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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี ถือว่าเป็นภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งของทุกหน่วยงาน
ส าหรับสนับสนุนการด าเนินตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้าน
แผนงบประมาณจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  ดังนั้นการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงมีความมุ่งหวังที่จะให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณ  ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป    
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 บทที่ 1 

 บทน า 
ความน า 
 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณจากรัฐบาลในรูปเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดโครงสร้างหน่วยงานในลักษณะ “รวมบริการ  ประสานภารกิจ”   เพื่อใช้เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   ท าหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจและการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกันมารวมไว้ในหน่วยงานเดียว    มีรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบองค์รวม   ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานให้บริการกลาง  เพื่อประโยชน์ในกา รใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพ  มุ่งใช้ทรัพยากรและความช านาญร่วมกัน ค านึงถึงหลักประหยัด
และความคุ้มค่า เกิดสัมฤทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล 
 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ 

2. ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถน าไปใช้ในการผลิต
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับ
นานาชาต ิ

3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้ค าปรึกษา
และแนะน า การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การส ารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการ
พัฒนา อันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 

4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และ
ศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของ
สังคม  

 
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย   บริการวิชาการ   และการท านุบ ารุง 
  ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู ่
  ความเป็นสากล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนา 
  มหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถใน 
  การแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของ 
  ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ 
 
  การจัดท าแผนงบประมาณ จะมีการจัดท าเป็นประจ าทุกปี  โดยทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะต้อง
ท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายส่งมายังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย  ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงบประมาณประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย   คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จึงจะ
เสร็จสิ้นกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และสามารถน างบประมาณไปใช้ได้   ผู้จัดท าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณให้ด าเนินไป
อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านแผน
งบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความเข้าใจขั้นตอนการจัดท าแผนงบประมาณ และ
สามารถจัดท าได้อย่างถูกต้อง  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ขอบเขต  

 คู่มือการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้เน้นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนงบประมาณของทุกหน่วยงาน 
กระบวนการพิจารณาแผนงบประมาณของส่วนแผนงานฯ  และการอนุมัติแผนงบประมาณของฝ่ายบริหารผ่าน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
นิยามศัพท ์
 ค าจ ากัดความ และค านิยามที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฯ  

“งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” หมายถึง  จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
ได้ตามวัตถุประสงค์ และในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 
“ปีงบประมาณ” หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปี
ถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ถัดไปเป็นช่ือส าหรับปีงบประมาณนั้น 
“ประเภทรายจ่าย” หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
บุคลากร  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  และค่าใช้จ่ายลงทุน 
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“รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง”  หมายถึง การจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 
3-5  ปี ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การด าเนินงาน
ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการในปัจจุบัน 
“การผูกพันงบประมาณข้ามปี”  หมายถึง รายการงบประมาณรายจ่ายซึ่งจะต้องท าสัญญาก่อหนี้
ผูกพัน และมีวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ ๆ ไป โดยแสดง
การผูกพันงบประมาณในแต่ละปงีบประมาณ 
“รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น”  หมายถึง รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ
ให้ตามสิทธิหรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่ยังไม่รวมเนื้องาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าประปา ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ 
ค่าอินเตอร์เน็ต) เป็นต้น 
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บทที่ 2 
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยใน
สถานการณ์ปกติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี น าเสนอรัฐมนตรี เจ้า
สังกัด ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป    
 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์แปลงนโยบายของรัฐใน
ระดับต่าง ๆ มาเป็นนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย การจัดท าค าของบประมาณประจ าปีเสนอไปยังรัฐบาล 
การจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปีเสนอสภามหาวิทยาลัย  การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  การจัดท ารายงานประจ าป ีการจัดท าข้อมูลวิจัยสถาบัน  การบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการวางแผนทางการศึกษาและการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย  

อธิการบด ี

รองอธิการบดทีี่ก ากับดูแล
การบด ี

ผู้ช่วยอธิการบดี 

หัวหน้าส่วน 

งานยุทธศาสตร์และแผน
งบประมาณ 

งานบริหารทั่วไป
และธุรการ 

งานวิจัยสถาบัน งานบริหาร 
ความเสี่ยง 
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ปรัชญาและปณิธาน  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มุ่งด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  การยึดมั่นในปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จ โดยการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการในภารกิจหลักของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้เป็นไปตามระเบียบ
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และของรัฐบาล โดยเน้น 

1. การด าเนินการด้านแผนงานและงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. การใช้ข้อมูลจากผลการวิจัยสถาบันมาสนับสนุนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
วิสัยทัศน์    ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง ที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ผ่านกระบวนการท างานที่ได้มาตรฐานตาม
ภารกิจหลักของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร ์
 
  พันธกิจ  

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารและการปฏิบัติงานเชิงรุกทุกภารกิจ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

2. พัฒนาระบบการสื่อสารสองทางทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และงานวิจัยสถาบันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
4. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

วัตถุประสงค์   ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการวางแผน จัดท า
งบประมาณ ติดตามประเมินผล และวิจัยสถาบัน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  การบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการวางแผนทางการศึกษาและการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา และของรัฐบาล 
 

ค่านิยมร่วม    มุ่งด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  ยึดมั่นในปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุผลส าเร็จ โดยการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการในภารกิจหลักต่างๆ  ของหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงการอุดมศึกษา และของรัฐบาล  
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  นโยบายการบริหาร    ส่งเสริมการท างานเป็นระบบ  ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ และท างานอย่างเต็มศักยภาพโดยตระหนักว่า “งาน
ทุกงานที่เข้ามาในส่วนงานถือเป็นงานของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เป็นภารกิจที่พนักงานส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์จะต้องใส่ใจรับรู้รับทราบ  ปฏิบัติหน้าที่ เต็มก าลังความรู้ความสามารถ และพร้อมที่ จะ
ด าเนินงานฉพาะกิจโดยไม่แยกว่าเป็นงานของใครเพื่อให้งานซึ่งถือว่าเป็นงานของส่วนแผนงานฯ โดยรวมส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยด”ี 
 
บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบของต าแหน่ง  
 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่ง
ของงานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามนัย
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2559 และประกาศฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา วิเคราะห์
เหตุผลและแก้ไขปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการงบประมาณในระบบ
งบประมาณ WU MIS 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 

1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี  และการถ่ายทอดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระดับองค์กรที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ์

2. รวบรวมและจัดท างบประมาณรายรับประจ าปี ซึ่งมี 2 ประเภท คือ จากเงินงบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณ เพื่อน าไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย   
วลัยลักษณ ์

3. วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองแผนงบประมาณประจ าปี   คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และ
เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
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   บทที่ 3  
   หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  รูปแบบการบริหารจัดการ มีความเป็นอิสระ 
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูง โดยยึดหลักการปกครองตนเองเพื่อให้การด าเนินการต่างๆ 
สิ้นสุดในระดับมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด มีการควบคุมจากภายนอกน้อยที่สุด และมีความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอกในการจัดสรรเงินงบประมาณ การก ากับติดตาม และการตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้  

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มีอ านาจและ
หน้าที่ก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มี
ภารกิจท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตร ี

2. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา (ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ตาม
ข้อเสนอของรัฐมนตรีและคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ท าหน้าที่
พิจารณาค าของบประมาณด้านการอุดมศึกษาประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุน เพื่อ
การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะ
ทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น   ก่อน
เสนอไปยังส านักงบประมาณ 

3. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (ที่
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ) ท าหน้าที่พิจารณาค าของบประมาณ  ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ก่อน
เสนอไปยังส านักงบประมาณ 

4. ส านักงบประมาณ มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไปให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยตรง จ าแนกตามประเภทรายจ่าย ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน        
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น ที่ไม่ใช่งบประมาณตาม 2 
และ 3    

5. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และท าการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปี  
   

 ผู้จัดท าคู่มือขอน าเสนอหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามนัยแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
พ.ศ.2535  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2559 และข้อบังคับ
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 หมวด 3 งบประมาณ ดังน้ี 

 1. ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 มาตรา 24 และ มาตรา 11    
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือฯ ดังนี้ 

   มาตรา 24 อธิการบดีมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ (4) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   

มาตรา 11  รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปน้ี 

(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายป ี
(2) เงินอุดหนุนและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
(3) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน ์
(6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น  
และข้อความในวรรค 5 รายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตาม

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
สรุป ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 11  ข้างต้น จะแบ่ง

รายได้เป็น 2 ประเภท คือ รายได้ตาม (1) เป็นรายได้จากเงินงบประมาณ และรายไดต้าม (2) - (6) เป็นรายได้
จากเงินนอกงบประมาณ  และรายได้ตาม (1) – (6) ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2559 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 
2 และ พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 หมวด 3 งบประมาณ  ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือฯ มีดังต่อไปนี้ 

ข้อ 16. ให้อธิการบดีจัดท างบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปีเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใช้
เป็นงบประมาณในปีงบประมาณน้ัน 

ข้อ 17. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น เว้น
แต่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ส าหรับค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณ ให้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป โดยการอนุมัติของอธิการบดี แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ในกรณีที่มีภาระผูกพันโดยการท าข้อตกลง สัญญา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือการเปิด L/C หากไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณที่มีการผูกพัน ให้กันเงินไว้จ่ายได้แต่ไม่เกินวงเงินที่มีภาระผูกพันนั้น และให้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินในปีนั้น 

ในกรณีที่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่อาจหาคู่สัญญาได้ และไม่สามารถตั้งงบประมาณใหม่ได้
ทันภายในปีถัดไป ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยอยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ผูกพันมากกว่าหนึ่งปี ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายตามจ านวนที่ต้องจ่ายในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
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ข้อ 18. ในกรณีที่มีการโอนหมวดรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือ
ลดงบประมาณระหว่างปีให้ปฏิบัติดังนี้ 

 (1) ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหตุผลอันสมควร ให้อธิการบดีมีอาจพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณได้ดังนี้ 

  การโอนหมวดรายจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุนโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร การใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อด าเนินการในรายการใหม่ การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือรายละเอียด
รายการของงบลงทุน และเมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  การโอนเงินงบประมาณเพื่อเริ่มโครงการใหม่ที่มีผลเป็นภาระผูกพันงบประมาณปี
ต่อไปให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

 (2) ในกรณีจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินรายได้เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ให้อธิการบดีเสนอ
ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นงบประมาณเพิ่มเติม 

 (3) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนมุัต ิ

ข้อ 19. ถ้างบประมาณรายจ่ายประจ าปีปีใดออกใช้ไม่ทัน ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ให้ใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 

ข้อ 20. เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว ยังมิได้เบิกจ่ายเงินตามรายการที่ก าหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและมิได้ก่อหนี้ผูกพันหรือกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ให้น าเงินคงเหลือดังกล่าวไปเป็นเงินสะสมของ
มหาวิทยาลัย และถ้าประสงค์จะน ามาใช้จ่าย ให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

สรุป ตามนัยแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2559 และฉบับ
เพิ่มเติมทั้ง 2 ฉบับ ในหมวด 3 งบประมาณ  เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือฯ มีดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยต้องจัดงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปีเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใช้เป็น
งบประมาณในปีงบประมาณนั้น 

2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่เป็นรายการที่ได้กัน
เหลื่อมปมีาจากปีก่อนหน้า  

3. ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณ ให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดย
การอนุมัติของอธิการบดี แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

4. รายการที่สามารถขอกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีเพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปได้ ดังนี ้
(1) รายการที่มีภาระผูกพันโดยการท าข้อตกลง สัญญา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือการเปิด L/C 

(การจัดซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของซึ่งต้องช าระเงินแก่ผู้ขายในต่างประเทศ) และไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณเดิม  

(2) รายการที่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่อาจหาคู่สัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณ
เดิม ให้กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยอยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดี 

5. รายการที่มีระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตั้งตามจ านวน
ที่ต้องจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 

6. การโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือรายละเอียดรายการของงบ
ลงทุน การจัดสรรเงินเหลือจ่ายเพื่อด าเนินการในรายการใหม่ โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่สภา
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มหาวิทยาลัยอนุมัติ อยู่ในอ านาจของอธิการบดี และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ยกเว้น การ
โอนเปลี่ยนแปลงฯ เพื่อเริ่มรายการใหม่ที่มีระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

7. การเพิ่ม หรือ ลด วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้ว ให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

8. รายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณเดิม และไม่ไดก้ันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปฯี ตาม
ข้อ 4 เงินจ านวนดังกล่าวให้น าไปเป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัย หากต้องการจะน ามาใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไปให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
  งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ  จะด าเนินการรวบรวมและจัดท างบประมาณในภาพรวมของทั้ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งบประมาณรายรับประจ าปี มี 2 ประเภท คือ จากเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ เพื่อน าไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงบประมาณประจ าปี   คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และเสนอ
ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การจัดท างบประมาณรายรับ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีแหล่งที่มาของรายรับจากเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดังน้ี 

(1) รายได้จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ที่รัฐบาลพึงจัดสรร
ให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นรายปี เป็นจ านวนเพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มีภารกิจท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  เงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant)  ที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี  คือเงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรเป็นประเภทรายจ่าย ดังนี ้ 
งบเงินอุดหนุน ............... บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป ............... บาท 
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร ............... บาท  
(2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ............... บาท 
 ประกอบด้วย 

a. ค่าตอบแทน ............... บาท 
b. ค่าใช้สอย ............... บาท 
c. ค่าวัสดุ ............... บาท 
d. ค่าสาธารณูปโภค ............... บาท  

(3) ค่าครุภัณฑ ์ ............... บาท 
(4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ............... บาท 
(5) เงินอุดหนุน ............... บาท 
(6) รายจ่ายอื่น  ............... บาท 
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  ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย
เรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงเงิน
งบประมาณที่ก าหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จัดส่ งให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีที่ส านัก
งบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว จะน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ างวด
ต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป  และรายได้ตามรายการดังกล่าว ไม่เป็นรายได้ที่ต้อง
น าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 
(2) รายได้จากเงินนอกงบประมาณ   คือเงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

นอกจากรายได้จากเงินงบประมาณ เป็น เงินอุดหนุนทั่ วไป  (Block grant)  ใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ ได้แก่  เงินอุดหนุนและทรัพย์สินซึ่ งมีผู้ ให้แก่มหาวิทยาลัย  
ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รายได้
หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใช้
ประโยชน์ รายได้หรือผลประโยชน์อื่น  ทั้งนี้ รายได้ตามรายการดังกล่าว ไม่เป็นรายได้ที่
ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

 
2. การจัดท างบประมาณรายจ่าย 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดท างบประมาณรายจ่ายเพียงชุดเดียวโดยไม่มีการแยกงบประมาณจ่ายจาก
เงินงบประมาณ หรืองบประมาณจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  โดยมหาวิทยาลัยน าเงินงบประมาณที่ได้รับตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาสมทบกับเงินนอกงบประมาณ  และน ามาจัดสรรเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายผลผลิตและเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
 
                                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพดังกล่าว สรุปเป็นตารางงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

รายได้จากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้จากเงินนอกงบประมาณ 

งบประมาณรายจ่ายจ าแนก
ตามประเภทค่าใชจ้่าย 

+ 
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หน่วย : บาท 
ประเภทค่าใชจ้่าย รายได้จากเงนิ

งบประมาณ 
(1) 

รายได้จากเงินนอก
งบประมาณ 

(2) 

รวมงบประมาณ
รายจ่าย 

(1) + (2) = (3) 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร    
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน    
ค่าครุภัณฑ ์    
ค่าสิ่งก่อสร้าง    
เงินอุดหนุน    
รายจ่ายอื่น    

รวมทั้งสิ้น    
 
 

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก าหนดให้หน่วยงานสามารถด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณที่ สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติใช้เป็นงบประมาณประจ าปี ดังนี ้

1. เบิกจ่ายเงิน หรือก่อหน้ีผูกพันได้ตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี  
2. เบิกจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามรายการที่ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย การ

เปลี่ยนแปลงรายการ หรือรายละเอียดรายการของงบลงทุน การจัดสรรเงินเหลือจ่ายเพื่อ
ด าเนินการในรายการใหม่  หรือรายการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากสภา
มหาวิทยาลัย 

3. เบิกจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามรายการที่ได้กันเหลื่อมปีมาจากปีก่อนหน้า  
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ในด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณและการบริหาร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย มีความคล่องตัวสูง สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว อ านาจการตัดสินใจ
ขึ้นอยู่กับอธิการบดีและสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย ลดขั้นตอนการท างานไม่ให้ยุ่งยาก  มหาวิทยาลัยมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในลักษณะ รวมบริการ ประสานภารกิจ เพื่อใช้เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจและการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน ที่มี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกันมารวมไว้ในหน่วยงานเดียว   มีรูปแบบการบริหารจัดการ
แบบองค์รวมภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานให้บริการกลาง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มี
อยูอ่ย่างจ ากัด   มุ่งใช้ทรัพยากรและความช านาญร่วมกัน ค านึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า เกิดสัมฤทธิผล
ในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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1. งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าค าขอ
ต้ังงบประมาณประจ าปี ซึ่งมี 2 ประเภท คือ  
1.1 รวบรวมค าขอตั้งงบประมาณเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล   และเมื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ ในการจัดท า
งบประมาณ เรียกว่ารายรับจากเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสนอค าขอตั้ง
งบประมาณไป 3 ช่องทาง คือ  

1.1.1 ค าของบประมาณด้านการอุดมศึกษาประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุน เพื่อการ
พัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น เสนอค า
ขอตั้งงบประมาณประจ าปีไปที่ คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการ
อุดมศึกษา (ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ตามข้อเสนอของรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เพื่อพิจารณา  ก่อนเสนอไปยังส านักงบประมาณ 

1.1.2 ค าของบประมาณในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เสนอค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีไป
ที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ที่
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ) เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอไปยังส านักงบประมาณ 

1.1.3 ค าของบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป จ าแนกตามประเภทรายจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
บุคลากร ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน และ
รายจ่ายอื่น  ที่ไม่ใช่ค าของบประมาณงบประมาณตาม 1.1.1 และ 1.1.2   เสนอค า
ขอตั้งงบประมาณประจ าปไีปทีส่ านักงบประมาณเพื่อพจิารณาโดยตรง 

1.2 รวบรวมค าขอตั้งงบประมาณเพื่อขอสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ การด าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ และของ
มหาวิทยาลัย และกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามข้อ 1.1 หรือ
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพียงบางส่วน 

 
2. แนวทางการยื่นเสนอค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี ทั้งเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณทั้งจาก

รัฐบาล และขอสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ มายังส่วนแผนงานฯ 
ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีตามข้อ 1 สืบเนื่องจากการบริหารจัดการทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัยในลักษณะ รวมบริการ ประสานภารกิจ  ดังนั้น ค่าใช้จ่ายบางกิจกรรม หน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นค าขอตั้งงบประมาณมาที่ส่วนแผนงานฯ  โดยจะมีหน่วยงาน
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กลางด าเนินรวบรวมและวิเคราะห์ค าขอตั้งงบประมาณในเบื้องต้น และจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
มายังส่วนแผนงานฯ  อาทเิช่น  

2.1 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร รวบรวมและวิเคราะห์ค าขอตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย
บุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการ ค่าพัฒนาบุคลากร 
ฯลฯ 

2.2 ศูนย์บริการวิชาการ  รวบรวมและวิเคราะหค์ าขอต้ังงบประมาณโครงการบริการวิชาการ  
2.3 อุทยานพฤกษศาสตร์ รวบรวมและวิเคราะห์ค าขอตั้งงบประมาณโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

2.4 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม รวบรวมและวิเคราะห์ค าขอตั้งงบประมาณโครงการวิจัย  
2.5 ศูนย์กิจการนานาชาติ รวบรวมและวิเคราะห์ค าขอตั้งงบประมาณความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ   
2.6 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล รวบรวมและวิเคราะห์ค าขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

เพื่อพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น และจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์ 
(Specification) 

2.7 ส่วนอาคารสถานที่ รวบรวมและวิเคราะห์ค าขอตั้งงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคาร เพื่อพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นและจัดท ารายละเอียดขอบเขตงาน (Term of 
Reference)  บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities  การแบ่งงวดงาน
และการเบิกจ่ายเงิน  รูปแบบรายการก่อสร้าง  

2.8 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห์ค าขอตั้งงบประมาณ
ครุภัณฑ์การศึกษาประจ าห้องปฏิบัติการ และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เสนอผ่าน 
เพื่อพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น และจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) 
ของรายการครุภัณฑ์  และจัดท ารายละเอยีดขอบเขตงาน (Term of Reference)  บัญชี
แสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities  การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน  
รูปแบบรายการก่อสร้าง ของรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

2.9 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ค าขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์สื่อ
โสตฯ  เพื่ อพิ จารณาเหตุผลความจ าเป็นและจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ 
(Specification) ของรายการครุภัณฑ ์

 
 ทั้งนี้ บทบาทของหน่วยงานบริการกลางตามข้อ 2.1 – 2.9 ท าหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรม

ในภาพรวม ดังนี ้
(1) ท าหน้าที่ก าหนดกรอบ ทิศทางการด าเนินงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด  ที่สอดคล้อง

และส่งผลต่อความส าเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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(2) ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานผู้รับบริการ หรือ
หน่วยงานร่วมด าเนินการ เพื่อจัดท าแผนงบประมาณและแผนการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

(3) ท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง หรือทบทวนแผนงบประมาณและแผนการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท าค าของบประมาณในลักษณะรวม
บริการ ไว้ในค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของหน่วยงาน 

(4) ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงาน  รวมถึงการให้ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่ผลส าเร็จของการด าเนินงาน โดยด าเนินการติดตาม
วัดผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและสัมฤทธิ์
ผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 
3. การจัดท าเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบการยื่นเสนอค าขอตั้งงบประมาณ ทั้ง

จากเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และเงินนอกงบประมาณ  ในรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้าง) ดังนี้ 
3.1 ครุภัณฑ์    ก าหนดให้ใช้ชื่อรายการครุภัณฑ์เป็นภาษาไทยเท่านั้น และวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษ
ไว้ด้านหลัง การเรียงล าดับรายการให้เรียงตามล าดับความส าคัญ ทุกรายการให้จัดส่งเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ดังนี ้

(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (spec.) 
(2) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec.) ของรายการครุภัณฑ์ 
(3) ใบเสนอราคารายการครุภัณฑ์จากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย (วันที่ในใบเสนอราคา

ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน) 
(4) กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐก่อน 
3.2 สิ่งก่อสร้าง   ทุกรายการให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ดังนี ้

(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR.) 
(3) บัญชีรายการปริมาณก่อสร้าง (B.O.Q.) 
(4) การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน 
(5) รูปแบบรายการก่อสร้างขนาดกระดาษ A3 
(6) รายการครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 รายราย (วันที่ในใบ

เสนอราคาย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน) 
 
4. การจัดท างบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง       คือนอกจากการจัดท างบประมาณประจ าปี 

แล้วต้องจัดท าประมาณงบประมาณการล่วงหน้าไปอีก 3 ปี  ยกตัวอย่างเช่น การจัดท า
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งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต้องจัดท างบประมาณล่วงหน้าไปถึงปีงบประมาณ 
พ.ศ.2569 
การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure 

Framework : MTEF) หมายถึงการจัดท ากรอบงบประมาณล่วงหน้า ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระ
งบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การด าเนินตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน  จะมีลักษณะเป็น Rolling Plan ที่จะต้องมีการปรับประมาณล่วงหน้าทุกปี เมื่อเริ่มจัดท า
งบประมาณประจ าปีของปีถัดไป เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่าง ๆ  เช่น นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ใหม่ที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การท างบประมาณประจ าปีของปีนั้น ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  เป็นต้น  

 
5. การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ ต้องจ าแนกตามประเภทรายจ่าย  ดังนี้ 

5.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
5.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ ์และค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 
5.4 เงินอุดหนุน 
5.5 รายจ่ายอ่ืน 

5.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารบุคคลตามสิทธิ์หรือตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  ค่าจ้าง
ชั่วคราว  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  
5.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน โดยมี

อัตราตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี  รวมถึงเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน เช่น เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ เงินเพิ่มค่าครองชีพ  เงินปรับฐาน
เงินเดือน  เงินสะสมสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  เป็นต้น 

5.1.2 ค่าจ้างประจ า หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัย 
โดยมีอัตราตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจ า รวมถึงเงินที่ก าหนดให้จ่าย
ในลักษณะค่าจ้างประจ า เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินปรับฐานเงินเดือน เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม เป็นต้น 

5.1.3 ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับท างานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราว
ของมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว เช่น เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น 

5.1.4 เงินที่จ่ายตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น  เงินตอบแทน
ต าแหน่งบริหาร  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เงินตอบแทนวิชาชีพ เป็นต้น 
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5.1.5 เงินที่จ่ายเป็นค่าสวัสดิการพนักงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าตัดชุดพิธีการ เป็นต้น 

5.1.6 ค่าพัฒนาบุคลากร เช่น เงินพัฒนาคุณวุฒิพนักงาน เป็นต้น 
5.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ 

รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึง
รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
5.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่พนักงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดที่

ไม่ใช่เงินตอบแทนตามข้อ 5.1.4 เช่น เงินตอบแทนการสอน เงินตอบแทนวิทยากร 
เงินตอบแทนที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น 

5.2.2 ค่าใช้สอย  หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นงานจ้างเหมาต่าง ๆ รายจ่าย
ที่เกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ ค่าเช่า ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น 

5.2.3 ค่าวัสดุ อ้างอิงตามหนังสือเวียนของส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 
มกราคม 2559  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ  มีลักษณะ 

(1) โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 

(2) โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 

(3) สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง 

(4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท 
5.2.4  ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อส าร และ

โทรคมนาคม  เช่น  ค่าไฟฟ้า   ค่าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบ้ิลทีวี เป็นต้น 

 
5.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นการจัดหาทรัพย์สิน

ถาวรหรือเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินถาวร ได้แก่ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว 

5.3.1   ครุภัณฑ์   อ้างอิงตามหนังสือเวียนของส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 
6 มกราคม 2559  สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์  มีลักษณะโดยสภาพมีลักษณะคงทน
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ถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม ซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งเกิน 
20,000 บาท 

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แบ่งประเภทของครุภัณฑ์ไว้เป็นหมวดหมู่  ตามลักษณะ
การใช้งานและสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพตามประเภทของครุภัณฑ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์อาวุธ ครุภัณฑ์ส ารวจ และครุภัณฑ์สนาม  ในการจัดรายการ
ครุภัณฑ์เข้าประเภทของครุภัณฑ์ตามหมวดหมู่ข้างต้นให้เป็นไปตามที่ส่วนพัสดุก าหนด  

ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์  หน่วยงานผู้ขอตั้งต้องให้
รายละเอียดวัตถุประสงค์ในการจัดหาครุภัณฑเ์พื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้

(1) กรณีเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่  ได้แก่ 
1) เป็นครุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต   

เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/
มาตรฐานของการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานหรือข้อก าหนด 
รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2) เป็นครุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตใหม่  เป็นการจัดหาครุภัณฑ์
เพื่อรองรับการด าเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ ไม่ได้
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  

3) เป็นครุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นครุภัณฑ์ประจ าต าแหน่งพนักงาน  
เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ขั้นต่ าตามมาตรฐานต าแหน่ งพนักงานที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

4) เป็นครุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต  เป็นการ
จัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับปริมาณงานเดิม ที่เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย   

(2) กรณีเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน  ได้แก่ 
1) เป็นครุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณ

ผลผลิตเดิม)  เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่หน่วยงานมีอยู่แต่
หมดอายุการใช้งาน  เสื่อมสภาพ  หรือช ารุด เสียหาย ไม่อาจใช้งานได้   เพื่อให้
หน่วยงานสามารถด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ตามปกต ิ
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5.3.2   ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง หมายถึง      

(1)  งานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่สร้างหรือท าขึ้น มีลักษณะมั่นคงหรือถาวร เช่น  ถนน 
โรงรถ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็น
ต้น และให้หมายความถึงงานปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่ง หรือต่อเติม งานรื้อถอน 
ค่าจัดสวน งานถมดิน และรวมงานเคลื่อนย้ายอาคารด้วย เป็นต้น 

(2)  อาคาร ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท า
การโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีน าร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่
มีลักษณะท านองเดียวกันและรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า 
ถนน ประปา และสิ่ งอื่ น  ๆ  ซึ่ ง เป็ นส่ วนประกอบของตั วอาคาร เ ช่น 
เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่เชิดชู
คุณค่าทางด้านศิลปะหรือสถาปัตยกรรม เช่น อนุสาวรีย์ หรืองานที่ต้องใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง 

(3)  รายการอื่นที่เกี่ยวเนื่องการงานที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เช่น รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ 
จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
การจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

 
5.4  เงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น เงินอุดหนุนทุนวิจัย   

เงินอุดหนุนกองทุนส านักวิชา เงินอุดหนุนการด าเนินงานหน่วยงานวิสาหกิจต่าง ๆ  เงิน
อุดหนุนการเรียนการสอนช้ันคลินิกของนักศึกษาแพทย ์เป็นต้น 

 
5.5 รายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายใด  เช่น  ทุนการศึกษาของนักศึกษา 

เป็นต้น 
 

6. การตั้งงบประมาณส ารองจ่าย “งบกลาง” ในการจัดท างบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้ตั้งงบประมาณส ารองจ่าย   โดยแต่ละปีงบประมาณจะตั้งงบประมาณไว้ส่วนหนึ่ง 
เรียกว่า งบกลาง ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายการบริหารงบประมาณ 
ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ข้อ 11 การขออนุมติใช้จ่ายงบกลาง มีแนบปฏิบัติ  ดังนี้ 

6.1 เป็นรายการที่หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากแผนงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรแล้ว เป็นกรณีเร่งด่วน ที่หากไม่ด าเนินการจะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยได ้
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6.2 เป็นรายการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ไม่เพียงพอ และหากไม่จัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมให้อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยได ้

วิธีการปฏิบัติงาน 

1. วิธีการจัดท างบประมาณประจ าปี โดยทั่วไปมี  4 ขั้นตอน  คือ 

ขั้นตอนที่ 1  การจัดท างบประมาณ เป็นขั้นตอนแรกของการจัดท างบประมาณ ได้แก่ การ
ทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ และการจัดท างบประมาณ  
(1) การทบทวนงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบในการปรับเปลี่ยน

บทบาท ภารกิจ และแผนด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับล าดับ
ความส าคัญทางนโยบาย ศักยภาพของหน่วยงาน และสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป การทบทวนงบประมาณจะให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

     - ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
     - ความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัต ิ
     - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     - นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย 

  วลัยลักษณ์ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
     - แนวโน้มและสถิติย้อนหลังของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

(2) การวางแผนงบประมาณ เป็นการสร้างความเชื่อมโยงของนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงาน เพื่อก าหนด
นโยบายในการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี โดยมหาวิทยาลัยจัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี  และการถ่ายทอด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระดับองค์กรที่เชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

(3) การจัดท างบประมาณ  หน่วยงานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณส่งให้ส่วน
แผนงานฯ เพื่อรวบรวมและจัดท างบประมาณ จ าแนกเป็นงบประมาณ
รายรับซึ่งมี 2 ประเภท คือ จากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
เพื่อน าไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

 

ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ  หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายรับ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผน
งบประมาณประจ าปี   คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และเสนอขออนุมัติ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 

ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ  เมื่อแผนงบประมาณประจ าปี ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ต้องวางแผนการปฏิบัติงานและใช้
จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงาน ตาม
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วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ระบุไว้ในแผนงบประมาณประจ าปี โดยรวมถึง
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ  และการปรับปรุงแผนงบประมาณระหว่างป ี

 

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล   เป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
ขึ้นตอนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน  และการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน  ตามแผนงบประมาณประจ าปี รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

  การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ แสดงรายละเอียดการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 1 และ 2 คือ 
การจัดท างบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณ   โดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของงาน  เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน  และให้เกิดความผิดพลาดในการท างานน้อยที่สุด 
      

2. ปฏิทินการจัดท างบประมาณประจ าปี 
เพื่อให้การจัดท างบประมาณในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

สอดคล้องกับกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณของรัฐบาล และของมหาวิทยาลัย   ส่วนแผนงานฯ ได้จัดท า
ปฏิทินการจัดท างบประมาณประจ าปีขึ้น  เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานต่อไป  
รายละเอียดการด าเนินงานตามปฏิทิน ดังนี้  
 

ขั้นตอนที่ 1  การจัดท างบประมาณ 
 

ล าดับ ระยะเวลา กระบวนการ/ขั้นตอน บทบาท/กิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
  การทบทวนงบประมาณ  
1 ต.ค. การเตรียมการจัดท างบประมาณและ

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
จัดท าปฏิทินการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่วนแผนงาน 

 
2 ต.ค.-ธ.ค. การทบทวนภารกิจ การติดตามผลการ

ด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1. การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ของปี งบประมาณ ที่ ผ่ านมาส่ งส านั ก
งบประมาณ 
2. ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดผลส าเร็จของปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อเตรียม
จัดท างบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณถัดไป 

ส่วนแผนงาน 
 
 

ทุกหน่วยงาน 

  การวางแผนงบประมาณ  
1 ต.ค. การปรับปรุ งฐานข้อมู ล งบประมาณ

รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และการ
จัดท าประมาณรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่
จ าเป็น 

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง 
2. จัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็นที่
สอดคล้องกับฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
ส่งส านักงบประมาณ 

ส่วนแผนงาน 
 

ส่วนแผนงาน 

2 พ.ย.-ธ.ค. ก า ร จั ด ท า ข้ อ เส น อ เป้ า ห ม าย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การจัดการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ์

การถ่ายทอดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ พ.ศ.......  และให้ข้อมูลรายละเอียดแนว
ทางการจัดท างบประมาณจ่าย ตามคู่มือปฏิบัติงานการ
จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 

คณะผู้บริหาร 
ทุกหน่วยงาน 

  การจัดท างบประมาณ  

1 พ.ย.-ธ.ค. จัดท าข้อเสนองบประมาณปี  เบื้องต้น  
(Pre-Ceiling) (ขอตั้งงบประมาณเพื่อขอ
สนับสนุนจากรัฐบาล) 

1. หน่วยงานบริการกลาง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท า
แผนความต้องการครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ เพื่อ
รองรับการเรียนการสอนและการวิจัย ที่มีความประสงค์
จะขอตั้งงบประมาณต่อรัฐบาล  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   2. หน่วยงานบริการกลาง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท า
แผนความต้องการสิ่งก่อสร้างรายการผูกพันเดิม ผูกพัน
ใหม่ และสิ่งก่อสร้างปีเดียว ที่มีความประสงค์จะขอตั้ง
งบประมาณต่อรัฐบาล  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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   3. จัดท าข้อเสนองบประมาณ เบื้องต้น (Pre-Ceiling)  
ไปยัง สป.อว. และส านักงบประมาณ  และด าเนินการ
บั น ทึ ก ข้ อมู ล  ใน ระบ บ  e-Budgeting  ขอ งส านั ก
งบประมาณ 

ส่วนแผนงานฯ 

ล าดับ ระยะเวลา กระบวนการ/ขั้นตอน บทบาท/กิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
2 ม.ค. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดส่งค าขอ

ตั้งงบประมาณประจ าปี ยังยังส่วน
แผนงานผ่านระบบงบประมาณ WU MIS 
(ขอตั้งงบประมาณเพื่อขอสนับสนุนจาก
เงินนอกงบประมาณ) 

1. จัดท าวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เงื่อนไข
ความส าเร็จในภาพรวมของหน่วยงาน และจัดท าค าขอ
ตั้งงบประมาณประจ าปี 
2. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านหน่วยงาน
บริการกลาง 

ทุกหน่วยงาน/หน่วยงาน
บริการกลาง 

 
 
 

3 ม.ค. จั ดส่ งค าขอตั้ ง งบป ระมาณ รายจ่ าย
ป ระ จ าปี ง บ ป ระม าณ  ไป ยั ง ส านั ก
งบประมาณ 

1 . รั บ มอบน โยบ าย ใน ก ารจั ดท า เป้ าห มายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี.....  และให้น าผล
การพิจารณาข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) 
จากส านักงบประมาณ มาจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าป ี

ส่วนแผนงานฯ 

   2. จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายตาม
แบบฟอร์มต่าง ๆ ส่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และส านักงบประมาณ และด าเนินการบันทึก
ข้ อ มู ล ค า ข อ ใน ระ บ บ  e-Budgeting  ข อ งส า นั ก
งบประมาณ 

ส่วนแผนงานฯ 

     

 
ขั้นตอนที่ 2  การอนุมัติงบประมาณ 

 
ล าดับ ระยะเวลา กระบวนการ/ขั้นตอน บทบาท/กิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

  การอนุมัติงบประมาณ  
1 มี.ค.-เม.ย. การปรับปรุ งรายละเอี ยดงบประมาณ

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

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับทราบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
จากรัฐบาลประจ าปี  และท าการปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
คณะรัฐมนตรี ส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และส านักงบประมาณ 
 

ส่วนแผนงานฯ 

2 พ.ค-ส.ค. ก า ร พิ จ า ร ณ า ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
งบ ป ระ ม าณ ราย จ่ า ย ป ระ จ าปี  ข อ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พ ระราชบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ าย
ประจ าป ี

1. จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ป ระ จ า ปี ต าม แ บ บ ฟ อ ร์ ม ต่ า ง  ๆ  ส่ ง ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงบประมาณ และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2 . ชี้ แ จ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี  ต่ อ
คณะกรรมาธิการฯ ที่อาคารรัฐสภา 

ส่วนแผนงานฯ 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร 
ส่วนแผนงานฯ 

 
3 ก.พ.-พ.ค 

 
 

มิ.ย.-ก.ย. 
 

ก ารจั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ แ ผ น
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ เสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

1. จัดท ากรอบวงเงินประมาณการรายรับ  – จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปี 
2. จัดท าแผนงบประมาณประจ าปีเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปี 
3. หน่วยงานปรับแผนตัวชี้วัด ตามกรอบวงเงินที่ได้รับ
การเสนอตั้ง 
4. น าเสนอแผนงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ ตามล าดับ 
3. แจ้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัต ิ
 

ส่วนแผนงานฯ 



        23 

 

3. แนวทางในการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ส่วนแผนงานฯ ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดท ากรอบงบประมาณรายรับ และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ในเบื้องต้นเพื่อน าเข้าพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณประจ าปี    จากนั้นจะด าเนินการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดย
พิจารณาจากภาระค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น และกรอบวงเงินคงเหลือที่สามารถน ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม
ภารกิจของแต่ละหน่วยงานและโครงการตามนโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงความประหยัด และ
ความคุ้มค่า   ดังนี ้

3.1 รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น  ได้แก่  เป็นรายจ่ายที่จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตาม
สิทธิหรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่ยังไม่รวมเนื้องานตามภารกิจประจ า  ได้แก่  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค  เป็นต้น 

3.2 รายจ่ายตามภาระผูกพัน    เป็นรายจ่ายในรายการที่มีการผูกพันงบประมาณข้ามปีจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  และต้องตั้งงบประมาณต่อเนื่องในปีถัดไปตามภาระผูกพันในสัญญา  
เช่น  การก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ เป็นต้น  

และให้รวมถึงรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ทุกรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณประจ าปีจากรัฐบาล 
3.3 รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน  เป็นรายจ่ายพื้นฐานที่จ าเป็นตามภารกิจหลัก และตามหน้าที่

ความรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการเป็นปกติประจ าของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานและ
ปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง และหากหยุดด าเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้  เพื่อ 
ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงาน และด าเนินการเป็นประจ าทุกปี       
โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

3.4 รายจ่ายตามนโยบาย  เฉพาะเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลัย 

 
  ทั้งนี้   จะพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณตามศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงาน การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายมีความสอดคล้องกับระยะเวลาการใช้จ่ายเงินตามปีงบประมาณ  ส าหรับกิจกรรมที่มี
ระยะเวลาคาบเกี่ยวปีงบประมาณจะเสนอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป 
 

ข้อสังเกต/สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
 

  การพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณพิจารณาตามศักยภาพในการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานในปี
ที่ผ่านมาของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเตรียมความพร้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุก
ประเภทรายจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้
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1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ขอให้
หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบแผนการด าเนินงาน  และเตรียมประสานงานในส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้ทันทีตามแผนงานที่วางไว้  หากคาดว่าจะมีปัญหาอุปสรรค
ใด ๆ ให้เตรียมการหาแนวทางในการแก้ไขล่วงหน้า เพื่อให้สามารถด าเนินการตามแผนที่วาง
ไว้  

 

 ทั้งนี้  หากมีกิจกรรมใด ๆ  ที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จนถึงไตรมาสที่ 3 ของแต่
ละปีงบประมาณ (เดือนมิถุนายน) โดยไม่มีเหตุผลอันควรแก่กรณี ให้ถือว่าหน่วยงานไม่มีความ
ประสงค์จะใช้งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะด าเนินการดึงงบประมาณกลับคืนโดยส ารองไว้ที่
งบกลาง 

 
2. ค่าใช้จ่ายงบลงทุน ได้แก่ รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 

2.1 รายการงบลงทุนที่จัดซื้อโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ขอให้หน่วยงานพิจารณาก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) และก าหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน  (Term of 
Reference)  เพื่อให้สามารถการจัดหาและก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 
2 ของแต่ละปีงบประมาณ (เดือนมีนาคม)  

 

 ทั้งนี้  หากไม่สามารถด าเนินการภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันควรแก่กรณี 
ให้ถือว่าหน่วยงานไม่มีความประสงค์จะใช้งบประมาณ  และมหาวิทยาลัยจะด าเนินการดึง
งบประมาณกลับคืนโดยส ารองไว้ที่งบกลาง 

2.2 รายการงบลงทุนที่จัดซื้อโดยใช้เงินอุดหนุนจากรัฐ  มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดังนี้ 

2.2.1 ด าเนินการจัดซื้อตามรายการที่แสดงในเล่มพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

2.2.2 พิจารณาก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) และ
ก าหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน (Term of Reference)  

2.2.3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน  เพื่อให้
พร้อมที่จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 

2.2.4 ให้ก าหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัด
จ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่ อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ……… มีผลใช้
บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…….. จาก
ส านักงบประมาณแล้ว และกรณีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได ้

2.2.5 เฉพาะรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ
จัดหาจนได้ผู้รับจ้างแล้ว ต้องจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ
ความเหมาะสมของราคาก่อนลงนามสัญญาจ้าง โดยต้องจัดส่งเอกสารให้ส านัก
งบประมาณ ดังนี ้
(1)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
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(2)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR.) 
(3)  บัญชีรายการปริมาณก่อสร้าง (B.O.Q.) ตามราคากลาง  และหากมีรายการ

ครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย (วันที่ใน
ใบเสนอราคาย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน 

(4)  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานก่อสร้าง 
(5)  บัญชรีายการปริมาณก่อสร้าง (B.O.Q.) ตามราคาที่จัดจ้างได้ 
(6)  การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงินตามราคาที่จัดจ้างได้ 
(7)  รูปแบบรายการก่อสร้างขนาดกระดาษ A3 

 
ทั้งนี้ หากมีการด าเนินการจัดหาจนได้ผู้รับจ้างล่าช้า จนส่งผลให้การก่อหนี้ผูกพันข้าม

ปีงบประมาณ เกินกว่าระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อง
ปฏิบัติตามนัยข้อ 7 (2) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้
เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานส านักงบประมาณทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ  และหลังจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถลงนามในสัญญาจ้างและ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ 

 
การด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น เป็นการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณของทุกหน่วยงาน การที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ และคาดว่ามีผล
ท าให้มีเงินเหลือจ่ายในระบบงบประมาณฯ  ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยจะด าเนินการดึงงบประมาณกลับคืนโดย
ส ารองไว้ที่งบกลางเป็นการชั่วคราว    และจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณกลับคืนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ใน
รายการที่หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากแผนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หรือเป็น
รายการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน หรือเป็นรายการตาม
นโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่อย่างจ ากัด                
มีประสิทธิภาพ  มีความประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
นโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อย่างต่อเนื่องและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

  
ทั้งนี้ หากผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะส่งผลต่อการตัดสินใจของ

หน่วยงานที่มีหน้าที่เสนอต้ังงบประมาณให้ในปีงบประมาณถัดไป เช่น หน่วยงานที่พิจารณาเสนอต้ังเงินอุดหนุน
จากรัฐ คือ ส านักงบประมาณ  และในการพิจารณาเสนอตั้งจากเงินนอกงบประมาณ คือคณะกรรมการ
กลั่นกรองแผนงบประมาณประจ าปี เป็นต้น 
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  บทที่ 4 
  กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
  กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการจัดท างบประมาณที่สอดคล้องกับระยะเวลาตามปฏิทิน
การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย  แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการท างาน และความเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ในแต่ละช่วงเวลาของทุก ๆ  ปีงบประมาณ  ดังนี้ 
 
แผนผงัการปฏิบัติงาน  ขัน้ตอนที่ 1 การจัดท างบประมาณ 

 
เดือน 

 
ทุกหน่วยงาน 

 
ส่วนแผนงาน 

 
ผู้บริหาร 

คกก.การเงินฯ/สภา 
มวล. 

ส านักงบประมาณ/
สป.อว./รัฐบาล 

 

 
คุณภาพงาน 

การทบทวนงบประมาณ 
 
 
 
 
ต.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.- 
ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.- 
ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. ปฏิทินการ
จัดท าแผน
งบประมาณ
รายจ่ายของ 
มวล.ที่
สอดคล้องกับ
ปฏิทิน
งบประมาณ
ของรัฐบาล 
 
 
 
2.จัดท า
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ 
ตามแบบของ 
สงป.เสร็จทัน
ตามเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
3. หน่วยงานมี
ผลการทบทวน
ผลการ
ปฏิบัติงานของ
ปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา และ
ปีงบประมาณ
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการจัดท าแผน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ มวล. 

ปฏิทินการจัดท าแผน
งบประมาณประจ าปี
ที่สอดคล้องกับของ 
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 
งบประมาณที่ผ่านมา  

รับทราบรายงานผล
การปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของ มวล.ในปี 
งบประมาณที่ผ่านมา  

ทบทวนเป้าหมาย กล
ยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม 
และตัวชี้วัดของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
และปีปัจจุบันเพื่อ
เตรียมจัดท าแผน
งบประมาณปีถัดไป 
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เดือน 

 
ทุกหน่วยงาน 

 
ส่วนแผนงาน 

 
ผู้บริหาร 

คกก.การเงินฯ/สภา 
มวล. 

ส านักงบประมาณ/
สป.อว./รัฐบาล 

 

 
คุณภาพงาน 

การวางแผนงบประมาณ 
 
 
 
 
พ.ย.- 
ธ.ค. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
5. หน่วยงาน
จัดท าแผนกล
ยุทธ์ เป้าหมาย
ผลผลิต และ
ตัวชี้วัด ระดับ
หน่วยงาน
ประจ าปีที่
สอดคล้องกับ
ระดังองค์กร 
 
 
 

 
 
 
ต.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   6. การ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
งบประมาณ
รายจ่าย
ล่วงหน้าตาม
แบบของ สงป.
เสร็จทันตาม
เวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
7. จัดท า
ประมาณการ
รายจ่ายประจ า
ขั้นต่ าที่จ าเป็น
ตามแบบของ 
สงป.เสร็จทัน
ตามเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       
       

ปรับปรุงฐานข้อมูล
งบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปาน
กลาง  

จัดท าประมาณการ
รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่
จ าเป็น 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

รับทราบผลปรับปรุง
ฐานข้อมูลงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง  

รับทราบจัดท า
ประมาณการรายจ่าย
ประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 

คู่มือการจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี 

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

แผนกลยุทธ์
เป้าหมายผลผลิต 
และตัวชี้วัด ระดับ
หน่วยงานประจ าปี 
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เดือน ทุกหน่วยงาน ส่วนแผนงาน ผู้บริหาร คกก.การเงินฯ/สภา 

มวล. 
ส านักงบประมาณ/

สกอ./รัฐบาล 
คุณภาพงาน 

การจัดท างบประมาณ 
 
 
 
 
ต.ค.-
พ.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ย.-
ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
8. จัดท าค าขอ
ตั้งงบลงทุนที่มี
ความประสงค์
จะขอตั้ง
งบประมาณต่อ
รัฐบาล และ
น าเสนอ
โครงการ
ภายใต้แผน
บูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์
เสร็จตามเวลา
ที่ก าหนด 
 
9. จัดท า
ข้อเสนอ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ....เบื้องต้น 
(Pre-
Ceiling)เสร็จ
ตามเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
10. จัดท าค า
ขอตั้ง
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปีเสร็จ
ตามเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม 
ของ มวล. 

1. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดท าแผน
ความต้องการงบ
ลงทนุที่มีความ
ประสงค์จะขอตั้ง
งบประมาณต่อ 
รัฐบาล 
2. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเสนอ
โครงการภายใต้แผน
บูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

ค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

1. นโยบายการจัดท า
ค าขอตั้งงบลงทุนที่มี
ความประสงค์จะขอ
ตั้งงบประมาณต่อ
รัฐบาล 
2. เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ
ภายใต้แผนบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร ์

ข้อเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ....
เบื้องต้น (Pre-Ceiling) อนุมัติ อนุมัติ 

สรุปค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีตามผลการ
พิจารณาข้อเสนอ
งบประมาณฯ (Pre-
Ceiling) ตามวงเงินที่
นายกรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ 

อนุมัติ อนุมัติ 
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รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการปฏบิัติงาน ขั้นตอนที่ 1 การจัดท างบประมาณ 
 
 แสดงรายละเอียดการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 1 การจัดท างบประมาณ (การทบทวนงบประมาณ การ
วางแผนงบประมาณ และการจัดท างบประมาณ)   
 
 

ขั้นตอนที่ 1  การจัดท างบประมาณ 
 1.1 การทบทวนงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการจัดท าค าของบประมาณ และก าหนดปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล     
การด าเนินงาน 

1.1.1 ก าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
1. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ก าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย     

วลัยลักษณ์  เป็นการก าหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดท างบประมาณประจ าปี ให้
สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาล  และแจ้งให้ ทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนตุลาคม 

2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับทราบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   และก าหนดปฏิทินฯ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับปฏิทินฯ ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนตุลาคม 
 

1.1.2 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย

งบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา  และส่งส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์สรุปในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 

2.  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และน าเสนอผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัย ส านัก
งบประมาณ และ สป.อว. เพื่อทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
 

1.1.3 ผลการทบทวนผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา และปีงบประมาณปัจจุบัน 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา และทบทวนการก าหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและ
ตัวชี้วัดผลส าเร็จของปีงบประมาณปัจจุบัน  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณถัดไป ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการ
จัดล าดับความส าคัญ (Prioritize) และการทบทวนบทบาท และการกิจของหน่วยงาน  
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ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
 
1.2  การวางแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการอุดมศึกษาและจัดท างบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ที่มี
การทบทวนทุกปีในลักษณะ Rolling Plan ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ส าหรับใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ต่อไป 

การด าเนินงาน 

1.2.1 จัดท าแผนกลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด  
1.  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการอุดมศึกษาและจัดท างบประมาณ

ล่วงหน้าระยะปานกลาง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ร่วมกับผู้บริหารเพื่อก าหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

2.  ผู้บริหารก าหนดนโยบายและถ่ายทอดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปรีะดับองค์กร ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทราบ 

3.  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์จัดท าคู่มือการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี พร้อมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์/แนวทางการกลั่นกรองค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  และแจ้งให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ และถือปฏิบัตใินแนวทางเดียวกัน 

4.  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดท าแผนกลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฯ ระดับองค์กร   

  ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
 

1.2.2 การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 

ขั้นตอน / รายละเอียดการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องด าเนินการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

ส่วนแผนงาน ด าเนินการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลางซึ่งเป็นการจัดท ากรอบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 5 ปี 
ให้สอดคล้องกับปฏิบัติการอุดมศึกษา  จัดส่ง สป.อว. และส านัก
งบประมาณ เพื่อให้รัฐบาลทราบภาระงบประมาณของประเทศ 
 ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือนตุลาคม 
 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของ 
สป.อว. 
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1.2.3 จัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 

ขั้นตอน / รายละเอียดการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องด าเนินการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

ส่วนแผนงาน  ด าเนินการจัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็น
ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง   ได้แก่
รายจ่าย  เงินเดือน เงินต าแหน่งวิชาการ  ค่าตอบแทนต าแหน่ง
บริหาร  ค่าสาธารณูปโภค  และอื่นๆ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่
ส านักงบประมาณก าหนด   จัดส่ง สป.อว. และส านักงบประมาณ 
เพื่อให้รัฐบาลใช้เป็นกรอบในการก าหนดทางเลือกและจัดล าดับ
ความส าคัญประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณภายใต้
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือนตุลาคม  
 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของ 
ส านักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th 
 

  
1.3  การจัดท างบประมาณ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดมีประสิทธิภาพ  มีความ
ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อย่างต่อเนื่องและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
การด าเนินงาน 
1.3.1 จัดท าค าขอตั้งงบลงทุนเพื่อขอตั้งงบประมาณต่อรัฐบาล  

ขั้นตอน / รายละเอียดการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องด าเนินการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

1. ผู้บริหาร ให้นโยบายการจัดท าค าขอตั้งงบลงทุนประจ าปี
งบประมาณ เพื่อน าไปใช้ในการจัดท าและวิเคราะห์ความต้องการงบ
ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ชี้แจงเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภายใต้
แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตรข์องรัฐบาล 

ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือนกันยายน - ตุลาคม  

 

3. หน่วยงานบริการกลาง ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานผู้รับบริการ เพื่อจัดท าแผนงบประมาณ
งบลงทุนเพื่อขอตั้งงบประมาณต่อรัฐร่วมกัน 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของ 
ส านักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th  
และตามแบบฟ อร์ม ข้ อ เสนอ
โครงการฯ  ที่ ก ระท รวงที่ เป็ น

http://www.bb.go.th/


        32 

 

 
ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ก าหนด  

ขั้นตอน / รายละเอียดการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องด าเนินการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

5. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  สรุปข้อเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .....เบื้ องต้น  (Pre-Ceiling) 
แบบฟอร์มที่ก าหนด  จัดส่ง สป.อว. และส านักงบประมาณ  

ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของ 
ส านักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th  

 
 
 

1.3.2 จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

ขั้นตอน / รายละเอียดการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องด าเนินการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

1. ทุกหน่วยงาน  ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณประจ าปผี่านระบบงบประมาณ WU MIS 

ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือน มกราคม 

เตรียมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่
ก าห น ด  ใน ภ าคผน วก  แล ะ
ด าเนินการผ่านระบบงบประมาณ 
WU MIS 
 

2. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือนมกราคม 
 

 

3. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ตามผลการพิ จารณางบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.....เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ที่นายกรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแล้ว  โดยจัดท าข้อมูลแบบฟอร์มที่ก าหนด  จัดส่ง สป.อว. 
และส านักงบประมาณ  

ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือนมกราคม 
 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของ 
ส านักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bb.go.th/
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แผนผงัการปฏิบัติงาน   ขัน้ตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ 
เดือน ทุกหน่วยงาน ส่วนแผนงาน ผู้บริหาร คกก.การเงินฯ/สภา 

มวล. 
ส านักงบประมาณ/

สป.อว./รัฐบาล 
คุณภาพงาน 

การอนุมัติงบประมาณ 
 
 

มี.ค.-
เม.ย. 

 
 
 
 
 
 

พ.ค.- 
ส.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.- 
ก.ย. 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ค.- 
ก.ย. 

 
 
 
 
 
 

ต.ค. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   11. รับทราบ
กรอบวงเงิน
งบประมาณ
ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
และปรับปรุง
รายละเอียด
งบประมาณ
เสร็จตามเวลา
ที่ก าหนด 
12. จัดท า
ข้อมูลชี้แจง
งบประมาณฯ 
ตามแบบของ 
สงป.เสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 
13. จัดท าแผน
งบประมาณ
รายรับ-
รายจ่าย
ประจ าปีเสนอ
สภา มวล.
อนุมัติเสร็จ
ตามเวลาที่
ก าหนด 
14. น าแผน
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปีเข้า
ระบบ MIS 
จัดท ารูปเล่ม
แผนฯ แจ้ง
หน่วยงาน
ทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ผ่านการ
พิจารณาจาก
คณะรัฐมนตรี 

ข้อมูลชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อรัฐสภา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดท าข้อมูลชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

อนุมัติ 

อนุมัติ อนุมัติ  

รับทราบผลการ
ปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย 

 

จัดท าข้อเสนอ
แผนรายรับ -
รายจ่ายประจ าปี อนุมัติ 

ปรับปรุงรายละเอียด
แผนปฏิบัติการตาม
วงเงินที่ได้รับจัดสรร
ประจ าปีงบประมาณ 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

อนุมัติ อนุมัติ 

จัดท ารูปเล่ม
แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

รับทราบและถือ
ปฏิบัติตามแผนฯ 

 

ปรับปรุงรายละเอียด
แผนปฏิบัติการตาม
วงเงินที่ได้รับจัดสรร
ประจ าปี 
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รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการปฏบิัติงาน ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ 
 
 แสดงรายละเอียดการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ  
 

ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณางบประมาณที่หน่วยงานเสนอขึ้นมาตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนดโดยผู้มี
อ านาจในการอนุมัติ  ได้ด าเนินการวิเคราะห์  เปลี่ยนแปลง แก้ไข และชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแก่
หน่วยงาน 
 

การด าเนินงาน 

2.1 ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี  

ขั้นตอน / รายละเอียดการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องด าเนินการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับทราบวงเงินที่ส านักงบประมาณเสนอ
ตั้งให้มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวงเงินที่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี
เรียบร้อยแล้ว  และส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์   ปรับปรุง
รายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณภายใน
วงเงินที่ได้รับจัดสรรเสนอต่อ สป.อว. และส านักงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือนมีนาคม - เมษายน 

 

2. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  จัดท าข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย เพื่อลงพิมพ์ในเล่มร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  เสนอต่อส านักงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือนเมษายน 
 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของ 
ส านักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th 

 

 
2.2 จัดท าข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ขั้นตอน / รายละเอียดการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องด าเนินการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของ 
ส านักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th 

2. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  ประมวลสรุปข้อมูลชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดส่ง สป.อว. 
ส านักงบประมาณ คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  และคณะอนุกรรมาธิการฯ 
ชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของ 
ส านักงบประมาณ 
สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ 
 http://www.bb.go.th 

http://www.bb.go.th/
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ขั้นตอน / รายละเอียดการด าเนินงาน สิ่งที่ต้องด าเนินการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

3. คณะผู้บริหาร  ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  และคณะ
อนุกรรมาธิการฯ ชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
 

 

4. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  ปรับปรุงรายละเอียดรายการ
งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  กรณี ถู กปรับลด
งบประมาณในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 

ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือนสิงหาคม 
 

 

 
2.3 จัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 

ขั้นตอน / รายละเอียดการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องด าเนินการ/เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

1. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  จัดท าข้อเสนอกรอบงบประมาณ
รายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปี  
ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือน  กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของส่วน
แผนงานฯ 

2. ทุกหน่วยงานปรับแผนตัวช้ีวัด ตามกรอบวงเงินที่ได้รับการเสนอต้ัง 
 

ด าเนินการผ่านระบบงบประมาณ 
WU MIS 

3 . ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์   ปรับปรุงและจัดท าแผน
งบประมาณประจ าปีเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการกลั่นกรองแผน
งบประมาณประจ าปี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภา
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือน สิงหาคม – กันยายน 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของส่วน
แผนงานฯ 

 
2.4 จัดท ารูปเล่มแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และน าข้อมูลแผนงบประมาณฯ เข้าระบบ

งบประมาณ MIS 
ขั้นตอน / รายละเอียดการด าเนนิงาน สิ่งที่ต้องด าเนินการ/เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
1. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  ปรับปรุงแผนงบประมาณตาม
ข้อ เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  และจัดท า รูป เล่มแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแจ้งทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ :  เดือน กันยายน – ตุลาคม 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของส่วน
แผนงานฯ 
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ภาคผนวก 
 

สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
  เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด จึงได้ก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องและตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ดังนี ้
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู ้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล 
 

พันธกิจยุทธศาสตร์ 
 มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการด าเนินงานตามพันธกิจที่
ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้ความส าคัญในการสร้าง
สังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานหลักการท างานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค่านิยมร่วม 
 W A L A I L A K 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศ  
2. การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง  
3. การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล  
4. การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
5. การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข  
6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
7. การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน  
8. การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้  
9. การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ  
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  
เป้าประสงค์ 
1. ผลงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ช่วยพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศให้เข้มแข็ง
และแข่งขันได ้
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2. ชมุชน สังคมได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
3. มีการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงพัฒนานักวิจัยและกลไกสนับสนุนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 
WU1-1-1 จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus  
WU1-1-2 จ านวนการได้รับการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
WU1-1-3 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปพัฒนาต่อยอด   
WU1-2-4 จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน สังคม  
WU1-2-5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
WU1-2-6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
WU1-3-7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
กลยุทธ ์
1. ขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศผ่านกลไกศูนย์ความเป็นเลิศ ส านักวิชา วิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและแผนบูรณาการ ชุดโครงการที่มีผลกระทบสูง   
2. พัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน 
เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมบนฐานนวัตกรรม โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกประสาน    
3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่สังคม เพื่อการแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีการผลิตของ
ท้องถิ่นภาคใต้ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. เป็นศูนย์กลางของการท านุบ ารุงรักษาและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ รวมถึงจัดหลักสูตร
การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาที่ เน้นการท าวิทยานิพนธ์เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะในการค้นคว้าวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น 
5. เสริมสร้างบรรยากาศวิชาการและขับเคลื่อนการวิจัยโดยนักวิชาการผ่านกลไกสภานักวิจัย และส่งเสริมความ
พร้อมและสนับสนุนทุนในการท างานวิจัยและการเขียนต ารา รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์มีความเป็นอิสระและเป็น
ผู้น าในทางวิชาการ โดยเฉพาะให้เป็นแนวหน้าในการเสริมสร้างความโดดเด่นของแต่ละสาขา วิชา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง  
เป้าประสงค์ 
1. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
2. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ   
3. มีการบริหารจัดการงานที่รวดเร็ว ทันสมัยและมุ่งเน้นผลงาน 
4. บุคลากรมีคุณวุฒิ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีสมรรถนะการท างานที่สูงขึ้น 
 ตัวชี้วัด 
WU2-1-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   
WU2-1-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิชา   
WU2-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร  
WU2-3-4 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน  
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WU2-3-5 ผลการประเมินการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย 
WU2-3-6 ร้อยละของตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมายตามแผน  
WU2-3-7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของมหาวิทยาลัย  
WU2-4-8 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
WU2-4-9 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
WU2-4-10 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
 
กลยุทธ ์
1. พัฒนากลไกการส่งเสริมและก ากับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างพลังความ
สามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วนของประชาคมมหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  3. ส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อน าไปสู่การเป็น 
paperless office    
4. ใช้ระบบ More Effective Monitoring ในการก ากับการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการประเมินผลงานแบบวัตถุวิสัย  (Objective) และแบบทีมที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น  
5. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในให้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานของทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์การธรรมรัฐ   
6. ปรับปรุงตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคของการเร่งรัดการ
เปลี่ยนแปลง โดยค านึงถึงความเที่ยงตรงของตัวชี้วัดในการวัด 
7. ส่งเสริมให้มีกลไกและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ตลอดจนเสริมพลังการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากร และชุมชน (Community) โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต รวมถึงมีการ
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น การทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน          
ธรรมาภิบาล 
8. ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสามารถศึกษาต่อได้ตามแผนของมหาวิทยาลัย    
9. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณาจารย์
ที่ไม่ประสงค์จะศกึษาต่อ รวมถึงปรับปรุงกลไกการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ   
10. ส่งเสริมให้ส านักวิชาและนักวิชาการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
11. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อตามความต้องการของหน่วยงานและได้รับการอบรมทั้งสายบริหาร
และสายปฏิบัติการ  ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ทุกระดับ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นสากล  
เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
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2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 
3. มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย   เป็นสากลและส่งเสริมนวัตกรรม              
4. มีการพัฒนาทักษะความรู้ของอาจารย์ที่ได้มาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด  
WU3-1-1 จ านวนหลักสูตร Reskill /Upskill /Non-degree  

WU3-1-2 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดีขึ้นไป   
WU3-1-3 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด   
WU3-2-4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลประเมินการสอนไม่น้อยกว่า 4.00  
WU3-3-5 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF  
WU3-3-6 ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผู้เรียนแบบ Formative Assessment รายหัวข้อ/รายสัปดาห ์ 

WU3-3-7 ร้อยละของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการระดับคุณภาพ (premium) ต่อจ านวน
นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งหมด  

WU3-4-8 ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการอบรม UKPSF หรือ Pre-UKPSF ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด  

WU3-4-9 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ Fellowship ต่อจ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม UKPSF ทั้งหมด  

WU3-4-10 จ านวนอาจารย์ที่ยังไม่ผ่านการอบรม UKPSF แต่ได้รับ Fellowship 
กลยุทธ ์
1. ปฏิรูปการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิตโดยปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยเฉพาะหลักสูตรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความต้องการของสังคม รวมถึงหลักสูตรสหวิทยาการ Dual degree 
และหลักสูตรส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการฯ 
2. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกสาขาวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ทั้ง
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
3. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวให้สอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล 
หรือ World Class University  โดยสร้างความเป็นนานาชาติ (Inter nationalization) ในด้านการผลิตบัณฑิต มี
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูงในสาขาที่เป็นจุดเด่นของประเทศและสาขาที่ดึงดูดนักศึกษา
ต่างชาติ รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้อยู่อาศัยของนักศึกษาทัดเทียมระดับสากล 
4. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดนอก
กรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ 
5. มีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (Formative Assessment)  
6. ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะความร่วมมือกบัสถานประกอบการที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และองค์การสมัยใหม่ในการส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษา 
7. มีการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อรองรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
8. จัดอบรมการเขียนใบสมัครเพื่อขอรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ให้กับ
อาจารย์และมีการก ากับติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
9. จัดท าโครงการอบรมพิเศษในการเขียนใบสมัครเพื่อขอรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
UKPSF ให้กับอาจารย์ที่ยังไม่ผ่านการอบรม UKPSF 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
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เป้าประสงค์  
1. บัณฑิตมีศักยภาพเป็นคนดีคนเก่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาประเทศ 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต 
3. มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม 
4. มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  

WU4-1-1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนน passport ความดี ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
WU4-1-2 ร้อยละของนักศึกษาที่ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย  
WU4-1-3 จ านวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ 
WU4-1-4 ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)  
WU4-1-5 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
WU4-1-6 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
WU4-2-7 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
WU4-3-8 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางสังคมที่สอดคล้องกับหลักค่านิยม 
4 ประการ “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้น า”  
WU4-3-9 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการ  
WU4-3-10 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ  
WU4-3-11 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอบผ่าน Exit  Exam ของหลักสูตร/สาขาที่ไม่
มีใบประกอบวิชาชีพ     
WU4-3-12 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ   
WU4-3-13 ร้อยละของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอบผ่าน Exit  Exam ของหลักสูตร/สาขาที่ไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพ   
WU4-3-14 ร้อยละของนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่สอบผ่าน Exit  Exam ของหลักสูตร/สาขาที่ไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพ   
WU4-3-15 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam)  ตามมาตรฐาน TOEIC ตั้งแต่ 
550 คะแนนขึ้นไปหรือ WUTEP ตั้งแต่ 72 คะแนนขึ้นไป    
WU4-3-16 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านการใช้ภาษาไทย (Exit Exam)    
WU4-3-17 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านทักษะดิจิทัล (Exit Exam)  
WU4-4-18 ร้อยละของจ านวนการรับนักศึกษาตามแผน   
WU4-4-19 ร้อยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเข้าศึกษาต่อ           
กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต /การเป็นบัณฑิต “คนด”ี 
2. มีมาตรการลงโทษนักศึกษาที่ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. มีระบบดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษาผ่าน Smile & Smart Center ร่วมกับส านักวิชา 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จ 
5. มีศูนย์ติวเตอร์ (Tutor Center) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษา 
6. มีระบบดูแลนักศึกษาแบบใกล้ชิดผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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7. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนควบคู่การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม   มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ  เป็นทั้ง "คนดีและคนเก่ง" 
8. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา 
9. ส่งเสริมให้นักศึกษาสอบวัดความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพเพื่อให้รู้จักขีดความสามารถทาง
วิชาการเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีเครือข่ายทางวิชาการที่อาจจะท างานร่วมกัน
ในอนาคต 
10. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องศึกษาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 15 หน่วยกิต รวมถึง
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและจัดทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าทุกคน
และก่อนส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (Exit Exam)  
11. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาโดยนักศึกษาแรกเข้าทุกคนต้อง
ทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและก่อนส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านการใช้
ภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด (Exit Exam)  
12. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ของนักศึกษา โดยนักศึกษา
แรกเข้าทุกคนต้องทดสอบความ สามารถด้านทักษะดิจิทัลและก่อนส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถด้านทักษะดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด (Exit Exam)    
13. ปรับปรุงยุทธศาสตร์และเกณฑ์การรับนักศึกษาให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของหลักสูตร และ
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศ รวมถึงพิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เหมาะสม
กับแต่ละสาขาวิชา โดยก าหนดให้สอดคล้องกับการลงทุนและผลตอบแทนของบัณฑิต 
14. สร้างกลไกดึงดูดให้คนเก่งเข้ามาเรียนให้มากที่สุดโดยเฉพาะคนเก่งทุกคนจะต้องได้เรียนที่มหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข                                     
เป้าประสงค์ 
1. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข   
2. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการที่เรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัย 
3. มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
ตัวชี้วัด 
WU5-1-1 ร้อยละของคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ UI  GreenMetric ที่สูงขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา  
WU5-2-2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล.  
WU5-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิตในมวล.  
WU5-3-4 ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอาคารประเภทสถานศึกษาของกระทรวง
พลังงาน       
กลยุทธ ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีความร่มรื่นสวยงามในระดับแนวหน้าของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนของ
นักศึกษาและประชาชน  2. ปรับปรุงระบบการบ ารุงรักษา (Maintenance  System) ทั้งอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล   
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3. มีการจัดการของเสีย ขยะและน้ าให้มีประสิทธิภาพและสอด คล้องกับหลักการรีไซเคิลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เน้นให้บุคลากรทุกส่วนมีความรู้ในการก าจัดขยะที่ถูกต้องและน าน้ าเสียมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ าไม้ดอกไม้
ประดับทั่วมหาวิทยาลัย   
4. การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและการจัดที่จอดรถให้เป็นระเบียบ 
วางแผนจัดท าที่จอดรถทุกประเภทให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะ เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก  รวมถึง
ให้ความส าคัญกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  
5. เสริมสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดย
สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครบถ้วนเหมือนชุมชนเมือง ซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็น Residential University  
6. เร่งปรับปรุงโครงสร้างความจ าเป็นพื้นฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานกับมหาวิทยาลัย    
7. เร่งรัดการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่  ห้องทดลองและห้อง ปฏิบัติการเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์
ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ตลอดจนเป็นที่เช่ือถือต่อบุคลากรภายในและต่อผู้มาเยือน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย                               
เป้าประสงค์ 
1. มหาวทิยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. เครือข่ายภายในและภายนอกได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
ตัวชี้วัด 
WU6-1-1 จ านวนทุนวิจัยจากภายนอกเพื่อวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม  
WU6-1-2 จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก  
WU6 -1 -3 ร้อยละของจ านวนบทความที่ มีชื่ อผู้ ร่วมตีพิ มพ์จากต่างประเทศ ( International Research 
Collaboration) ต่อจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ได ้
WU6-1-4 ร้อยละของจ านวนบทความที่มีชื่อผู้ร่วมตีพิมพ์ภายในประเทศ (National Research Collaboration) 
ต่อจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ได ้
WU6-1-5 ร้อยละของสัญญาตาม MOU ที่ Active เป็นประโยชน์และเสริมสร้างการพัฒนาให้มวล.  
WU6-2-6 จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong learning 
WU6-3-7 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  

WU6-3-8 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด  
WU6-3-9 จ านวนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
 
กลยุทธ ์
1. แสวงหาทุนวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงเสริม สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน สังคม โดยเฉพาะการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สังคม  
2. สร้างเครือข่ายและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการ  ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น 
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3. เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และอื่นๆ 
4. มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร (Student & Staff Mobility) กับสถาบันการศึกษาและ
สถานประกอบการในต่างประเทศ 
5. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย
และผู้สนใจ โดยจัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่ อเพิ่ มศักยภาพ และ
ความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าประสงค์ 
1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
2. มีสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมขึ้น  
3. มีการบริหารจัดการงบประมาณและสินทรัพย์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
4. มีการแสวงหาช่องทางการลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น    
ตัวขี้วัด 
WU7-1-1 ร้อยละของเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
WU7-1-2 ร้อยละของเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน  
WU7-1-3 ร้อยละของตัวช้ีวัดความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับปกต ิ 

WU7-2-4 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

WU7-2-5 มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์  
WU7-3-6 ร้อยละของการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
WU7-3-7 ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุนและงบครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  

WU7-3-8 ร้อยละของเงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ต่อเงินรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ไม่รวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐ)  
WU7-4-9 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการลงทุนหรือร่วมทุนกับภายนอกที่สร้างรายได้เพ่ิมให้กับมหาวิทยาลัย 
 
กลยุทธ ์
1. จัดท าโครงการและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ  
2. ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้เป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณการเตือนภัยแก่ผู้บริหารได้อย่างทันการและ
สามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย   
3. แสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถน าไปต่อยอดเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต 
4. ปรับปรุงระบบการใช้จ่ายงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้งบลงทุน
รวมถึงเร่งรัดปฏิรูประบบการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  
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5. มีการบริหารสินทรัพย์และผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดท า
แผนแม่บทในการใช้ประโยชน์จากที่ดินของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัยและจัดท าโครงการเชิงธุรกิจ เพื่อเป็นรายได้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต  
6. แสวงหาแหล่งเงินทุนจากการบริจาค และใช้นโยบายหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) 
เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยในการสร้างศูนย์บริการนักศึกษาตามแนวคิดของเมือง
มหาวิทยาลัย 

       
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะ
ของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้  
เป้าประสงค์ 
1. ศูนย์การแพทย์มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนสังคมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้เพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 
2. ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับบริการที่ดีจากศูนย์การแพทย ์
3. มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
4. มีการพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและองค์ความรู้ทางการแพทย์ 
ตัวชี้วัด 
WU8-1-1 จ านวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การแพทย ์ 

WU8-1-2 จ านวนการให้บริการวิชาการของศูนย์การแพทย ์  
WU8-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การแพทย ์ 

WU8-3-4 ร้อยละของการด าเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 2 ได้ตามงวดงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล  

WU8-4-5 ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะทาง  

WU8-4-6 จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศของศูนย์การแพทย์   
กลยุทธ ์
1. สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสวงหาบุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน า
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมาให้บริการในศูนย์การแพทย์ รวมถึงจัดตั้งกองทุนพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์
เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย  
2. มีการบูรณาการการวิจัยทางการแพทย์ของวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับสหสาขาอื่นๆ เช่น โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่
คน วัสดุศาสตร์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์  
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ 
4. ส่งเสริมให้ศูนย์การแพทย์เป็นแหล่งเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและทางการแพทย์  
รวมถึงติดต่อสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาและในต่างประเทศให้มาช่วยงานศูนย์การแพทย์อีกทางหน่ึง    
5. เร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ  รวมถึงการก าหนดแผนการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์การแพทย์ฯ  ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้   
6.  มุ่งเน้นการศึกษาปัญหาสุขภาพในพื้นที่ (Area-based research)  ที่เน้น long term follow up  เพื่อสร้าง
นวัตกรรมและเป็นต้นแบบในระดับนานาชาต ิ 
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7. มุ่งเน้นการบูรณาการงานการวิจัย การเรียนการสอนและการให้บริการการรักษา  โดยมีแหล่งปฏิบัติการทางการ
วิจัยและฝ่ายให้บริการการศึกษาวิจัยภายใต้โครงสร้างของศูนย์การแพทย์ (Teaching and research hospital) 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่แตกต่างจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงทั่วไป 
8. จัดตั้ง Excellent center    1) ด้านมะเร็ง 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3) เวชศาสตร์ผู้สูงวัยและการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 4) ผิวหนังและความงาม 5) Traveling medicine (รวมการบูรณาการทางการแพทย์ 
ภาษา การท่องเที่ยว ระบบการเคลื่อนย้ายขนส่ง เป็นต้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ  
เป้าประสงค์ 
1. นักศึกษามีศักยภาพและเข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬาและสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจและมีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สนามกีฬามีความพร้อมในการรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาต ิ
ตัวชี้วัด 
WU9-1-1 จ านวนรายการแข่งขันหรือรางวัลด้านกีฬาและสุขภาพที่นักศึกษาเข้าร่วมหรือได้รับในระดบัประเทศ
หรือสมาคมกีฬารับรอง 
WU9-2-2 จ านวนชุมชนหรือกลุ่มกิจกรรมด้านกีฬาของนักศึกษา  
WU9-3-3 จ านวนรายการที่จัดแข่งขันกีฬาในระดับประเทศหรือสมาคมกีฬารับรอง 
กลยุทธ ์
1. พัฒนานักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันทั้งกีฬาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา
และสุขภาพกับหน่วยงานภายนอก   
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพของส านักวิชา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา โดยให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงทั้งเพื่อสุขภาพและการฝึกฝนให้นักศึกษามีจิตใจเป็นนักกีฬา และเป็น
สุภาพบุรุษสุภาพสตร ี
3. ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านการกีฬาและสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและ
พร้อมใช้งาน 

 

 
 
 

 
 


