,000        1,116,000      

ชั้นปีที่ 4 12,000        18       216,000        18        216,000         35         420,000        852,000         
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จากตาราง 3  เป็นตัวอย่างประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 คํานวณแยกเป็นสํานักวิชา  ระดับการศึกษา หลักสูตร ชั้นปีการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 
ภาคการศึกษาที่ 3/2560 และภาคการศึกษาที่ 1/2561 ซึ่งเป็นวงรอบของปีงบประมาณ พ..ศ.2561  ดังน้ี 
 ช่องที่ 1 คือ  สํานักวิชา/ระดับการศึกษา/หลักสูตร เรียนตามชั้นปีการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เร่ือย

จนถึงชั้นปีท่ีจบหลักสูตร  ในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 , 3/2560  และ 1/2561 
 ช่องท่ี 2 คือ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาค ของแต่ละหลักสูตร โดยยึดตามประกาศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ประกาศใช้ล่าสุด 
 ช่องที่ 3 จํานวนนักศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2/2560 ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วตามตาราง 1 
 ช่องที่ 4 จํานวนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560 จากสูตรคํานวณ 

จํานวนนักศึกษา x อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
น่ันคือ  (ช่อง 3)  x  (ช่อง 2) 

 ช่องที่ 5 จํานวนนักศึกษาภาคการศึกษาท่ี 3/2560 ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วตามตาราง 1 
 ช่องที่ 6 จํานวนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2560 จากสูตรคํานวณ 

จํานวนนักศึกษา x อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
น่ันคือ  (ช่อง 5)  x  (ช่อง 2) 

 ช่องที่ 7 จํานวนนักศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1/2561 ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วตามตาราง 2 
 ช่องที่ 8 จํานวนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2561 จากสูตรคํานวณ 

จํานวนนักศึกษา x อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
น่ันคือ  (ช่อง 7)  x  (ช่อง 2) 

 ช่องที่ 9 คือผลรวมค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้ง 3 ภาคการศึกษา คือ (ช่อง 4) + (ช่อง 6) + (ช่อง 8) 
 
  สรุปตามตาราง 3 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  มีประมาณการรายรับจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น 32,206,800 บาท จําแนกเป็นภาคการศึกษาที่ 2/2560 
จํานวน 10,392,000 ภาคการศึกษาท่ี 3/2560 จํานวน 10,392,000 บาท และภาคการศึกษาที่ 1/2561 
จํานวน 11,422,800 บาท  
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บทท่ี 6 
ภาคผนวก 

 

6.1 สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และกลยุทธร์ะยะ
กลาง 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ (ปรับปรุงข้อมูลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 25560 และสอดรับกับการนําเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติ
การประจําปีในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ) 
  เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด จึงได้
กําหนดนโยบายและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณประจําปีให้สอดคล้องและตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ .2561-2580) และกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังน้ี 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล 
 
พันธกิจยุทธศาสตร์ 
 มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดําเนินงานตาม
พันธกิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและ
การเปล่ียนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้
ความสําคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพ้ืนฐานหลักการทํางานตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค่านิยมร่วม 
 W A L A I L A K 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  

2. การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง  
3. การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล  



        45 

 

4. การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
5. การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข  
6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  
7. การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน  
8. การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่

ภาคใต้  
9. การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ  

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  
เป้าประสงค์ 

1. ผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ช่วยพัฒนาชุมชน ท้องถ่ินและ 
ประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 

2. ชุมชน ท้องถ่ินได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม    

3. มีการขับเคล่ือนงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอบสนองชุมชน 
ท้องถ่ินและมหาวิทยาลัย 4.0 เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

4. มีการพัฒนาอาจารย์ด้านตําแหน่งทางวิชาการ รวมถึงพัฒนานักวิจัยและกลไกสนับสนุนการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

ทั้งหมด 
2. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน Reference Journal หรือในฐานข้อมูล   

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
3. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้หรือแก้ไขปัญหา ชุมชน  ท้องถ่ินต่อจํานวน

อาจารย์ประจําท้ังหมด 
4. จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่ได้รับงบประมาณจากองค์กรภายนอก 
5.  ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพ่ิมข้ึนจากการเข้ารับบริการ  
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6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อ
ประโยชน์จากการบริการ 

7. จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
8. จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกับ

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ 
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเสริมสร้างความสัมพันธ์

หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ 
11. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรม 
12. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 
13. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท 
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอก 
15. ร้อยละของอาจารย์ที่ทําวิจัยต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
16. จํานวนคร้ังของวารสารวิชาการท่ีมีการพัฒนาคุณภาพในระดับที่สูงข้ึน (ในฐานข้อมูล TCI 

/ACI /Scopusและ ISI) 
17.  จํานวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนําไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

กลยุทธ์ 
1. ขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศผ่านกลไกศูนย์ความเป็นเลิศ

และชุดโครงการที่มีผลกระทบสูง 
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยและ 

บริการวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 
3. สร้างเครือข่ายและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิง

ประเด็น 
4. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่สังคม เพ่ือการแก้ไขปัญหาและ 

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของท้องถ่ินภาคใต้  และการให้บริการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 
บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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5. เป็นศูนย์กลางของการทํานุบํารุง รักษาและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้  
รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

6. จัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
การศึกษาที่เน้นการทําวิทยานิพนธ์เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะในการค้นคว้าวิจัยด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น 

7. ส่งเสริมความพร้อมและสนับสนุนทุนในการทํางานวิจัยและการเขียนตํารา  รวมถึง 
ปรับปรุงกลไกการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

8.   เสริมสร้างบรรยากาศวิชาการและขับเคลื่อนการวิจัยโดยนักวิชาการ ผ่านกลไกสภานักวิจัย 
9.   ส่งเสริมให้ผลงานวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างผ่าน 
     วารสาร ฐานข้อมูลและสื่อต่างๆ ที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทยุคสมัย 
10. พัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยรว่มกับภาคเอกชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม                                                
    บนฐานนวัตกรรม โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป้นกลไกประสาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง  
เป้าประสงค์ 

1.  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
2.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
3.  มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว ทันสมัยและมุ่งเน้นผลงาน 
4.  บุคลากรมีคุณวุฒิและสมรรถนะการทํางานสูงข้ึน 

 ตัวช้ีวัด 
1. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักวิชา 
2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน) 
4. ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. จํานวนครั้งของการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
6. จํานวนครั้งของการร้องเรียนด้านการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย 
7. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก 
8. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
9. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
10. คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ 
11. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิหรือตําแหน่งงานที่สูงข้ึน 
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    กลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการส่งเสริมและกํากับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี 

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของทุกหน่วยงาน 
ของมหาวิทยาลัยด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์การธรรมรัฐ 

3.    ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้เป็นเครื่องมอืในการส่งสัญญาณการเตือนภัย 
       แกผู่้บริหารได้อย่างทันการและสามารถลดความเส่ียงได้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลยั 
4.    ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยใน 
       ยุคของการเร่งรัดการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงความเที่ยงตรงของตัวชี้วัดในการวัด 
5.    ปรับปรุงข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการบริหาร 
       บุคคลสมัยใหม่ และส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคง และมีความสุขในการ 
       ทํางาน 
6.    ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เป็นกลไกสําคัญในการ  

เสริมสร้างพลังความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วนของประชาคมมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

7.     ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการที่มี 
       ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือนําไปสู่การเป็น paperless office 
8.     ปรับปรุงระบบการใช้จ่ายงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว   
       โดยเฉพาะการใช้งบลงทุนรวมถึงเร่งรัดปฏิรูประบบการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
9.     ใช้ระบบ More Effective Monitoring ในการกํากับการนํานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุ 

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการประเมินผลงานแบบวัตถุวิสัย 
(Objective) และแบบทีมท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

10.   มีการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของมวล. (Organization Culture Study)ให้มีความชัดเจน 
       เพ่ือสร้าง Cultural Shift /Cultural Change และปรับเปล่ียนองค์กรให้เป็นองค์กร 
       สมรรถนะสูง “High performance Organization”     
11.   ส่งเสริมให้มีกลไกและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ตลอดจนเสริมพลังการมีส่วนร่วม 
       ของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และชุมชน (Community) โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
       เพ่ือต่อต้านการทุจริต รวมถึงมีการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการ 
       เสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
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12.   ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสามารถศึกษาต่อได้ 
       ตามแผนของมหาวิทยาลัย 
13.   ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ 
       มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณาจารย์ที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ 
14.   ส่งเสริมให้สํานักวิชาและนักวิชาการมีความเป็นอิสระและเป็นผู้นําในทางวิชาการ  
       โดยเฉพาะให้เป็นแนวหน้าในการเสริมสร้างความโดดเด่นของแต่ละสาขาวิชา รวมถึง   
       เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้วิชาการและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าทาง 
       วิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
15.    ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อตามความต้องการของหน่วยงานและได้รับ 

 การอบรมทั้งสายบริหารและสายปฏิบัติการ  ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าในตําแหน่ง   
 หน้าที่ทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล  
เป้าประสงค ์

1.     หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
2.     นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่ท่ีนําไปประยุกต์ใช้ได้ 
3.     มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นสากลและส่งเสริมนวัตกรรม 
4.     มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สมัยใหม่อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 
1.     ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี 
2.     คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
3.     ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
       ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.     จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ตามความต้องการของสังคม หรือตอบสนองการ 
       ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือตรงกับ Requirement ระบบมาตรฐานนานาชาติ 
5.     ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรท่ีสอบผ่าน Exit  Exam /ใบประกอบวิชาชีพ  
      /Comprehensive Exam 

6.    ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผู้เรียนแบบ Formative Assessment รายหัวข้อ/ราย     
      สัปดาห์ 
7.    คะแนนเฉล่ียผลการดําเนินงานด้านผลที่เกิดกับนักศึกษา 
8.    คะแนนเฉล่ียผลการดําเนินงานด้านการประเมินผู้เรียน 
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9.    ร้อยละของรายวิชาที่มีการนํานวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
10.   คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร 
11.   คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ 
       สอน 
12.  ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติผู้สอน (Descriptor) ผ่านเกณฑ์ UK Professional  
      Standards Framework (UKPSF) ตั้งแต่ระดับ Associate Fellow ข้ึนไป   
13.  จํานวนสถานประกอบการในระดับชาติหรือนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
14.  จํานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (ระบบสหกิจศึกษา) มีเพ่ิมขึ้น  
15.  ร้อยละของหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นนานาชาติ (Bilingual /English program/  
      International program)   
16.  ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR  
      ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนข้ึนไป 
17.  ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านการใช้ภาษาไทย (Exit Exam)  
18.  ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านทักษะดจิิทัล (Exit Exam)  
19.  คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
1.  ปฏิรูปการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิต โดยปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ 

เปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะหลักสูตรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความต้องการของสังคม    
รวมถึงกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกสาขาวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
และระดับสากล ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

2.  ส่งเสริมและปรับปรุงหลักสูตรให้มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ -Dual degree , International  
    program , English program /      Bilingual , ความเป็นสากลและความเป็นผู้ประกอบการ 
3.  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Formative Assessment) 
4.  ปฏิรูประบบการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การ 
    สังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ รวมถึงคณาจารย์มี 
    การพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการเรียนการสอนที่ต่อเน่ืองและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
5.   ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะความร่วมมือกับสถานประกอบการท่ีมี 
     ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและองค์การสมัยใหม่ในการส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษา 
6.   วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวให้สอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็น 
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มหาวิทยาลัยระดับสากล หรือ World Class University โดยสร้างความเป็นนานาชาติ 
(Internationalization) ในด้านการผลิตบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติคุณภาพสูงในสาขาท่ีเป็นจุดเด่นของประเทศและสาขาที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ 
รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้อยู่อาศัยของนักศึกษาทัดเทียมระดับสากล 

7.   พัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมขีดความสามารถด้านการใช้ภาษา อังกฤษของนักศึกษาเพ่ือให้สอด  
คล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกําหนดให้ทุกหลักสูตรต้องศึกษาภาษา อังกฤษ 
อย่างน้อย 15 หน่วยกิต รวมถึงปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและจัดทดสอบความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าทุกคนและก่อนสําเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit Exam) 

8.   พัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมขีดความสามารถด้านการใชภ้าษาไทยของนักศึกษาโดยนักศึกษาแรก     
     เข้าทุกคนตอ้งทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและก่อนสําเร็จการศึกษาตอ้งผ่านการ 
     ทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยตามเกณฑม์าตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit  
     Exam) 
9.   พัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมขีดความสามารถด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ของนักศึกษา  
     โดยนักศึกษาแรกเข้าทุกคนต้องทดสอบความสามารถด้านทักษะดิจิทัลและก่อนสําเร็จ 
     การศึกษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านทักษะดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 
     มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit Exam) 
10. ปรับปรุงปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและพอเพียงแก่ความต้องการในการ  
     จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งปัจจัยด้านห้องสมุด ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และระบบ 
     สารสนเทศที่จําเป็นสําหรับการจัดการศึกษาสมัยใหม ่

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
เป้าประสงค์  

1.   บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
2.   ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต 
3.   มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม 
4.   มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
1.   ร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนน passport ความดี ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
2.    ร้อยละของนักศึกษาท่ีทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3.   ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา 



        52 

 

4.   ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือสามารถ 
      สร้างงานด้วยตนเองภายใน ระยะเวลา 1 ปี 
5.   ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6.   คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
7.   จํานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา 
8.   คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
9.   ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน) 
10.  จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 
      นานาชาติ 
11.  ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ 
      ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
12.  ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ 
      ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
13.  คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานด้านการรับนักศึกษา 
14.  ร้อยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเข้าศึกษาต่อ 
15.  ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

กลยุทธ์ 
1.   พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต /การเป็นบัณฑิต “คนดี” 
2.   มีมาตรการในการลงโทษนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3.   ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ โดยบรรจุรายวิชา “การเป็น 
     ผู้ประกอบการ" ไว้ในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (Gen Ed.) และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ  
     Thailand 4.0 
4.  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา รวมถึงส่งเสริม 
     การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิต 
     สาธารณะ เป็นทั้ง"คนดีและคนเก่ง"  
5.   ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ือ 
     สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จ รู้จักขีดความสามารถ   
     ทางวิชาการเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีเครือข่ายทาง   
     วิชาการที่อาจจะทํางานร่วมกันในอนาคต 

          6.  ส่งเสริมให้บัณฑิตศึกษามีผลงานท่ีมมีาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  เช่น การจัด 
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     ประกวดวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยการจัดตั้งเครือข่ายของกลุ่ม   
     มหาวิทยาลัยทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติเพ่ือร่วมเป็นเจ้าภาพ  รวมถึงมีการนําเสนอ   
     ผลงานร่วมกับนักศึกษานานาชาติ 

      7.   ปรับปรุงยุทธศาสตร์และเกณฑ์การรับนักศึกษาให้มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการ 
               ของหลักสูตรและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศ  
      8.   สร้างกลไกดึงดูดให้คนเก่งเข้ามาเรียนให้มากที่สุด โดยเฉพาะคนเก่งทุกคนจะต้องได้เรียนที่    
               มหาวิทยาลัย 
      9.   พิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา โดยกําหนดให้สอดคล้องกับ 
         การลงทุนและผลตอบแทนของบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง
ความสุข                                     
เป้าประสงค์ 

1.   มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข (ทั้งทางด้านภูมิทัศน์  
      การประหยัดพลังงาน การกําจัดของเสียและขยะ การจัดการนํ้า การขนส่ง และการให้ 
      การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 
2.    นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยมีความสุข 
3.    มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
4.    มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา  
      บุคลากรและชุมชนรายรอบ 

ตัวช้ีวัด 
1.    มวล.มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ประเมินของ UI GreenMetric โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน 
2.    ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ์ Happinometer ตั้งแต่ 75 คะแนน     
      ข้ึนไป 
3.    ร้อยละของบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ์ Happinometer ตั้งแต่ 75 คะแนน 
      ข้ึนไป 
4.    ร้อยละของนักศึกษาที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5.    ร้อยละของบุคลากรที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
1.     พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีความร่มรื่นสวยงามในระดับแนว   
       หน้าของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ให้เป็น 
       แหล่งเรียนรู้และพักผ่อนของนักศึกษาและประชาชน 
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2.     ปรับปรุงระบบการบํารุงรักษา (Maintenance  System) ทั้งอาคาร สถานท่ีและ 
       สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล 
3.     มีการจัดการของเสีย ขยะและนํ้าให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการรีไซเคิล 
       และเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นให้บุคลากรทุกส่วนมีความรู้ในการกําจัดขยะท่ีถูกต้องและนํา 
       นํ้าเสียมาใช้ประโยชน์ในการรดนํ้าไม้ดอกไม้ประดับทั่วมหาวิทยาลัย 
4.    การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและการจัดที่จอด 
       รถให้เป็นระเบียบ วางแผนจัดทําท่ีจอดรถทุกประเภทให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะ  
       เพ่ือให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก  รวมถึงให้ความสําคัญกับการใช้รถใช้ถนนอย่าง 
       ปลอดภัย 
5.     เร่งรัดซ่อมบํารุงหอพักท้ังของนักศึกษาและบุคลากรพร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยให้ 
       อยู่ในสภาพที่ดีโดยรวดเร็ว  เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมีชีวิตอย่างมีความสุขใน 
       มหาวิทยาลัย 
6.     ส่งเสริมระบบหอพักสําหรับนักศึกษาและบุคลากรตามนโยบาย Residential  
       University โดยเฉพาะการจัดสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ส่งเสริมการอยู่อาศัย โดยให้  
       ความสําคัญกับระบบหอพักให้เป็นเหมือนบ้านที่สองของนักศึกษาและบุคลากร 
7.     เร่งรัดการซ่อมบํารุงอาคารสถานที่  ห้องทดลองและห้องปฏิบัติการเพ่ือให้สามารถใช้ 
       ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์และเป็นท่ีเชื่อถือต่อบุคลากรภายในและต่อผู้มาเยือน 
8.     เร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างความจําเป็นพ้ืนฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
       กับการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานกับ    
       มหาวิทยาลัย 
9.     เสริมสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใน 

มหาวิทยาลัย โดยสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้ครบถ้วนเหมือนชุมชนเมือง ซึ่งจะ  
        สอดคล้องกับการเป็น Residential University 
10.    ร่วมมือและส่งเสริมชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะชุมชนการค้ารอบมหาวิทยาลัย  
        ให้เป็นไปตามแนวคิดเมืองมหาวิทยาลัย 
11.    มีการอนุรักษ์พลังงาน  โดยเฉพาะการออกแบบอาคารใหม่โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ 

พลังงานและให้ความสําคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมถึงให้การศึกษาเก่ียวกับ   
        การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาเพ่ือปลูกฝังให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย  
        จัดให้มีวิชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นวิชาเสริมพ้ืนฐานที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย                               
เป้าประสงค์ 

1.     มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
2.     มีเครือข่ายภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
3.     มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
4.     มีการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน 

ตัวช้ีวัด 
1.     จํานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long Learning 
2.     จํานวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและ 
        ต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอนและอื่นๆ 
3.     จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก 
4.     จํานวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทําร่วมกับเครือข่ายภายนอก 
5.     จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า 
6.     ร้อยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
7.     ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรแลกเปลี่ยนต่อจํานวนอาจารย์และบุคลากรท้ังหมด 
8.     ร้อยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active เป็นประโยชน์และเสริมสร้างการพัฒนาให้มวล.  
9.     จํานวนทุนวิจัยจากองค์กรภายนอก 

กลยุทธ์ 
1.     เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็งทั้ง 
        ในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 
2.     จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ เพ่ือเป็นเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย 
        และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจ โดยจัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น 
        เพ่ือเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 
3.     เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่าย 
       อุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าท่ังทางด้านการ 
       เรียนการสอน การวิจัยและอื่นๆ 
4.     เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย  
       ทั้งในทางวิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัย  เพ่ือทราบความต้องการของศิษย์เก่าที่อยู่  
       ในโลกการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งโอกาสที่ศิษย์เก่าจะช่วยระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา 
       มหาวิทยาลัย 
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5.     มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร (Student & Staff Mobility) กับ 
       สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
6.     แสวงหาทุนวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และ
ความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าประสงค์ 

1.     มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
2.     มีสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมขึ้น 
3.     มีการวางแผนและบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
4.     มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 

ตัวข้ีวัด 
1.     จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
2.     มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ 
3.     ร้อยละของรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ต่องบเงินรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไม่รวม 
       เงินอุดหนุนจากรัฐ) 
4.     อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเทียบกับดัชนี 
       เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวแปรอ้างอิง (Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและตลาด 
       ทุน   
5.     จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุนหรือร่วมทุนกับภายนอกที่สร้างรายได้เพ่ิมให้กับ 
       มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
1.     แสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถ 
        นําไปต่อยอดเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต 
2.     จัดทําโครงการและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
       ประเทศ รวมถึงจัดทําแผนแม่บทในการใช้ประโยชน์จากที่ดินของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน  
       โดยเฉพาะที่ดินเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและจัดทําโครงการเชิงธุรกิจ เพ่ือเป็นรายได้   
       สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
3.     แสวงหาแหล่งเงินทุนจากการบริจาคและการบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพ่ือสร้าง 
       โอกาสใหม่ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย  
4.     ใช้นโยบายหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) เพ่ือส่งเสริมให้ 
       เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยในการสร้างศูนย์บริการนักศึกษาตามแนวคิดของเมือง 
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       มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุข
ภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้  
เป้าประสงค์ 

1.     ศูนย์การแพทย์มีส่วนสําคัญในการสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือความเป็นเลิศสู่ 
       สากล 
 2.    ศูนย์การแพทย์เปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 
3.     มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและองค์ความรู้ทาง   
        การแพทย์ 
4.     มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 

ตัวช้ีวัด 
1.     จํานวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาล/วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สามารถนําไปใช้ 
       ประโยชน์ 
2.     จํานวนหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม หรือจํานวนการให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3.     จํานวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย์ 
4.     ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
5.     ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
6.     จํานวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7.     จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ผลิตได้ 
8.     ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด 

กลยุทธ์ 
1.    สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศเพ่ือแสวงหาบุคลากร องค์ความรู้  
      เทคโนโลยี และนําเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมาให้บริการในศูนย์การแพทย์ รวมถึงจัดตั้ง 
      กองทุนพัฒนาเคร่ืองมือทางการแพทย์เพ่ือให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย   
2.    มุ่งเน้นการศึกษาปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี (Area-based research)  ที่เน้น long term  
      follow up  เพ่ือสร้างนวัตกรรมและเป็นต้นแบบในระดับนานาชาติ   
3.    มีการบูรณาการการวิจัยทางการแพทย์ของวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับสหสาขาอืน่ๆ เช่น  
       โรคติดเชือ้จากสตัว์สู่คน วัสดุศาสตร์เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์  
4.     เร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ  รวมถึงการ 
       กําหนดแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์ฯ  ให้บรรลุผลตาม 
       เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 
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5.     มีโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลที่สามารถร่วมกันกํากับดูแลโดยสํานักวิชาทาง 
       วิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์การแพทย์ โดยกําหนดภาระหน้าที่ การสอน การวิจัย และการ  
       ให้บริการทางคลินิก   และกําหนดสัดส่วนค่าตอบแทนของทั้งสามฝ่าย (ผู้ปฏิบัติ  ศูนย์ 
       การแพทย์ และสํานักวิชา)  รวมถึงมีระบบกลไกในการประเมินภาระงานอย่างเหมาะสม    
       และสามารถให้บริการทางคลินิกได้ในวันทําการ โดยได้รับค่าตอบแทน 
6.     ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ 
7.     ส่งเสริมให้ศูนย์การแพทย์เป็นแหล่งเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
       และทางการแพทย์  รวมถึงติดต่อสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาและในต่างประเทศให้มา 
       ช่วยงานศูนย์การแพทย์อีกทางหน่ึง   
8.    จัดตั้ง Excellent center  1) ด้านมะเร็ง 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3) เวชศาสตร์ผู้สูงวัย 
       และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ ประคอง 4) ผิวหนังและความงาม 5) Traveling medicine  
       (รวมการบูรณาการทางการแพทย์ ภาษา การท่องเที่ยว ระบบการเคลื่อนย้าย ขนส่ง  
       เป็นต้น) 
9.    มุ่งเน้นการบูรณาการงานการวิจัย การเรียนการสอนและการให้บริการการรักษา  โดยมี 
      แหล่งปฏิบัติการทางการวิจัยและฝ่ายให้บริการการศึกษาวิจัยภายใต้โครงสร้างของศูนย์ 
      การแพทย์ (Teaching and research hospital) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่แตกต่างจาก 
      โรงพยาบาลระดับตติยภูมิข้ันสูงทั่วไป  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ  
เป้าประสงค์ 

1.     นักศึกษามีศักยภาพและเข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬาและสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
2.     มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของนักศึกษาอย่างทั่วถึง 
3.     มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านกีฬาและสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและ 
        พร้อมใช้งาน 
4.     มีการขยายโอกาสการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

ตัวช้ีวัด 
1.     จํานวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้านกีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาเข้าร่วมหรือได้รับ 
2.     จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งฝึกฝนให้นักศึกษาสนใจเล่นกีฬาและเล่นกีฬาเป็น 
3.     ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพต่อจํานวน 
        นักศึกษาทั้งหมด 
4.     ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
5.     จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
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กลยุทธ์ 
1.     พัฒนานักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันทั้งกีฬาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างความ   
        ร่วมมือด้านการกีฬาและสุขภาพกับหน่วยงานภายนอก 
2.     ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพของสํานักวิชา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและ 
        สโมสรนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงท้ังเพ่ือสุขภาพและการฝึกฝน 
        ให้นักศึกษามีจิตใจเป็นนักกีฬาและเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี 
3.     ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านการกีฬาและสุขภาพให้มี 
        ประสทิธิภาพและพร้อมใช้งาน 
4.     รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศ   
        เพ่ิมข้ึน  
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1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สํานักวิชา/วืทยาลัย...................................

แสดงให้เห็นว่า แผนการดําเนินงานของหน่วยงานสอดคล้องกับแผนหรือนโยบายของ
มหาวิทยาลยัอย่างไร  จะต้องพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนอย่างสมเหตสุมผล

- เป็นเครื่องช้ีแนวทางการในการดาํเนินงานตามแผนของหน่วยงาน
- แสดงถึงความต้องการท่ีจะกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดให้ปรากฎผล
- เป็นข้อความท่ีชัดเจนไม่คลมุเครอื และสามารถวัดและประเมินผลได้

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
3.1 ตัวชี้วัดพ้ืนฐาน

ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐาน
หน่วยนับ ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เชิงปริมาณ

 - จํานวนโครงการวิจัยใหม่ ตชว.สงป.301 โครงการ

 - จํานวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ ตชว.สงป.301 โครงการ

 - จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตชว.สงป.301 โครงการ

 - จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ตชว.สงป.301 โครงการ

 - ตัวช้ีวัดอื่นๆตามแผนของหน่วยงาน (ถ้ามี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เชิงคุณภาพ

 - จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

 - ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน ร้อยละ 85 85 85 85

 - ตัวช้ีวัดอื่นๆตามแผนของหน่วยงาน (ถ้ามี)
เชิงเวลา

 - ร้อยละของงานท่ีแล้วเสร็จตามแผนงานในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 90 90 90 90

 - ตัวช้ีวัดอื่นๆตามแผนของหน่วยงาน (ถ้ามี)

ค่าตัวช้ีวัดประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ให้หน่วยงานระบุค่าเป้าหมายประมาณการ

ให้หน่วยงานระบุหน่วยนับท่ีสามารถ       
วัดได้จริง

ให้หน่วยงานระบุผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในปีท่ีผ่านมา
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐาน
หน่วยนับ ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน
เชิงต้นทุน

 - ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเป็นไปตามแผนการ ร้อยละ 85 85 85 85

   ใช้จ่ายเงิน

 - ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปล่ียนแปลง ร้อยละ 5 5 5 5

    งบประมาณ

 - ตัวช้ีวัดอื่นๆตามแผนของหน่วยงาน (ถ้ามี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เชิงคุณภาพ

 - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ ค่าเฉล่ีย 4.00 4.00 4.00 4.00

    อาจารย์และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้       

 - ร้อยละของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเป็น ร้อยละ 70 70 70 70

    ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

 - ตัวช้ีวัดอื่นๆตามแผนของหน่วยงาน (ถ้ามี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เชิงปริมาณ

ค่าตัวช้ีวัดประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ส่วนแผนงานต้ังให้โดยใช้ข้อมลจากแผนการ
 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา                          คน

 - จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คน

 - จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่                          คน

 - ตัวช้ีวัดอื่นๆตามแผนของหน่วยงาน (ถ้ามี)
เชิงคุณภาพ

 - ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 100 100 100

   ของหลักสูตร ตชว.สงป.301
 - ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา หรือประกอบ ร้อยละ 90 90 90 90

    อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  

 - ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําตรงสาขา ร้อยละ 90 90 90 90

    ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร์
 - ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 90 90 90 90

   ตชว.สงป.301 / ตชว.ยุทธศาสตร์
 - ร้อยละของจํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ต่อจํานวนนักศึกษา ร้อยละ 80 80 80 80

    ท่ีประกาศรับ                                              

 - ตัวช้ีวัดอื่นๆตามแผนของหน่วยงาน (ถ้ามี)
เชิงเวลา

 - ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 70 70 70 70

    ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ตชว.สงป.301
 - ตัวช้ีวัดอื่นๆตามแผนของหน่วยงาน (ถ้ามี)

     ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร์

สวนแผนงานตงใหโดยใชขอมูลจากแผนการ
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3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

 พิจารณาจากตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการดําเนินงานท่ีหน่วยงานเก่ียวข้อง
ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                          

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ พ.ศ.2562 - 2564 (ฉบับปรับปรุง)
และจุดเน้นตามนโยบายการพัฒนามวล.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ให้หน่วยงานระบุข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
โครงสร้างแผนและใน template ของหน่วยงาน
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน

หน่วยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ต.ค.62- ธ.ค.62) (ม.ค.63- มี.ค.63) (เม.ย.63- มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63) จัดสรร

สํานักวิชา..........
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย
แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก  ดําเนินการวิจัยโครงการวิจัยใหม่ ...โครงการ ต.ค.62 ก.ย.63

ระยะเวลาดําเนินการ 
กิจกรรม

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง   แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
งาน/โครงการ  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
กิจกรรมหลัก  บริการวิชาการแก่ชุมชน ...โครงการ ต.ค.62 ก.ย.63

ให้หน่วยงานระบุโครงการวิจยัที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายใน/
ภายนอกมวล.

ให้หน่วยงานระบุโครงการบริการวิชาการ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอกมวล.
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หน่วยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ต.ค.62- ธ.ค.62) (ม.ค.63- มี.ค.63) (เม.ย.63- มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63) จัดสรร

ระยะเวลาดําเนินการ 
กิจกรรม

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานรอง   แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ...โครงการ  ต.ค.62  ก.ย.63

ให้หน่วยงานระบุโครงการด้านทําบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้จัดสรรงบประมาณ
จากหน่วยงานภายใน/ภายนอกมวล.

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
แผนงานรอง  แผนงานบริหารจัดการกลาง
งาน/โครงการ  งานบริหารจัดการกลาง

กิจกรรมหลัก ค่าวัสดุเบิกจ่ายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.62 ก.ย.63

จากหนวยงานภายใน/ภายนอกมวล.

ส่วนแผนงานตั้งค่าวัสดุเบิกจ่ายจาก
คลังพัสดุกลางให้
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หน่วยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ต.ค.62- ธ.ค.62) (ม.ค.63- มี.ค.63) (เม.ย.63- มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63) จัดสรร

ระยะเวลาดําเนินการ 
กิจกรรม

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมู่งสู่ความเป็นสากล
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่
กิจกรรมหลัก  การดําเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ต.ค.62 ก.ย.63

ให้หน่วยงานตั้งค่ารับรองหลักสูตร, ค่ารับรอง
สถาบันการศึกษา และอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าประชุม
คณะกรรมการ/อนุกรรมการวิชาชีพ  เป็นต้น

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้าน......(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์) 
กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป ต.ค.62 ก.ย.63

ให้หน่วยงานตั้งค่าสมัครสมาชิก/ค่า
สมาคม/ชมรม และอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น 
ค่าสนับสนุนเครือข่ายคณบดี เป็นต้น

ส่วนแผนงานตั้งค่ารับรอง, ค่าวัสดุ
สํานักงานให้
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หน่วยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ต.ค.62- ธ.ค.62) (ม.ค.63- มี.ค.63) (เม.ย.63- มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63) จัดสรร

ระยะเวลาดําเนินการ 
กิจกรรม

กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากร ต.ค.62 ก.ย.63

กิจกรรมหลัก  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี ...กิจกรรม ต.ค.62 ก.ย.63

ให้หน่วยงานตั้งค่าตอบแทน
ทํางานนอกเวลาและอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ส่วนแผนงานตั้งเงินเดือน, เงินประจําตําแหน่ง
วิชาการ, เงินตอบแทนตําแหน่งบริหาร, ค่าจ้าง

ชั่วคราว และอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เงินตอบแทนวิชาชีพ, 
ค่าตอบแทนพิเศษ, ค่าตอบแทนด้านภาษาอังกฤษให้ 

ู
 - กิจกรรมย่อย..................

 - กิจกรรมย่อย..................

กิจกรรมหลัก  จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี ...รายวิชา ต.ค.62 ก.ย.63
 - กิจกรรมย่อย..................

 - กิจกรรมย่อย..................

กิจกรรมหลัก  จัดหาอาจารย์พิเศษระดับระดับปริญญาตรี ...รายวิชา ต.ค.62 ก.ย.63

 - กิจกรรมย่อย..................

 - กิจกรรมย่อย..................

ให้หน่วยงานระบุช่วงระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมย่อย

ให้หน่วยงานระบุ
งบประมาณตามกิจกรรม
หลักซึ่งเป็นงบดําเนินการ

ให้หน่วยงานระบุผู้รับผิดชอบ
ในระดับกิจกรรมหลัก/ย่อย
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หน่วยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ต.ค.62- ธ.ค.62) (ม.ค.63- มี.ค.63) (เม.ย.63- มิ.ย.63) (ก.ค.63-ก.ย.63) จัดสรร

ระยะเวลาดําเนินการ 
กิจกรรม

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
แผนงานรอง  แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
กิจกรรมหลัก  ค่าสาธารณูปโภค ต.ค.62 ก.ย.63

หมายเหตุ  รายการงบลงทุนให้ใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้าย

ส่วนแผนงานตั้งค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์
ให้

ุ ุ
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5. งบประมาณรวม

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

เป็นงบประมาณรวมทุกกิจกรรมท่ีหน่วยงานจะต้องใช้
ดําเนินการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ท่ีพึงจะไดร้ับจากความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนของหน่วยงาน
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1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงาน.......................................

แสดงให้เห็นว่า แผนการดําเนินงานของหน่วยงานสอดคล้องกับแผนหรือนโยบายของ
มหาวิทยาลยัอย่างไร  จะต้องพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนอย่างสมเหตสุมผล

- เป็นเครื่องช้ีแนวทางการในการดาํเนินงานตามแผนของหน่วยงาน
- แสดงถึงความต้องการท่ีจะกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดให้ปรากฎผล
- เป็นข้อความท่ีชัดเจนไม่คลมุเครอื และสามารถวัดและประเมินผลได้

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ตัวชี้วัดพ้ืนฐาน
ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐาน

หน่วยนับ ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ค่าตัวช้ีวัดประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ให้หน่วยงานระบุตัวช้ีวัดตามโครงสร้างแผน
และใน template ของแต่ละหน่วยงาน โดย
ระบุตัวช้ีวัดในระดับผลผลิตซ่ึงเป็นการวัดจาก
กิจกรรมหลัก/ย่อยของหน่วยงานและตัวช้ีวัด
ในระดับผลลัพธ์ซ่ึงเป็นการวัดการบรรลุ

ให้หน่วยงานระบุผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในปีท่ีผ่านมา

ให้หน่วยงานระบุหน่วยนับท่ีสามารถ
วัดได้จริง

ให้หน่วยงานระบุค่าเป้าหมาย
ประมาณการล่วงหน้าตามแผนของ

หน่วยงาน

เชิงคุณภาพ
 - ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน   ร้อยละ 85 85 85 85

 - ตัวช้ีวัดอื่นๆตามแผนของหน่วยงาน (ถ้ามี)
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐาน
หน่วยนับ ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผน/ (ผล) แผน/ (ผล) แผน แผน แผน แผน
เชิงเวลา

 - ร้อยละของงานท่ีแล้วเสร็จตามแผนงานในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 90 90 90 90

 - ตัวช้ีวัดอื่นๆตามแผนของหน่วยงาน (ถ้ามี)

เชิงต้นทุน
 - ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเป็นไปตามแผน ร้อยละ 85 85 85 85

 การใช้จ่ายเงิน

 - ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปล่ียนแปลง ร้อยละ 5 5 5 5

 งบประมาณ

 - ตัวช้ีวัดอื่นๆตามแผนของหน่วยงาน (ถ้ามี)

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์
ค่าตัวช้ีวัดประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)

ให้หน่วยงานระบข้อมลเพ่ิมเติมในกรณีท่ี

 พิจารณาจากตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการดําเนินงานท่ีหน่วยงานเก่ียวข้อง
ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                          

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ พ.ศ.2562 - 2564 (ฉบับปรับปรุง)
และจุดเน้นตามนโยบายการพัฒนามวล.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ใหหนวยงานระบุขอมูลเพมเตมในกรณท
โครงสร้างแผนและใน template ของหน่วยงาน
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4. กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
หน่วยนับ/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(ต.ค.62- ธ.ค.62) (ม.ค.63- มี.ค.63) (เม.ย.63- มิ.ย.63) (ก.ค.63- ก.ย.63)

หน่วยงาน..........
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....
แผนงานหลัก  ...................
แผนงานรอง  ....................                         

งาน/โครงการ  ..................
กิจกรรมหลัก : การจัดการทั่วไป ต.ค.62 ก.ย.63

 - ค่ารับรอง

ระยะเวลาดําเนินการ 
      กิจกรรม

ส่วนแผนงานกําหนดให้ตามโครงสร้างแผน
และใน Template ของแต่ละหน่วยงาน

ให้หน่วยงานตั้งค่ารับรองและอื่นๆ (ถ้ามี) 

 - ค่าวัสดุสํานักงาน 

 - อื่นๆ (ถ้ามี)

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากร ต.ค.62 ก.ย.63

 - เงินเดือน

 - ค่าจ้างชั่วคราว

 - เงินตอบแทนตําแหน่งบริหาร

 - ค่าตอบแทนทํางานนอกเวลา

กิจกรรมหลัก................ ...กิจกรรม ต.ค.62 ก.ย.63

 - กิจกรรมย่อย..................

 - กิจกรรมย่อย..................

ให้หน่วยงานระบุกิจกรรมตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน

ให้หน่วยงานระบุหน่วยนับที่
สามารถวัดได้จริง

ส่วนแผนงานใสร่ายละเอียด
งบประมาณให้

ให้หน่วยงานระบุงบประมาณ
ตามกิจกรรมหลักซึ่งเป็นงบดําเนินการเท่านั้น

เช่น ค่าสมัครสมาชิก ฯลฯ

ให้หน่วยงานระบุงบประมาณ
ตามความจําเป็น            
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หน่วยนับ/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(ต.ค.62- ธ.ค.62) (ม.ค.63- มี.ค.63) (เม.ย.63- มิ.ย.63) (ก.ค.63- ก.ย.63)

ระยะเวลาดําเนินการ 
      กิจกรรม

กิจกรรมหลัก ............... ต.ค.62 ก.ย.63

 - กิจกรรมย่อย..................

 - กิจกรรมย่อย..................

่

ให้หน่วยงานระบุช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมย่อย

ให้หน่วยงานระบุผู้รับผิดชอบใน
ระดับกิจกรรมหลัก/ย่อย

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
แผนงานหลัก  แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
แผนงานรอง     แผนงานบริหารจัดการกลาง
งาน/โครงการ   การบริหารจัดการกลาง
กิจกรรมหลัก  ค่าวัสดุเบิกจ่ายจากคลังพัสดุกลาง ต.ค.62 ก.ย.63

แผนงานรอง     แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร
งาน/โครงการ   งานพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมหลัก    การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ต.ค.62 ก.ย.63

ส่วนแผนงานใส่รายละเอียด
งบประมาณให้

ส่วนแผนงานใส่รายละเอียด
งบประมาณให้



73

หน่วยนับ/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(ต.ค.62- ธ.ค.62) (ม.ค.63- มี.ค.63) (เม.ย.63- มิ.ย.63) (ก.ค.63- ก.ย.63)

ระยะเวลาดําเนินการ 
      กิจกรรม

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
แผนงานรอง  แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
งาน/โครงการ  งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก  จ่ายค่าสาธารณูปโภค ต.ค.62 ก.ย.63

หมายเหตุ  รายการงบลงทุนให้ใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้าย

ส่วนแผนงานตั้งค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์ให้
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5. งบประมาณรวม

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

เป็นงบประมาณรวมทุกกิจกรรมท่ีหน่วยงานจะต้อง
ใช้ดําเนินการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ท่ีพึงจะไดร้ับจากความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนของหน่วยงาน
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ชื่อหน่วยงาน..................................................................
ลําดับที่ ประเภทรายได้ รับจริง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประมาณการรายได้
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ชื่อหน่วยงาน......................................................
ผลการใช้จ่าย แผนงบประมาณ ขอตั้งงบประมาณ

งบประมาณ รายจ่าย รายจ่าย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ชื่อหน่วยงาน
แผนงานหลัก      ..........................
แผนงานรอง       ..................
งาน/โครงการ        ....................
กิจกรรมหลัก      ........ -              -             -            -            -            

สรุปคําขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงาน-แผนงาน-งาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

...............

..............

กิจกรรมหลัก      ........ -              -             -            -            -            
...............

..............

กิจกรรมหลัก      ........ -              -             -            -            -            
...............

..............
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ชื่อหน่วยงาน..................................................................

   

ลําดับ จํานวน ราคา คําชี้แจง
ที่ หน่วย ต่อหน่วย ใหม่ เพิ่มเติม ทดแทน

รวมทั้งสิ้น
ทุกรายการให้ชี้แจงรายละเอียดการใช้งาน

รองรับการเรียนการสอนหลักสูตร......... 

้ ่

รายละเอียดคําของบประมาณหมวดค่าวัสดุถาวร และครุภัณฑ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ หน่วย รวมเงิน เหตุผลความจําเป็น

นักศึกษาชั้นปีที่.........จํานวน.......คน

รองรับงานวิจัยด้าน........
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ชื่อหน่วยงาน
ประจําอาคาร........................................

มีอยู่แล้วรวม แผนจัดซื้อ

ลําดับที่ รายการครุภัณฑ์ ถึงปี 2561 ในปี 2562

(จํานวน) (จํานวน) ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคารวม ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคารวม ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคารวม ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคารวม

วัสดุถาวร/ครุภัณฑ์ประจําห้อง.....................
1

2

3

แผนความต้องการรายการวัสดุถาวรและครุภัณฑ์

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แผนความต้องการครุภัณฑ์
ปี 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566
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ชื่อหน่วยงาน..............................................................

จํานวน งบที่ตั้งไว้ เหตุผลความจําเป็นโดยสรุป
งวดงาน ตั้งแต่เริ่ม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 รายละเอียดขอให้จัดทําเป็นเอกสารแนบ

จนถึงปี 2562 (เฉพาะรายการที่ขอตั้งงบประมาณปี 2563)
รวมทั้งสิ้น

สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1 ................................
2 ................................
3 ................................
4 ................................

สิ่งก่อสร้างผูกพัน กรณีเป็นสิ่งก่อสร้างรายการใหม่
1 ................................ กําหนดให้ตั้งงบประมาณในปีที่ 1 จํานวน
2 ................................ 20% ของวงเงินก่อสร้างรวม ปีต่อ  ๆ ไป
3 ................................ ให้ตั้งตามผลการแบ่งงวดงานและการ
4 ................................ เบิกจ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566
แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ

ลําดับ รายการ พื้นที่ใช้สอย
 (ตร.ม.)

ราคารวม
(ปีงบประมา
ณเริ่มต้น - 
สิ้นสุด)


