แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีงบประมาณ 2560

คํานํา
แผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะดําเนินงานบรรลุผลและประสบความ
ความสําเร็จได้นั้น จําเป็นต้องมีแผนกลยุ ทธ์ทางการเงินซึ่งเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ควบคู่ไปด้วย เพื่อที่จะได้เห็นภาพของงบประมาณในการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ดังเช่น กลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน โดยการนําเอาข้อมูล
จากทุ กแหล่ ง เงิ นมาพิจารณาร่วม โดยนํา งบประมาณแผ่ น ดินและเงิ น รายได้จ ากค่ า บํา รุ ง การศึ ก ษา
รวมทั้งรายได้ อื่ น ๆ ที่ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ไ ด้ รั บมาดํา เนิ น การจั ด สรรอย่ า งเป็ น
ระบบ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ลทางการเงิ น ERP แยกตามหมวดค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ และมี ก ารรายงาน
ผลทางการเงิ น อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะมน ุษ ยศาสตร ์แ ละส ัง คมศาสตร ์ได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ทิ ศ ทางในการบริ ห ารจั ด การ จึ ง
จําเป็นต้องปรับแผนกลยุท ธ์ทางการเงินปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้าหมายประสงค์ข องคณะฯ ให้บ รรลุเป็นไปตามเป้าหมายโดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2560-2564 ประกอบไปด้วยแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณการวางแผนการใช้เงินแนวทางการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ
และปฏิบัติงาน
สุด ท้า ยนี้ค ณะฯ หวัง เป็น อย่ า งยิ่งว่า แผนกลยุท ธ์ท างการเงินปีง บประมาณ2560-2564
ฉบ ับ นี้ จ ะเป ็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร ์ใ ห้ ป ระสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ทุกประการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตุลาคม 2559
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนํา
ความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVECHART)
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน
สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
เป้าประสงค์กลยุทธ์มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานวิสัยทัศน์เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2560)
แผนการขอตั้งงบประมาณ
แนวทางการวางแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แนวทางการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
การจัดทํารายงานแสดงสถานะทางการเงิน
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บทที่1
บทนํา
ความเป็ น มา
เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น งานการบริหารงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ น ไป
ด้ ว ยความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คณ ะฯจึ ง ได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แผนกลย ุ ท ธ์ ท างการเงิ น ประจํ า ป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้ส อดคล้อ งกั บ วิสัย ทั ศ น์ พัน ธกิจ และตามเกณฑ์ก ารประกัน
คุณภาพการศึ ก ษามี วั ต ถุ ประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณการใช้จ่า ยงบประมาณ โดยจั ด สรร
งบประมาณให้ส อดคล้ อ งกับ แผนยุ ท ธศาสตร์ เ พื่อ เป็ น กรอบแนวทางการทํางานให้กับหน่วยงาน ภายใน
ช่วง 1ปี ข้างหน้าตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจน เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติและ
ติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี โครงสร้ า งประกอบด้ วยผู้ บ ริ ห ารคณะมนุ ษ ยศาสตร์
และส ั ง คมศาสตร ์ ที่ ม ีอํ า นาจและหน ้า ที่ ค วบค ุม ด ูแ ลก ิ จ การทั่ ว ไปของคณะมน ุษ ยศาสตร ์แ ละ
สัง คมศาสตร์ ตามที่ร ะบุไว้ใ นมาตรา 18 ของพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ ยะลา พ.ศ. 2547
ม ีห น ่ว ยงานหรือ คณะกรรมการต่ างๆ ที่ มี ห น้ าที่ ให้ ข้ อเสนอแนะแนวทางการบริห ารจัด การที่ เป็ น ธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน่ว ยงานและคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัด การที่เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามระเบีย บของมหาวิท ยาลัย อาทิ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการติด ตาม
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มีโ ครงสร้า งการบริห ารจั ด การโดยมีก ารแต่งตั้งรองคณบดี /ผู้อํานวยการ
สํานักงานคณบดี ) เพื่อทําหน้ าที่ กํากับควบคุม ดูแล งานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้าง
การบริหารจัดการ

1

โครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะกรรมการประจําคณะฯ
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะฯ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ

สํานักงานคณบดี
งานบริหารงานทั่วไป
-บริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ
-งานพัสดุ การเงิน
-งานระบบสารสนเทศ
-งานโสตทัศนูปกรณ์

งานจัดการศึกษา

งานวิจัยและบริการวิชาการ

-งานพัฒนาหลักสูตรและ
แผนการเรียน
-งานจัดตารางเรียน
-งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-งานพัฒนานักศึกษา
-งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-งานบริการห้องปฏิบัติการ
-งานประกันคุณภาพการศึกษา

- คลินิกวิจัย
- งานบริการวิชาการ
-ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการออกแบบ
หัตถกรรมชายแดนใต้

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน

2

โครงสร้างการบริหารจัดการ (Administration Chart)
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดี
ผศ.สุพร สุนทรนนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์สวพร จันทรสกุล

ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี
อาจารย์ซุลฟีกอร์ มาโซ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นายชินวัจน์ งามวรรณากร
 งานบริหารงานทั่วไป/การเงิน พัสดุ
-นายเลิศยศ เผื่ออํานาจ
 งานระบบสารสนเทศ
-นายอักมาล เบ็ญหาวัน
 งานธุรการ
-นางวิชุลดา สังข์แก้ว
-นางสาวนูรีซัน อีแตดีแม

หัวหน้างานจัดการศึกษา
นายชลธิวัตน์ นุ้ยไกร
 หลักสูตรและตารางเรียน
-นายชลธิวัตน์ นุ้ยไกร
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-นางสาวศศิธร อินน้ําหอม
 งาพัฒนานักศึกษา/
ห้องปฏิบัติการภาษา
-นางสาวปิยะมาศ สร้อยแก้ว
 งานประกันคุณภาพ
-นางสาวบุษรอ นิโลง
 งานจัดการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์กราฟิกและ
ศิลปะ
-นางสาวจิรชายา ฉวีอินทร์

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข
 งานวิจัยและบริการวิชาการ
-นางสาวศศิธร อินน้ําหอม
ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการออกแบบ
หัตกรรมชายแดนใต้
-คณะกรรมการดําเนินงาน
 คลินิกวิจัย

-คณะกรรมการงานวิจยั

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ

3

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ โดยคณะผู้ บ ริ ห ารได้ กํา หนดทิ ศ ทาง เพื่ อ การดําเนินงาน
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
ปรัชญา (Philosophy)
“ความรู้เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นําสังคม ธํารงวัฒนธรรม”
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2560 คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์เป็ น ผู้นํ าในด้ านการผลิต บั ณ ฑิ ตใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตและชี้นําสังคมได้
2. ส่งเสริมและสนั บสนุ นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนํา
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษาและการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้
4. อนุรักษ์ ทํานุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความรู้ คุณธรรม สามารถพัฒนาสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้การบริการทางวิชาการ และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้กับสังคม
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. สามารถสร้างและพัฒนาการเรียนรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความรู้ที่ทันสมัย อยู่เสมอ
เอกลักษณ์ (Identity)
ภาษาดี กีฬาเด่น เน้นศิลปวัฒนธรรม นําความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ (Uniqueness)
เก่งไอที มีจิตอาสา สู้งาน สือ่ สารภาษามลายูกลางได้
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ค่านิยม (Value)

C = Creativity
S = sacrifice
M = morality
A = ablelity
R = responsibility
T = team work

=
=
=
=
=
=

คิดสร้างสรรค์
ความเสียสละ
มีคุณธรรม
มีความสามารถ
มีความรับผิดชอบ
การมีส่วนร่วม

HUSO = FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENC
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เป้าหมายในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2560 - 2564)
คณะมน ุษ ยศาสตร ์แ ละส ัง คมศาสตร ์ ได ้กํ า หนดเป ้า หมายการพัฒ นาคณะมน ุษ ยศาสตร ์แ ละ
สังคมศาสตร์ ที่จะดําเนินการไปสู่ความสําเร็จดังนี้
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 การเรียนการสอน
1.1.1 เน้น การผลิต บัณ ฑิต ในหลัก สูต รที่ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาดแรงงานโดย
มุ่งเน้ น พัฒนาทักษะวิชาชีพภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.1.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
1.1.3 ส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1.2 การพัฒนาหลักสูตร
1.2.1 สนั บ สนุ น การพ ั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยเน้ น การม ี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ม ี ส่ว นได ้ ส่ ว นเสี ย และ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2.2 กําหนดเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตในแต่ล ะหลัก สูตรและมีก ารสอบความรู้ด้านภาษา
ที่เทียบเท่าหรือผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อนสําเร็จการศึกษา
1.3 การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
1.3.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มุ่งให้มีความรู้ในวิชาชีพประกอบกับการพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า
1.3.3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา
1.3.4 ส ่ง เสริม และสนับ สนุน นัก ศึก ษาให้ส ามารถพ ัฒ นาความสามารถในการแข่งขัน ทาง
วิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ
1.3.5 ส่งเสริมด้านการพัฒนบุคลิกภาพและการกีฬา
2. นโยบายด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.1 สร้า งระบบกลไกการพัฒนานักวิ จัย และงานวิจั ยเพื่อสร้า งองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น
2.2 ใช้ ก ระบวน การว ิ จ ั ย และงานสร้ า งสรรค์ เ ป ็ น กลไกขั บ เคลื่ อ น การพั ฒ นาองค ์ ก ร
องค์ ค วามรู้ ด้ า นการเรี ย นการสอนและแหล่งเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.3 ส่งเสริมด้านการนําเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
3.1 ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการทีเ่ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น โดยบู ร ณาการเข้ า กั บ การเรี ย น
การสอน และงานวิจัย โดยเป็นไปตามแนวทางการดําเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
3.2 มุ่ งให ้ บ ริ การวิ ชาการที่ย กระดั บ ฐานะทางเศรษฐกิจของชุ ม ชนให้ เข้ม แข็งสร้ า งเสริ ม
รายได้ และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น
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4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร
4.2 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ นการอนุรกั ษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
4.3 ส่งเสริมด้านการแสดงดีเกร์ฮูลูของคณะฯ
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการที่จะดําเนินการบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ และ
บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
5.2 การใช้ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสนั บ สนุ น การบริห ารจั ด การทั้ งด้ านบุ ค ลากร
แผนงานการเงินและการประกันคุณภาพ
5.3 ส่งเสริมการสร้างระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานทุกระดับ
5.4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
5.5 ส่ ง เสริ มการพั ฒ นาบุค ลากรที่มุ่งสร้ างความก้ า วหน้ า ในอาชี พ สร้ า งขวั ญ กาลั ง ใจในการ
ทํา งาน โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจน
ยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่ อ ให ้ บ รรล ุ ต ามวิ ส ั ย ทั ศ น์ พ ั น ธกิ จ แล ะเป ้ า ห มาย การพั ฒ น าคณ ะม น ุ ษ ย ศาส ตร ์ แ ล ะ
สั ง คมศาสตร์ จึงกําหนดยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรปู การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยการน้อมนําแนวพระราชดําริเพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ มี ก ารเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์
ของประเทศยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์เป้าหมายการให้ บ ริ ก ารของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ตัวชี้วัดที่
สํา คั ญ กลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏยะลา ดังภาพที่ 3 และคณะฯ ได้จัดทําแผนที่ยุ ท ธศาสตร์ (Strategy
Map) ซึ่งเป็ น เครื่อ งมื อ ในการบอกทิ ศ ทางและเป้ า หมายในแต่ ล ะด้ า นตามหลัก Balance Scorecard
จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้ บริ การ
และด้ านประสิท ธิ ผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความสํา เร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ดังภาพที่ 4
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แผนที่ยุท ธศาสตร์( STRATEGYMAP) คณะมนุษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
ภายในปี 2560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้นําในด้านการผลิตบัณฑิตใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5

ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มี

การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการน้อมนําแนวพระราชดําริเพื่อ
สนองตอบกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

บันฑิตเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้มีคุณภาพ

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล

ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

องค์กรมีคุณภาพและทันสมัย

- อาจารย์สายครุศาสตร์มีศักยภาพใน
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
-มีระบบการผลิตและระบบพัฒนาครู
และบุคลากรการทางศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อพื้นที่ชายแดนใต้
-การศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้มี
คุณภาพสูงขึ้น

-นักวิจัยและนักผลิตงานสร้างสรรค์ได้รับ

การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
-บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
-บัณฑิตสร้างสรรค์ในแก้ปัญหาการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนมี
คุณธรรมจริยธรรม

ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-อาจารย์มีศักยภาพในการแข่งขัน
-ร่วมมือกับผู้ประกอบการและท้องถิ่นใน

การพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2

-พัฒนาคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ
-พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะเทคนิคและ
วิธีการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ
-พัฒนาหลักสูตรประเภทปฏิบัติการหรือ
วิชาชีพร่วมกับเครือข่าย
-พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพ
-การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและฝึก
อาชีพ
-พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่นักปฏิบัติการ
อย่างมืออาชีพ

-ยกระดับคุณภาพอาจารย์และ
บุคลากรบุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้
-ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ให้บริการในระบบผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
- ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในพื้นที่ชายแดนใต้

-พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตา
แหน่งทางวิชาการ
-พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
-การพัฒนาบัณฑิตมรย.สู่ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่
-การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ

-การวิจัยและพัฒนารูปแบบและ
นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการอ่าน
ออกเขียนได
-การวิจัยและพัฒนาสถานศึกษา
ต้นแบบ (SMP ตาดีการต้นแบบ
ปอเนาะต้นแบบทวิ-พหุภาษาต้นแบบ
และสาธิตต้นแบบ)

-บุคลากรให้บริการอย่างมืออาชีพ

-คณะฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
-ผู้บริหารและบุคลากรมีสมรรถนะในการบริหาร
และปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
-ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
-ระบบการบริหารจัดการและการให้บริการสามารถ
พึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ
-บริหารจัดการยุทธศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์
-มีมาตรฐานการให้บริการและสร้างความพึงพอใจ
ต่อผู้รับบริการ

การพัฒนา
- หน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
-งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ
- ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ให้บริการด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
-งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

-ระบบบริหารการบริการวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
-ผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
-ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความ
พอเพียงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

-ยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย
และนักสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
-หน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เฉพาะ
ทาง
-ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
-พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
-ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

-พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ให้บริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นมืออาชีพ
-สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น
ด้านบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
-ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
-พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
-พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศฯ
-พัฒนานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

-พัฒนาสภาพแวดล้อมความปลอดภัยพลังงานและ
จัดการขยะสู่ Green University
-พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรสู่มืออาชีพ
-พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริการการบริหารและการตัดสินใจ
-พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการทรัพย์สินและ
จัดหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง
-ส่งเสริมให้หน่วยงานยกระดับคุณภาพการบริหาร
และบริการสู่มาตรฐานสากล

-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การให้บริการ
อย่างมืออาชีพ
- การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการและทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น
-การพัฒนานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

-การพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
- การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสู่แนวปฏิบัติ
ที่ดี
-การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสู่มือ
อาชีพ
-การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มือ
อาชีพ
-การพัฒนาระบบและกิจกรรมจัดหารายได้สู่การ
พึ่งพาตนเอง

-การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของนักวิจัยและนัก
สร้างสรรค์
-จัดตั้งหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เฉพาะทาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์
1. อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
3. บัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นประเทศและอาเซียน
4. บัณฑิตมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์การแก้ปัญหามีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
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เพื่อให้บรรลุตามแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จึงได้กําหนดกรอบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธี โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ดังนี้
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
2560

1. อาจารย์มี
ศักยภาพใน
การจัดการ
เรียนรู้และมีขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

1) ร้อยละของอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก

20

22

24

25

25

2) ร้อยละของอาจารย์มี
ตําแหน่งทางวิชาการ

20

25

30

35

40

3) ร้อยละของอาจารย์
เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะทํางานกับสถาน
ประกอบการชุมชนและ
ภาครัฐ

10

15

20

25

30

4) ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ

80

85

90

95

100

(budget)
2560

2561 2562 2563 2564

1. พัฒนา
ศักยภาพด้าน
คุณวุฒิและ
ตําแหน่งทาง
วิชาการ

2. พัฒนา
อาจารย์ให้มี
ทักษะเทคนิค
และวิธีการ
จัดการเรียนรู้
สู่ความเป็นมือ
อาชีพ
4) ร้อยละของ
อาจารย์ที่
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้อย่าง
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ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิและตําแหน่งทาง
วิชาการ

กองทุน
พัฒนา
อาจารย์

1.2 โครงการส่งเสริม
อาจารย์กาทําผลงานทาง
วิชาการ
2.1 โครงการพัฒนาอาจารย์
มืออาชีพ

กองทุน
พัฒนา
อาจารย์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
2560

ยุทธวิธี
(Tactics)

1) จํานวนหลักสูตรใหม่
ประเภทวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ

-

1

1

-

น้อยปีละ 1
ครั้ง
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้อย่าง
น้อยปีละ 1
ครั้ง
3. ปฏิรูปและ
พัฒนา
หลักสูตร
ประเภท
ปฏิบัติการ
หรือวิชาชีพ
ร่วมกับ
เครือข่ายและ
สถาน

ประกอบกา
ร
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3.1 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสู่นัก
ปฏิบัติการมืออาชีพ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(budget)
2560

2561 2562 2563 2564

การจัดการเรียนรู้อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

2. มีความ
ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนและ
ท้องถิ่นในการ
พัฒนา
หลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้
เพื่อผลิต
บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ

โครงการและกิจกรรม
(Project)
2561

2562

2563

2564

เป้าประสงค์

3. บัณฑิตนัก
ปฏิบัติมีความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
วิชาชีพตาม
ความต้องการ
ของ

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

(budget)
2560

2560

2561 2562 2563 2564

2) ร้อยละของหลักสูตร
เดิมที่ปรับปรุงเป็น
หลักสูตรประเภท
วิชาชีพหรือปฏิบัติการ

10

20

30

40

50

3.2 โครงการพัฒนา
หลักสูตรปฏิบัติการหรือ
วิชาชีพหรือนานาชาติ

5,000,000

3) จํานวนหลักสูตรสอง
ปริญญาหรือสองภาษา
นานาชาติ

-

-

-

1

1

-

-

1) ร้อยละของ
หลักสูตรมีการฝึก
ทักษะวิชาชีพทุกชั้น
ปี

30

40

50

60

70

4.1 โครงการพัฒนาการ
4. พัฒนา
นักศึกษาให้ ฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้
ชั้นปีเป็นฐาน
มีทักษะ
วิชาชีพใน
ปัจจุบัน
และอนาคต
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ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

15,000,00
0

2561

2562

2563

2564

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย

ยุทธวิธี
(Tactics)

2560

2561 2562 2563 2564

2) ร้อยละของ
นักศึกษาแต่ละ
หลักสูตรทีผ่ ่านเกณฑ์
มาตรฐานทักษะ
วิชาชีพ

30

40

3) ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ
นานาชาติ

0.005

โครงการและกิจกรรม
(Project)

(budget)
2560

ตลาดแรงงาน
ในท้องถิ่น
ประเทศ และ
อาเซียน

0.005

50

60

70

0.010

0.015 0.020
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ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

4.2 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านทักษะ
อาชีพของนักศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

25,000,00
0

4.3 โครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ YRU
Mode

125,000,000

2561

2562

2563

2564

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
2560

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

(budget)
2560

2561 2562 2563 2564

4) จํานวนรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมบัณฑิตให้
เป็นนักปฏิบัติที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอน

-

1

1

1

1

205,000
4.4 โครงการพัฒนา
ชมรมนักศึกษาสู่การเป็น ,000
นักปฏิบัติการมืออาชีพ

5) ร้อยละของชมรม
นักศึกษาเป็นชมรม
วิชาการหรือวิชาชีพ
ที่ส่งเสริมทักษะการ
ปฏิบัติ

30

40

50

60

70

325,000
4.5 โครงการพัฒนา
,000
ทักษะและสอบวัด
มาตรฐานความสามารถ
ด้านภาษา/

6) นักศึกษาผ่านการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ทางด้านภาษาและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารตาม

20

30

40

50

60

5.
พัฒนาการ
จัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
การปฏิบัติ
และฝึก
อาชีพ
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ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

5.1 โครงการพัฒนาการ 35,000,
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณา 000
การกับการทํางาน
(Work-integrated
Learning : WIL)

2561

2562

2563

2564

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

8) ร้อยละของ
บัณฑิตที่มีงานทําตรง
สาขาวิชาหรือ
เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย

ยุทธวิธี
(Tactics)

(budget)
2560

2561 2562 2563 2564

70

70

70

70

70

5.2 โครงการพัฒนาสห
กิจศึกษาสู่บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ

2,500,0
00

-

-

-

-

1

-

-

0.05

1.0

1.5

2.0

2.5

6. พัฒนา
สมรรถนะ
นักศึกษาสู่
นัก
ปฏิบัติการ
อย่างมือ
อาชีพ
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ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

2560

9) จํานวนแหล่ง
เรียนรู้เชิงบูรณาการ
กับการทํางานไม่น้อย
กว่า 1 แหล่ง
4. บัณฑิตมี
1) มีบัณฑิตเป็น
ความสามารถ ผู้ประกอบการไม่
ในการคิดริเริ่ม น้อยกว่าร้อยละ
สร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหา มี
ทักษะการ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตลอดจนมี

โครงการและกิจกรรม
(Project)

6.1 โครงการบ่มเพาะ 5,000,0
ผู้ประกอบการใหม่โดย 00
ใช้ศูนย์บ่มเพาะเป็นฐาน
(UBI)

2561

2562

2563

2564

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย

ยุทธวิธี
(Tactics)

2560

2561 2562 2563 2564

2) บัณฑิตผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี

20

30

40

50

60

3) จํานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยอื่นไม่
น้อยกว่าร้อยละ

0.025

0.050

0.075

1.0

1.0

โครงการและกิจกรรม
(Project)

(budget)
2560

คุณธรรม
จริยธรรม

6.2 โครงการพัฒนา
บัณฑิตมรย. สู่
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

6.3
โครงการ
พัฒนา
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์โดย
ใช้ชั้นปีเป็น
ฐาน
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ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

500,000

10,000,
6.3 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 000
ประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็น
ฐาน
6.4 โครงการแลกเปลี่ยน 100,000
,000
นักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศ
หรือต่างประเทศ
(Mobility Learning)

2561

2562

2563

2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ปฏิรปู การผลิตและพัฒนาครูชายแดนใต้
เป้าประสงค์
1. อาจารย์สายครุศาสตร์มีศกั ยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
2. มีระบบการผลิตและระบบพัฒนาครูและบุคลากรการทางศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อพื้นที่ชายแดนใต้
3. การศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้มีคุณภาพสูงขึ้น
เพื่อให้บรรลุตามแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
จึงได้กําหนดกรอบเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายยุทธวิธีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณดังนี้
เป้าประสงค์
1. อาจารย์สายครุ
ศาสตร์มีศักยภาพใน
การผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มืออาชีพ

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
2560 2560

30
1. ร้อยละของ
อาจารย์สายครุ
ศาสตร์สังกัด คมส. มี
ตําแหน่งทางวิชาการ
28
2. ร้อยละของ
อาจารย์สายครุ
ศาสตร์ สังกัด คมส.มี
คุณวุฒิระดับปริญญา
เอก

2560

2560

2560

35

40

45

50

30

32

34

36
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ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

1. ยกระดับคุณภาพอาจารย์ 1.1 โครงการพัฒนา
และบุคลากรเพื่อการผลิต ศักยภาพอาจารย์ให้เป็น
และพัฒนาครูและบุคลากร ต้นแบบของครู
ทางการศึกษาชายแดนใต้

งบประมาณ
(budget)

ผู้รับผิด
ชอบ

เป้าประสงค์

3. มีระบบการผลิตและ
ระบบพัฒนาครูและ
บุคลากรการทางศึกษาที่
มีประสิทธิภาพเพื่อพื้นที่
ชายแดนใต้

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
2560 2560

3.ร้อยละของอาจารย์ 30
สายครุศาสตร์ สังกัด
คมส ที่มีผลงานทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติ

35

1) จํานวนต้นแบบใน การผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ชายแดนใต้
2) จํานวนหลักสูตร 4
ในการผลิตครูและ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้มาตรฐาน

-

4

2560

2560

2560

40

45

50

-

-

4

4

1

4
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ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

งบประมาณ
(budget)

3. ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้
ในการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้

3.1 โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1) จํานวนต้นแบบ
ในการผลิตและ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาชายแดนใต้

3.2 โครงการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้รับผิด
ชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1. นักวิจัยและนักสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล
2. มีหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เฉพาะทางหรือเป็นเลิศที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
3. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ
4. มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
5. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตลดช่องว่างและความเหลือ่ มล้าทางสังคม
เพื่อให้บรรลุตามแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
จึงได้กําหนดกรอบเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายยุทธวิธีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณดังนี้
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
ยุทธวิธี
(Tactics)
256 2560 2560 2560 2560
0
1. นักวิจัย และนัก 1) ร้อยละของนักวิจัย 10 15 20 25 30 1. ยกระดับขีด
ความสามารถของนักวิจัย
สร้างสรรค์ ได้รับการ ที่ได้รับสนับสนุนจาก
และนักสร้างสรรค์สู่
แหล่งทุนภายนอก
พัฒนาขีด
มาตรฐานสากล
ความสามารถสู่
มาตรฐานสากล

โครงการและกิจกรรม
(Project)
1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถของนักวิจัย
และนักสร้างสรรค์
1.2 โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
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งบประมาณ
(budget)
3,000,000

ผู้รับ
ผิดช
อบ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
256 2560 2560 2560 2560
0

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)
วิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ
1.3 โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับภูมิภาค

2

4

6

8

10

2. จัดตั้งหน่วยวิจัยหรืองาน 2.1 โครงการจัดตั้งหน่วย
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สร้างสรรค์เฉพาะทางที่
ตอบสนองความต้องการของ เฉพาะทาง
ชุมชนและท้องถิ่น

2. มีหน่วยวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์
เฉพาะที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น

1. จํานวนหน่วยวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
เฉพาะทาง

3. มีระบบการ
บริหารจัดการ
คุณภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่
มีประสิทธิภาพ

1) สัดส่วนผลงานวิจัย 90:1 85:1 80:2 75:2 65:3 3. ยกระดับคุณภาพการ
และงานสร้างสรรค์ที่ 0
5
0
5
5
บริหารจัดการงานวิจัยและ
ได้รับการตีพิมพ์
งานสร้างสรรค์
เผยแพร่ในระดับชาติ
ต่อนานาชาติ
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 5
5
5
5
5
ของจํานวนเงินทุน
20

งบประมาณ
(budget)

1,000,000

5,000,000

2,000,000
3.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคุณภาพงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

ผู้รับ
ผิดช
อบ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
256 2560 2560 2560 2560
0

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

งบประมาณ
(budget)

จากแหล่งทุน
ภายนอกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี
3) จํานวนผลงานวิจัย 5
งานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา

10

15

20

25

4. มีฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ
ให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ

1) ร้อยละความพึง 80
พอใจของผู้รับบริการ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ

85

90

90

90

2,000,000
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 4.1 โครงการพัฒนา
และสารสนเทศด้านงานวิจัย ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศด้านงานวิจัยและ
และงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์

5. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์สามารถ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตลดช่องว่างและ

20
1) ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า
60

30

40

50

60

5. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

21

5.1 โครงการส่งเสริมการใช้ 2,000,000
ประโยชน์จากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตลด

ผู้รับ
ผิดช
อบ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
256 2560 2560 2560 2560
0

ความเหลื่อมล้าทาง
สังคม

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)
ช่องว่างและความเหลื่อมล้า
ทางสังคม

1
2) จํานวนชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาจาก
ผลงานวิจัยมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตดีขึ้นไม่น้อยกว่า
10 ชุมชน

2

3

4

5
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งบประมาณ
(budget)

ผู้รับ
ผิดช
อบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการน้อมนําแนวพระราชดาริ
เพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีขดี ความสามารถในการให้บริการอย่างมืออาชีพ
2. ระบบบริหารจัดการในการบริการวิชาการและการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. มีผลผลิตทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
5. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความพอเพียงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เพื่อให้บรรลุตามแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จึงได้กําหนดกรอบเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายยุทธวิธีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณดังนี้
เป้าประสงค์

1. บุคลากรมีขีด
ความสามารถในการ
ให้บริการอย่างมือ
อาชีพ

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
2560 2560

5
1) ร้อยละของ
บุคลากรได้รับ
งบประมาณสนับสนุน
การให้บริการวิชาการ
จากภายนอก
20
2) ร้อยละของ
บุคลากรที่มีศักยภาพ
ในการให้บริการอย่าง
มืออาชีพ

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

2560

2560

2560

10

15

20

25

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.1 โครงการพัฒนา
ที่ให้บริการวิชาการและทํานุ ศักยภาพบุคลากรสู่การ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็น ให้บริการอย่างมืออาชีพ
มืออาชีพ

40

60

80

100

2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น
ด้านบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

23

2.1 โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น

งบประมาณ
(budget)

3,000,000

2) ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
ศักยภาพในการ
ให้บริการอย่างมือ
อาชีพ

ผู้รับผิด
ชอบ

เป้าประสงค์

2. ระบบบริหาร
จัดการในการบริการ
วิชาการและการ
ทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
3. เป็นศูนย์กลาง
การบริการวิชาการ
และทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย

ยุทธวิธี
(Tactics)

2560 2560

2560

2560

2560

3) จานวนภาคี
เครือข่ายบริการ
วิชาการและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

20

40

60

80

100

3) จํานวนภาคีเครือข่าย
บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

1) จํานวนแหล่ง
บริการวิชาการและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

6

12

18

24

30

3. ยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

20

30

40

50

12

18

24

30

2) จํานวนชุมชนหรือ 10
ผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมการพัฒนา
3) จํานวนหลักสูตร 6
อาชีพระยะสั้นในการ
ให้บริการตามความ
ต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น

24

โครงการและกิจกรรม
(Project)

3.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

5. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 5.1 โครงการพัฒนา
ตามความต้องการของชุมชน หลักสูตรอาชีพระยะสั้นตาม
และท้องถิ่น
ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น

งบประมาณ
(budget)

ผู้รับผิด
ชอบ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

4) ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้าน
บริการวิชาการและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. มีผลผลิตที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น

1) ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ด้านบริการวิชาการ
2) จํานวนนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์

5. ชุมชนและท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความพอเพียง
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

1) จํานวนชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาให้
เกิดความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนจากการ
ให้บริการวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

2560 2560

2560

2560

2560

80

85

85

85

85

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้านการ
บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

80

85

85

85

85

7. พัฒนานวัตกรรมและงาน 7.1 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
สร้างสรรค์จากภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1
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8. ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนและท้องถิ่น

งบประมาณ
(budget)

6.1 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

500,000

8.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ 5,000,000
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนและท้องถิ่น

ผู้รับผิด
ชอบ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

2) จานวนผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการพัฒนาให้
มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
2560 2560

2560

2560

2560

1

3

4

5

2
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ยุทธวิธี
(Tactics)

2) จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาให้มคี ุณภาพและ
มาตรฐาน

โครงการและกิจกรรม
(Project)

งบประมาณ
(budget)

ผู้รับผิด
ชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรปู ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการให้บริการ
2. ผู้บริหารและบุคลากรมีสมรรถนะในการบริหารหรือปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการบริหารจัดการและการให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีความสามารถพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ
5. บริหารจัดการยุทธศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์และส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์
6. มีมาตรฐานการให้บริการและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
7. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพด้านการบริหารจัดการและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
เพื่อให้บรรลุตามแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จึงได้กําหนดกรอบเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายยุทธวิธีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณดังนี้
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
2560 2560

2560

2560

2560

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

1.3 โครงการพัฒนาระบบ
1. พัฒนาสภาพแวดล้อม
ระบบจราจรความปลอดภัย จัดการขยะ
พลังงานและจัดการขยะสู่
1.4 โครงการพัฒนาระบบ
Green University
การจัดการพลังงานสู่แนว
ปฏิบัติที่ดี

1. มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูแ้ ละ
การให้บริการ
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งบประมาณ
(budget)

ผู้รับ
ผิดช
อบ

เป้าประสงค์

2. ผู้บริหารและ
บุคลากรมีสมรรถนะ
ในการบริหารและ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
2560 2560

50
1) ร้อยละของ
ผู้บริหารและบุคลากร
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและมีผล
การนาไปประยุกต์ใช้

60

2560

2560

2560

70

80

90

3. มีระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
บริหารที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ

1) ร้อยละของระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
บริหารและบริการที่
นามาใช้ในองค์กร
และบรรลุเป้าหมาย

40

50

60

70

80

4. มีระบบการ
บริหารจัดการและ
การให้บริการที่ได้
มาตรฐานและมี
ความสามารถพึ่งพา

40
2) ร้อยละของ
หน่วยงานระดับงาน
ขึ้นไปมีคู่มือมาตรฐาน
การให้บริการที่
นําไปสู่การปฏิบัติจริง

50

60

70

80
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ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

งบประมาณ
(budget)

2. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 2.1 โครงการพัฒนา
และบุคลากรสูม่ ืออาชีพ
สมรรถนะและศักยภาพ
บุคลากรสู่มืออาชีพ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการ
บริการการบริหารและการ
ตัดสินใจ

2.2 โครงการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพ
ผู้บริหารสู่มืออาชีพ
3.1 โครงการพัฒนา
3. มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สารสนเทศเพือ่
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน การบริหารที่
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับ
ผิดช
อบ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
2560 2560

2560

2560

2560

80

90

90

90

ตนเองด้าน
งบประมาณ
7. มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรคุณภาพด้าน
การบริหารจัดการ
และได้รับการ
ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล

2) ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มคี วาม
พึงพอใจต่อการใช้
บริการในระดับดีมาก

85
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ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

งบประมาณ
(budget)

ผู้รับ
ผิดช
อบ

บทที่ 2
สภาพแวดล้ อ มทางการเงิ น
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี แ นวทางในการบริ ห าร
จ ั ด การท างการเง ิ น ที่ กํ า หน ดใช้ เ ป ็ น ลายล ั ก ษณ ์ อ ั ก ษรชั ด เจนในการจ ั ด สรรการต ิ ด ตามและ
การประเมิ นผลการบริ หารจั ดการทางการเงิ น และการจัดทํารายงานผลการใช้เงินและงบประมาณรวมทั้ง
การตรวจสอบการใช้จ่ายโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และมี ก ลไกในการขั บเคลื่อนที่
ทํา ให้ ก ารดํา เนิ น การด้ านการเงิ น และงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยมีการกระจายอํา นาจใน
การบริ ห ารงบประมาณให ้ก ับ รองคณบดี /ผู้ อํ า นวยการสํ า นัก งานคณบดี และประธานหลั ก สู ต รของ
หน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเองโดยมี งานบริหารทั่วไป ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็ นประจําทุกเดือนพร้อมเร่งรั ดการบริ หารงบประมาณ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือดําเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ
ควบคุม
การเบ ิก ใช้ง บประมาณภายใต ้ว งเง ิน ที่ ไ ด ้ ร ับ การจ ัด สรรโดยย ึด ถ ือ ระเบ ีย บกฎเกณฑ ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง
นโยบายทางการเงิ น ของคณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์
1. บร ิห ารการเง ิน ด้ ว ยแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น จากเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น และ
งบประมาณเงิ น รายได้ เพื่ อ บริ ห ารงานตามแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ า ประสงค์ ข อง
คณะ
2. มี ก ารจั ด ทํา แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ในการดํา เนิ น งานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายด้ า นคุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษา
3. บริห ารการเงิ น โดยยึดหลัก ธรรมาภิบ าลโปร่ง ใสตรวจสอบได้ โดยมีก ารวางแผนการ
เบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
4. การเบ ิ ก จ ่า ยงบประมาณที่ ไ ด ้ร ั บ จ ั ด สรรเป ็ น ไปตามแนวทางการดํ า เน ิน งานตามที่
มหาวิทยาลั ยกําหนดไว้

30

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ของคณะฯ มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณของคณะฯ เนื่องจากแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแบบในการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการและเป็น
ตัวบ่งบอกสถานะทางการเงินที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ
ฉะนั้นก่อนการได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะจึงมีความจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพจริงทางการ
จัดการทางการเงินผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงินต่อไป
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีระเบียบและกลไกจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังในการจัดการงบประมาณ ควบคุม
ด้านการเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ
2. คณะมีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ไตรมาสและประจําปี ทําให้การใช้
จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน
3. มี การนํ าระบบสารสนเทศเพื่ อ บริห ารทรั พ ยากรทางการเงิน สามารถตรวจสอบผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างสม่ํา เสมอ ผ่านระบบ ERP และผ่านระบบสารสนเทศของคณะฯ เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจในการดําเนินงาน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. คณะไม่มีฝ่ายการเงินของคณะโดยตรงทําให้เกิดความล้าช้า และผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณทางการเงิน
2. บุคลากรของคณะฯ ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ทําให้การจัดการ
ด้านเอกสารทางการเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการไม่เป็นไปตามแผน
4. คณะขาดความรู้ในการจัดหารายได้เพิ่มเติม
โอกาส (Opportunities)
1. มหาวิทยาลัยเปิดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบของการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
อุปสรรค์(Threats)
1. ขั้นตอนการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบทางด้านการเงินไม่มีความยืดหยุ่น ขาดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ
2. การเปลี่ยนแปลงระเบียบด้านการเงิน
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บทที่ 3
แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น
จากการวิเ คราะห์สภาพแวดล้อมที่ แสดงให ้เห ็นถึง จุดแข ็ง จุด อ่อ น โอกาส และอุปสรรค์ใน
การบริ ห ารจัด การทางด้านการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจัด การ
ทางด้า นการเงิ น ของคณะฯ สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ พันธกิจและวิสัย ทัศ น์ จึงกําหนด
วัตถุประสงค์เป้าประสงค์กลยุทธ์มาตรการและตัวชี้วัดทางการเงินไว้ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพั ฒ นาการบริห ารจัด การด้านงบประมาณของ คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
ยุ ท ธศาสตร์ทางการเงิน
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางด้านการเงินให้มีความคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้
เป้าประสงค์กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิ จ กรรมของแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิน
เป้าประสงค์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริห ารจัดการทางด้านการเงิน ของคณะให้มีความ
รวดเร็วคล่องตัวโปร่งใสติดตามและตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่ 1 กําหนดแผนและมาตรการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน
มาตรการ : จั ด ทํ า แผนกลย ุท ธ์ท างการเง ิน ที่ แ สดงแหล ่ง ที่ ม าและประมาณการรายร ับ รายจ่า ย อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยผ่านความเห็น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารของคณะและคณะกรรมการประจําคณะโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา
ตัวชี้วัด: ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 2 นําข้อมูลการทางการเงินปีที่ผ่านมามาใช้ในการตัดสินใจทางด้านการเงินได้
มาตรการ: สรปุ ผลการใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลังเก็บเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนทางการ
เงิน
ตัวชี้วัด: ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
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เป้าประสงค์ที่ 2 มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารงานภายในคณะและสร้างรายได้
กลยุทธ์ที่ 3 วิเคราะห์ ร ายได้ แ ละกํ าหนดหล ัก เกณฑ ์ก ารจั ด สรรและการใช ้จ่ ายงบประมาณ
แก่หน่วยงานภายใน
มาตรการ : จั ดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลั ยกําหนดและกํา หนดหลั กเกณฑ์
ในการจัดสรรให้เหมาะสมในการบริหารจัดการคณะ และการสร้างรายได้แก่หน่วยงาน
ตัวชี้วัด : รายได้ที่เกิดจากการระดมทุนจากภายนอก
โครงการ/กิจกรรม : โครงการระดมทุนจากภายนอก
เป้าประสงค์ที่ 3 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
กลยุทธ์ที่ 4 ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
มาตรการ : ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานโครงการ
โครงการ/กิจกรรม : การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ
เป้าประสงค์ที่ 4 การส่ งเสร ิม พ ัฒ นาระบบเทคโนโลย ีส ารสนเทศในการบร ิห ารจ ัด การระบบ
การเงิน
กลยุทธ์ที่ 5 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการระบบการเงินได้
มาตรการ: นําระบบสารสนเทศมาใช้ในงานด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด:- ระบบสารสนเทศ 1 ระบบ
โครงการ/กิจกรรม :-ระบบสารสนเทศด้านการเงินบนระบบออนไลด์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรการ : ด ูแ ลและพัฒ นาระบบเทคโนโลย ีส ารสนเทศให ้ท ัน สม ัย และพร ้อ มใช้ง าน
บุคลากรสามารถใช้ระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับงานด้านการเงินได้
ตัวชี้วัด:- จํานวนผู้ดูแลระบบทางด้านการเงินอย่างน้อย1คน
โครงการ/กิจกรรม : -จัดอบรมผู้ดูแลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเงิน
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แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ของ
กลยุทธ์ทางการเงิน

กลยุทธ์
ทาง
การ งิน
1.เพิ่ม ประสิทธิภาพ
กำหนดแผนและ
ในการบริหารจัดการ มาตรการบริหาร
ทางด้านการเงิน ของ ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็น
คณะให้มีความรวดเร็ว
รูปธรรมชัดเจน
คล่องตัวโปร่งใส
ตรวจสอบได้
นําข้อมูลการทาง

แผนงาน/ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด

2560

2561

2562

2563

3

4

5

5

5

5

5

5

ระดับ
ความสําเร็จของ
การจัดทําแผน
กลยุทธ์ทาง
การเงิน

การเงิน ปี ที่ผ่ านมา
มาใช้ในการตัดสินใจ
ทางด้านการเงินได้
2 .มีงบประมาณ
เพียงพอต่อการ
บริหารงานภายใน
คณะและสร้างรายได้

2564

โครงการ

โครงการจัดทํา
แผนกลยุ ท ธ์
ทางการเงิน

5

5

-วิเคราะห์รายได้และ รายได้ที่เกิด
รายจ่ายงบประมาณ จากการระดม
ทุนจากภายนอก
-กําหนดหลักเกณฑ์
โครงการระดม
100,000 100,000 200,000 300,000 300,000 ทุนจากภายนอก
การจัดสรรและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
แก่หน่วยงาน

3.การติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้ง
ไว้

ติดตามและรายงาน
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง รายไตรมาส

4.การส่งเสริมพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการด้าน
การเงิน

นําระบบสาร
สารสนเทศที่ทันสมัย ระบบสารสนเทศ
ทางด้านการเงิน
มาใช้ใน
1ระบบ
การบริหารจัดการ
การเงิน

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามแผนการ
ดําเนินงาน
โครงการ

85

1

พัฒ นาบุค ลากรให้มี
จํานวนผู้ดูแลระบบ
ประสิทธิภาพในการ
ทางด้านการเงิน
ใช้งานเทคโนโลยี
อย่างน้อย1คน
สารสนเทศ

2

34

90

1

2

95

1

2

95

1

2

95

1

การติ ด ตาม
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของ
คณะฯ

ระบบสารสนเทศ
ด้านการเงินบน
ระบบออนไลด์ผ่าน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
จัดอบรมผู้ดูแล
ระบบสารสนเทศ
2
เกี่ยวกับการเงิน

ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งวิ สั ย ทั ศน์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ค ณ ะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560-2564
คณะมน ุ ษ ยศาสตร์ แ ละส ั ง คมศาสตร์ไ ด ้ กํา หนดยุ ท ธศาสตร์ ท างการเงิ น เป ้ า ประสงค์
แผนกลยุท ธ์ ท างการเงิน กลยุ ท ธ์ ท างการเงิน จึง ได้ วิเ คราะห์เ ชื่อ มโยงในการผลัก ดัน ให้ป ระเด็น
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ดังภาพที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติการอย่างมือ
อาชีพที่มี

การปฏิรูปการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาชายแดนใต้

ยกระดับมาตรฐานการ
วิจัยและงาน
สร้างสรรค์สู่
มาตรฐานสากล

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยการน้อมนําแนว
พระราชดําริเพื่อสนองตอบกับความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

การปฏิรูประบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ ทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้นาํ ในด้านการผลิตบัณฑิต
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์ทางการเงิน

เป้าประสงค์กลยทธ์การเงิน

พัฒนาระบบบริ หารจัดการทางด้ านการเงินให้ มีความคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทางด้านการเงิน
ของคณะให้มีความรวดเร็ว
คล่องตัวตรวจสอบได้

กำหนดแผนและ
มาตรการบริหาร
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็น
รูปธรรมชัดเจน

นําข้อมูลการทาง
การเงิน ปี ที่ผ่ าน
มา มาใช้ในการ
ตัดสินใจ ทางด้าน
การเงินได้

2. มีงบประมาณเพียงพอ
ต่อการบริหารงาน
ภายในคณะและสร้าง
รายได้

กําหนด
หลักเกณฑ์
การจัดสรรและ
การใช้จ่าย
งบประมาณแก่
หน่วยงาน

3. การติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้ง
ไว้

ติดตามและ
รายงานผลการใช้
จ่าย งบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง

4. การส่งเสริมพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการด้าน
การเงิน.

นําระบบ
สารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาใช้
ในการบริหาร
จัดการการเงิน

พัฒ นาบุคลากร
ให้มี
ประสิทธิภาพใน
การ ใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ค ณะฯยุทธศาสตร์ทางการเงินเป้าประสงค์และกลยุทธ์
ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
35

แนวทางการจั ด หาทรั พ ยากรด้ า นการเงิน
คณะมน ุษ ยศาสตร์แ ละส ัง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาม ีแ นวทางในการจัด หา
ทรัพยากรด้านการเงิน โดยมีสํานักงานคณบดีเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับงานบริหารทั่วไป งานจัดการ
ศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช า การดํา เนิ น การจั ด หาทรั พ ยากรประกอบด้ ว ย
3 แหล่ งคื อ งบประมาณแผ่นดิ นและเงินงบนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินรายได้) เงินสนับสนุนจากการ
บริจาก ดังนี้
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
- รายได้จากการของบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
2. เงินนอกงบประมาณได้แก่
- รายได้จากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (ภาคปกติ)
- รายได้ จ ากการบํ า รุ ง การศึ ก ษา โครงการ กศ.บป.
3. เงินรายจากการบริจาค
- ได้โครงการการจัดหารายได้หรือขอบริจาค
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์มี ขั้น ตอนในการจัดทํางบประมาณและแนวทางการ
จั ด หาทรัพยากรทางการเงินดังแสดงในภาพที่ 6

ขัน้ ตอนการจัดทํางบประมาณ 2560
แผนงบประมาณแผ่นดิน

แผนเงินนอกงบประมาณ

จัดทําคําขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน

จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ได้รับการจัดสรร
คณะกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณและการเงิน

ได้รับอนุมัติ
ได้รับอนุมัติ

แผนการใช้จ่าย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนในการจัดทํางบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ข้อมูลทางการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามประเภทงบประมาณย้อนหลัง 4 ปี
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งบประมาณของคณะมนุ ษยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ ย้ อนหลั ง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
ข้อ มู ล งบประมาณของคณะมนุษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ย้ อ นหลัง 4 ปี แสดงให้ เ ห็ น ว่ า งบประมาณส่ว นใหญ่ ข องคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์มาจาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณ(เงินรายได้)
ตารางที่ 2 งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)
ประเภท
รายจ่าย

2556
แผ่นดิ
น

รายได้

2557

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
ผลรวม

แผ่นดิน

งบบุคลากร

807,400

1,640,200 10.08

งบ
ดําเนินงาน
งบลงทุน

1,836,800 7,024,130

8,860,930 54.44

353,470

353,470

2.17

-

งบเงิน
อุดหนุน
งบรายจ่าย
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

230,500

230,500

1.42

5,190,000 31.89

5,180,000

10,000

7,849,600 8,425,500 16,275,100

100

748,100

รายได้

2558

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
ผลรวม
11.85

แผ่นดิน

810,500

รายได้

99,600

2559
รวม
ทั้งสิ้น

300,300

1,048,400

1,363,800 5,427,010

6,790,810

76.76

346,900

346,900

3.92

-

-

248,800

248,800

2.81

-

-

412,000

412,000

4.66

2,075,400

2,111,900 6,735,010

8,846,910

100

4,822,700 2,203,700 7,026,400

ร้อยละ
ผลรวม

รายได้

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
ผลรวม

3,082300

3,892,800

14.57

788,000 1,884,600 2,672,600 45.75 2,028,900 7,434,000

9,462,900

35.43

440,000

-

9,897,100

37.05

695,600

695,600

2.60

-

2,761,100

10.34

100 3,379,500 2,462,500 5,842,000 100 15,497,60 11,211,900 26,709,500
0

100

910,100 12.95

1,936,800 1,865,700 3,802,500 54.12
238,400
-

238,400

0.00
3.39

แผ่นดิน

810,500

-

2,075,400 29.54 1,341,000

รายได้

2560

99,600

478,300
-

รวม
ทั้งสิ้น

ร้อยละ
ผลรวม

แผ่นดิน

910,100 15.58 810,500

440,000 7.53 9,897,100
478,300 8.19

-

1,341,000 22.95 2,761,100

จากตาราง พบว่า ในปีงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามประเภทรายจ่าย จํานวนมากที่สุดคือ งบลงทุน อันดับรองลงมาคือ งบดําเนินงาน และน้อย
ที่สุดคืองบเงินอุดหนุน และจากการวิเคราะห็ เปรียบเทียบงบประมาณในแต่ละปี พบว่า ปีงบประมาณ 2557 งบประมาณลดลง ร้อยละ 45.64, ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณลดลงร้อยละ 20.58 ,
ปีงบประมาณลดลง ร้อยละ 16.86 และปีงบประมาณ 2560 งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 357.20

37

2. การประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆในระยะ 5 ปี
จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แหล่งงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท

ปีงบประมาณพ.ศ.
2560

2561

14,962,700

15,500,000

16,000,000

17,000,000

18,000,000

81,462,700

-รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา(ภาคปกติ)

9,408,400

9,600,000

9,600,000

9,600,000

9,600,000

38,208,400

-รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1,803,500

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,00

9,803,500

26,174,600

27,100,000

8,850,000

8,960,000

9,070,000

43,312,400

เงินงบประมาณแผ่นดิน

2562

2563

2564

รวมทั้งสิน้

เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)

รายได้อื่นๆ
รวมงบประมาณทั้งสิน้
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
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เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

แผนการขอตัง้ งบประมาณ
ตารางที่ 4 ขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
หน่วย:ล้านบาท
ปีงบประมาณ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

2560
แผน

2561
ผล

แผน

รวมทั้งสิ้น

2562
ผล

แผน

2563
ผล

แผน

2564
ผล

แผน

ผล

แผน

ผลผลิต:ผลสําเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์

35,000,500 26,174,600 38,700,000

-งบบุคลากร
-งบดําเนินงาน

4,000,000 3,892,800 4,500,000
15,000,000 14,391,500 15,200,000

5,000,000
15,500,000

5,500,000
16,000,000

6,000,000
16,500,000

25,000,000
78,200,000

-งบลงทุน(ที่ดิน,สิ่งก่อสร้าง)
-งบเงินอุดหนุน
-งบรายจ่ายอื่น

15,000,000 11,783,100 15,000,000
1,000,000
695,600 1,000,000
3,000,000 2.761,100 3,000,000

16,000,000
1,000,000
3,000,000

10,000,000
2,000,000
3,000,000

10,000,000
2,000,000
3,000,000

66,000,000
7,000,000
15,000,000

35,000,500 26,174,600 38,700,000

40,500,000

36,500,000

37,500,000

301,546,384

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

159,599,092

แผน หมายถึงงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามคําขอตั้ง
งบประมาณ
ผล หมายถึงงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจัดสรร
ผล หมายถึงงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่คาดว่าจะได้รับ
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ผล

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

รายการ

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

รวมทั้งสิน้

2564

แผนการรับนักศึกษา
-ระดับปริญญาตรี

คน

859

934

1,124

1,134

1,134

5,185

-ระดับปริญญาตรี กศ.ปช.

คน

170

190

230

230

230

1,050

-ระดับบัณฑิตศึกษา

คน

-

-

70

70

70

210

รวมนักศึกษาทุกชั้นปี

คน

1,029

1,124

1,424

1,434

1,434

6,445

8,746,500 9,554,000 12,189,000 12,189,000 12,189,000

54,781,500

ข้อมูลงบประมาณ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ล้านบาท

ประมาณรายได้อื่นๆ จาการบริจาค

ล้านบาท

131,000

รวมงบประมาณทั้งสิน้

ล้านบาท

8,877,500

ที่มา: ประมาณการรายรั บ จากงานบริหารงานทั่วไป ณ เดื อน สิงหาคม 2560
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3. แนวทางการวางแผนการใช้จ่า ยเงิน
ในการจัดสรรงบประมาณทั้ง 3 แหล่งได้แก่เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) และเงินบริจาคตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อ
พันธกิจ ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งได้
นําเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ดังตารางที่ 6 9และตารางที่ 7
ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามตัวบ่งชี้
ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคําขอตั้ง
งบประมาณแผ่นดิน

14,962,700

ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงจากการประมาณ
การรายรับ

11,211,900

ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับ
รายรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ 20

2561
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2562

2563

2564

ตารางที่ 7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์

หน่วย:ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมือ
อาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้

ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

19,896,415 (76.01)

75

75

75

75

-(0)

2

2

2

2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนําแนวพระราชดําริเพื่อสนองตอบกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น

718,600(2.75)

3

4

8

8

2,389,080(9.13)

10

8

5

5

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3,170,505(12.11)

10

6

10

10

26,174,600(100)

100

100

100

100

รวมทั้งสิน้
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วิเคราะห์งบประมาณในปีงบประมาณ 2560 พบว่า งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559
เป็นเงินซึ่งได้รับจัดสรร 5,842,000 บาท และปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณ 26,709,500 เพิ่มขึ้น
20,867,500 ซึ่งคณะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากการขอจากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้
1) งบพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
จํานวน 2,226,200 บาท
2) งบบริจาคในการพัฒนาคณะฯ ในการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ทุนการศึกษา และ
สนับสนุนการเรียนการสอน
จํานวน 135,248 บาท
รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,361,448 บาท

แนวทางการจั ด สรรงบประมาณ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีก ารกํา หนดหลัก เกณฑ์ก าร
จัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น นอกงบประมาณ(เงิน รายได้ )ประจํา ปี ง บประมาณพ.ศ. 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
คณะมน ุษ ยศาสตร ์แ ละส ัง คมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาม ีห ล ัก เกณฑ ์ก ารจ ัด สรร
งบประมาณแผ่น ดิน ให้กับ หน่ว ยงานต่ า งๆ หลักสูตรเพื่ อ สนั บ สนุ น เงิ น นอกงบประมาณ(เงิ น รายได้ )
ในการผลั ก ดั น ความสํา เร็ จ ในการดํา เนิ น การของโครงการ/ผลผลิตต่างๆโดยจัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจดังนี้
1. วงเงินจัดสรรของหน่วยงานจะจัดสรรตามงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
2. จัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณ ธรรม
จริย ธรรม โดยจัด สรรงบประมาณตามเกณฑ์หัว นัก ศึก ษาของสายสัง คมศาสตร์เ พื่อ ให้ห ลัก สูต รดําเนิน
โครงการด้านพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
3. ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการและส่ ง เสริ ม ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมแก่ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่นและผู้
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะที่สนับสนุนด้านการ
เรียนการสอนและด้านอื่นๆ
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ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
งบบุคลากร

งบดําเนินการ

เงินเดือนพนักงานประเภทประจํา

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการสอน

ค่าใช้สอย

1.ค่าปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
2.ค่าใช้สอย

งานบริหารงาน
ทั่วไป

1.ค่าวัสดุสํานักงาน
2.ค่าวัสดุการศึกษา

หน่วยงานและ
ทุกหลักสูตร

ค่าวัสดุ

เงินอุดหนุน

สํานักงานอธิการบดี

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการงานวิจัยและบริการ

ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
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สํานักงานคณบดี
งานจัดการศึกษา

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์มีห ลั ก เกณฑ์ ก ารจัด สรรงบประมาณเงิ น นอกงบประมาณ
(เงินรายได้) สําหรับการผลักดันความสําเร็จในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. วงเงินจัดสรรของหน่วยงานจะจัดสรรตามงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
2. คณะใช้เกณฑ์การจัดสรรได้แก่
2.1 เงินรายได้ทุกประเภทจะหักค่าใช้จ่ายคงที่(FixedCost)แล้วจึงนํามาจัดสรรเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้ตามสัดส่วนของกิจกรรมที่ผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจของหน่วยงาน
รายจ่ายคงที่(FixedCost)ได้แก่
(1) เงินเดือน/ค่าครองชีพ/ประกันสังคม
(2) ค่าสาธารณูปโภค
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
(4) งบกลาง
(5) ค่าครุภัณฑ์
(6) อื่นๆ
2.2 จั ด สรรงบประมาณมุ่ ง เน้ น ด้ า นการเรี ย นการสอนเป็น หลั กเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่มี คุ ณภาพ,
มีคุณ ธรรมจริย ธรรมโดยจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์หัว นักศึกษาของสายสัง คมศาสตร์เพื่อ ให้ห ลัก สูต ร
ดําเนินโครงการด้านการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารจัดการ
3. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่มุ่งผลักดันผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
คณะฯ
4. มุ่งพัฒนาบุคลากรและคุณภาพบัณฑิตตามวิสัยทัศน์และปณิธานคณะและมหาวิทยาลัย
5. สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์พัฒนาการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและการวิจัยสถาบัน
6. ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่นและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ
7. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการลดค่าใช้จ่ายโดยใช้ต้นทุนผลผลิตเป็นแนวทาง
และการบริหารงบประมาณที่มีความยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพ
8. สนับสนุนให้มกี ารจัดการระบบบริหารความเสี่ยง
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ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ประมาณการรายรับ
หักค่าใช้จ่ายคงที่(FixedCost)
จัดสรรงบประมาณประจําปี

งานบริหารงานทั่วไป

1.งบบุคลากร
2.ค่าตอบแทน
3.ค่าใช้สอย
4.ค่าวัสดุ

งานจัดการศึกษา

1.ค่าตอบแทน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าวัสดุ

งานกิจการนักศึกษา

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

1.ค่าตอบแทน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าวัสดุ

1.ค่าตอบแทน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าวัสดุ

ภาพที่ 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)
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งานวิจัยและ
บริการวิชาการ
1.ค่าตอบแทน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าวัสดุ

หลักสูตร

1.ค่าตอบแทน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าวัสดุ

การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คณะมน ุษ ยศาสตร ์แ ละส ัง คมศาสตร์ ได ้จ ัด สรรงบประมาณรายจ ่า ยประจํ า ป ีง บประมาณ
พ.ศ.2560 ตามพันธกิจยุทธศาสตร์ ผลผลิตหมวดรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
รวมทั้งสิน้

26,174,600

บาท

การจัดสรรงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จําแนกตามหมวดรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น, 2,761,100 ,
8%
งบเงินอุดหนุน, 695,600 ,
2%

งบบุคลากร, 3,892,800 ,
12%

งบลงทุน, 11,783,100 ,
35%
งบดําเนินงาน, 14,391,500
, 43%

ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
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2. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์
รวมทั้งสิน้

26,174,600

บาท

การจัดสรรงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2, - , 0%

ยุทธศาสตร์ที่ 3, 718,600
, 3%
ยุทธศาสตร์ที่ 4,
2,389,080 , 9%

ยุทธศาสตร์ที่ 5,
3,170,505 , 12%

ยุทธศาสตร์ที่ 1,
19,896,415 , 76%

ภาพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
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5.การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามหน่วยงานปี 2560
ตารางที่ 8 การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามงาน/สาขาวิชา
หน่วยงาน

จํานวน
นักศึกษา
ปกติ

กศ.
บป.

งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน

ภาคปกติ

ภาค
กศ.ปช.

โครงการ เงินคง
หารายได้ คลัง

รวม

งานบริหารงานทัว่ ไป

306,900

306,900

งานจัดการศึกษา

279,560

279,560

งานกิจการนักศึกษา

501,000

501,000

งานวิจัยและบริการวิชาการ

645,000

645,000

สาขาวิชาภาษาไทย

165

96,418

96,418

สาขาวิชาภาษาไทย(คบ.)

187

109,273

109,273

สาขาวิชาสังคมศึกษา

166

97,002

97,002

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

217

119,792

119,792

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.)

205

126,804

126,804

สาขาวิชาภาษาจีน

121

70,706

70,706

สาขาวิชาภาษามลายู

157

91,743

91,743

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

548

136

320,223

266,900

587,123

สาขาวิชานิติศาสตร์

419

93

244,842

182,513

427,355

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

74

43,242

43,242

สาขาวิชาการออกแบบ
ศิลปกรรม
สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรม
ทัศนศิลป์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

81

47,332

47,332

104

60,772

60,772

สาขาวิชาภาษามลายู (คบ.)
สาขาวิชาภาษาอาหรับ
รวมทั้งสิ้น

389

51

227,312

35
20
2,888 280

20,452
11,687
3,420,060

51

100,088

327,400

549,501

20,452
11,687
3.969,561

บทที่ 4
การบริ หารและจัด การงบประมาณ
ป ีง บประมาณพ.ศ.2560คณะมน ุษ ยศาสตร ์แ ละส ัง คมศาสตร์ ไ ด้ดํ า เน ิน การเบ ิก จ ่า ย
งบประมาณ แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)ผ่านระบบERPของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เพื่อ ให้ก ารใช้จ่ายงบประมาณของคณะมน ุษ ยศาสตร์แ ละส ัง คมศาสตร์เป ็น ไปอย่า งม ีป ระสิท ธิภาพ
ประสิท ธิผ ลและเกิด ประโยชน์สูง สุด ต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวมจึงกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติดังนี้
1.งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติคือ
1.1 งบบุคลากร (เงินเดือนค่าจ้างประจําค่าจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ)
(1) หน่ว ยงานที่ ไ ด้รับ จ ัด สรรเงิน เดือ น ค ่า จ้า งประจํา และพน ัก งานราชการดํ า เนิน การ
เบิกจ่าย ผ่านระบบตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
1.2 งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)
(1) คณะมุ่งเน้นเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31กรกฎาคม2560ยกเว้นรายการ
ที่จะต้องเบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงกันยายน2561 (เช่น ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง ) สำหรับค่าตอบแทน
อื่น ที่ไม่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานเบิกจ่ายด้วยงบประมาณเงินรายได้
(2) มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายจะดํา เนิ น การเก็ บ งบประมาณแผ่ น ดิ น คงเหลื อ จาก
หน่ ว ยงาน ณ 1 สิงหาคม2560ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้วเพื่อบริหารจัดการในรายการที่มีความ
จําเป็นเร่งด่วน และเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยต่อไป
(3) กรณีหน่วยงานไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ตามเป้าหมาย
มหาวิทยาลัย จะพิจารณาปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานนั้นๆในปีถัดไป
(4) รายการงบประมาณที่ร ะบุใ นรายละเอียดเอกสารงบประมาณรายจ่า ยประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559เช่นค่าวัสดุการศึกษาค่าวัสดุสํานักงานเป็นต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางใน
การเบิกจ่ายหากหน่วยงานมีรายการอื่นที่มีความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบเดียวกัน
ก็สามารถดําเนินการได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามหลัก เกณฑ ์แ ละแนว
ปฏิบัติว่าด้วยการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ.2548
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ไตรมาสที่1

ไตรมาสที่2

ไตรมาสที่3

ไตรมาสที่4

รวม

30%

30%

23%

17%

100%
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1.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
(1) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่สํา นั ก งบประมาณเห็ น ชอบแล้ว อย่ างเคร่ง ครัดทั้งในส่วนของการจัดทําสัญญาจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
(2) ให้ ห น่ ว ยงานจัดทําแผนการจั ด ซื้อ จั ด จ้ า งพร้ อ มรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะของ
ครุ ภั ณ ฑ์ และสิ่งก่อสร้างส่งกองนโยบายและแผนภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 เพื่อให้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการก่อหนี้ผูกพัน(เซ็นสัญญา)ได้ทันในไตรมาสที่1 (31 ธันวาคม พ.ศ.2559)
(3) ก่อ นการดําเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้างทุก ครั้งจะต้อ งได้รับ อนุมัติในหลัก การจากผู้มี
อํ า นาจอน ุม ัติ ก่ อนทุ ก ครั้ งกรณี เกิด ความเสี ย หายเนื ่อ งจากไม ่ป ฏิบ ัต ิต ามขั ้น ตอนและมาตรการของ
มหาวิทยาลัยผู้ดําเนินการ จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
(4) รายการที่ไม่สามารถดําเนิน การได้ทัน ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่สามารถ
ดํ า เน ิน ตามขั้น ตอนทางพัส ดุ ได้ทั น ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรีห รือ มาตรการที่ ม หาวิท ยาลัย กํ าหนดจะถ ูก
รวบรวมเสนอผู ้บ ร ิห าร เพ ื่อ พ ิจ ารณารายการใหม่ ที่ ม ีค วามจํ า เป็ น เร ่ง ด่ ว นและมีค วามพร ้อ มในการ
ดําเนินการต่อไป ซึ่งอาจจะมีการโอน เปลี่ยนแปลงไปเป็นค่าสาธารณูปโภคและรายการที่จะต้องเบิกจ่าย
ตามกฎหมายเช่นค่าK
1.4 งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
(1) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในหมวด
เงินอดหนุนให้ดําเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ดําเนินการ
ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ.2559 และสามารถบรรจุบุคคลได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2560
(2) กรณี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการโครงการวิ จัย ให้ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละ
แนวทางตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. เงิ น รายได้ มี แ นวทางของการปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะหมวดรายจ่ายมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
2.1งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราวและพนักงานมหาวิทยาลัย)
(1) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน
มหาวิท ยาลัย ในหมวดค ่ า จ ้ า งชั ่ว คราวให ้ดํ า เน ิน การจ ้ า งตามระเบ ี ย บและขั ้น ตอนการปฏิ บ ั ต ิ ที่
มหาวิ ทยาลั ยกําหนด และสามารถบรรจุบุคคลได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
2.2 งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)
(1) มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินก่อน
โดยมี เป้ า หมายให้ ทุ ก หน่ ว ยงานสามารถเบิ ก จ่ า ยให้ เสร็ จ สิ้ น ภายในวัน ที่ 31กรกฎาคม2560 ยกเว้ น
งบดําเนินการอื่นที่ไม่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ด้วยงบประมาณแผ่นดิน
ให้หน่วยงานเบิกจ่ายด้วยงบประมาณเงินรายได้
(2) มหาวิท ยาลัย ม ีน โยบายที่ จ ะดํ า เน ิน การสร ุป งบประมาณเงิน รายได ้ค งเหล ือ 15
กันยายน2558 ยกเวนรายการที่ได้ผูกพนไว้แล้ว เพื่อบริห ารจัด การในรายการที่มีความจํา เป็น เร่งด่วน
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และเกิดประโยชน์ กับมหาวิทยาลัยต่อไป
(3) กรณ ีห น ่ว ยงานไม ่ส ามารถดํ า เน ิน การเบ ิก จ ่า ยงบประมาณได ้ต ามเป ้า หมาย
มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับลดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานนั้นๆในปีถัดไป
(4) รายการงบประมาณที่ร ะบุในรายละเอีย ดเอกสารคาขอตั้งเงิน นอกงบประมาณ
รายจ่า ยประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560 ต่างๆเป็น รายการที่ห น่ว ยงานจัด ตั้งตามวัต ถุป ระสงค์ในการ
เบิกจ่ายหากหน่วยงาน มีรายการอนที่มีความจําเป็นจะต้องเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ร ะบุไว้ ก็ส ามารถ
ดํา เนิน การได้ภ ายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตามหลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิบัติว่า ด้วยการขอ
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
(5) การเบ ิก จ ่า ยค ่า สาธารณ ูป โภค (ค ่า น้ํ า ประปา,ค ่า ไฟฟ้า ,ค ่า โทรศ ัพ ท ์) ให ้
หน่ว ยงานเบิกจากงบประมาณแผ่นดินก่อนแล้วจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ยกเวนรายการที่
กําหนดให้ต้องเบิกจากเงินรายได้
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
ไตรมาสที่3
10%

40%

30%

ไตรมาสที่4

รวม

20%

100%

2.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง)
(1) หน่ว ยงานที่ได้รับการจัดสรรรายการครุภ ัณ ฑ์และสิ่งก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตาม
แผนการจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ หาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัดทั้งในส่วนของการจัดทําสัญญาจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
(2) ให้ ห น่ ว ยงานจัดทําแผนการจั ด ซื้อ จั ด จ้ า งพร้ อ มรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะของ
ครุ ภ ั ณ ฑ์และสิ่งก่อสร้างส่งกองนโยบายและแผนภายในวันที่31ตุลาคมพ.ศ.2559เพื่อให้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพัน(เซ็นสัญญา)ได้ทันในไตรมาสที่1(31ธันวาคมพ.ศ.2559)
(3) ก่อ นการดํ า เน ิน การจัด ซื้ อ จัด จ ้า งท ุก ครั้งจะต ้อ งได ้รับ อน ุม ัติใ นหล ัก การจากผู้ม ี
อํา นาจอน ุม ัติ ก่ อนทุ ก ครั้งกรณี เกิด ความเสี ย หายเนื ่อ งจากไม ่ป ฏิบ ัต ิต ามขั้ น ตอนและมาตรการของ
มหาวิทยาลัยผู้ดําเนินการ จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
(4) รายการที่ไ ม่ส ามารถดํา เนิน การได้ทัน ตามแผนการจัด ซื้อจัด จ้า งหรือ ไม่ ส ามารถ
ดํา เนิ นตามขั้น ตอนทางพัส ดุได้ทัน ตามมาตรการที่ม หาวิท ยาลัย กําหนดจะถูก รวบรวมเสนอผู้บ ริห าร
เพื่อพิจารณารายการใหม่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการดําเนินการต่อไป ซึ่งอาจจะมีการ
โอนเปลี่ยนแปลง ไปเป็นรายการอื่นที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าเหมาะสม
2.4 งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
กรณีโครงการบริการวิชาการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรมโครงการวิจัยและโครงการ
อื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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3. การนํางบประมาณจากภายนอกเข้าระบบERP
3.1 คณะจั ด ทํ างบประมาณที่ ได ้ร ับ การจ ัด สรรจากมหาวิท ยาลัย เสนอต ่อ คณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจําคณะ
3.2 คณะบั น ทึ ก งบประมาณลงในระบบERPระบบบริ ห ารงบประมาณ(บ ัน ท ึก /ปร ับ ปร ุง
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากภายนอก)
3.3 คณบดียืนยันงบประมาณที่ได้รับจากภายนอกในระบบERP
3.4 คณะทําบันทึกขออนุมัติงบประมาณผ่านระบบE-Officeมายังกองนโยบายและแผนเพื่อ
อนุมัติ ในระบบต่อไป
ดังนั้นเอกสารแนบท้ายบันทึกขออนุมัติงบประมาณประกอบด้วย
-มติ ที่ไ ด้รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการประจํา หน่ ว ยงานและ/หรื อคณะกรรมการ
บริ ห าร มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
-รายงานสรุ ป งบประมาณที่ไ ด้รับ จากภายนอกโดยปริ้น เอกสารจากระบบบริห าร
งบประมาณ จากระบบERP
4. การโอนงบประมาณ
เมื่อ คณะได้รับ การจัด สรรงบประมาณจากสภามหาวิท ยาลัย เรีย บร้อ ยแล้วในช่ว งระหว่า งปี
บริหาร งบประมาณนั้นคณะสามารถดําเนินการโอนงบประมาณภายใต้กิจกรรมเดียวกันได้โดย
4.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนดําเนินการบันทึกการโอนงบประมาณผ่านระบบERP ระบบ
บริหารงบประมาณ (โอนงบประมาณ)
4.2 ให้ผู้ขออนุญาตลงนามและหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นในการโอนงบประมาณ
4.3 หัวหน้าหน่วยงานยืนยันการโอนงบประมาณผ่านระบบERPในระบบบริหารงบประมาณ
(ยืนยัน การโอนงบประมาณโดยหัวหน้าหน่วยงาน)
4.4 ทําบันทึกข้อความขออนุมัติผ่านระบบE-Officeเพื่อให้อธิการบดีพิจารณา
4.5 อธิการบดีอนุมัติในระบบERP
4.6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนติดตามสถานะรายการโอนงบประมาณทางระบบERP
ในระบบ บริหารงบประมาณ
4.7 เมื่ อ อธ ิก ารบด ีอ น ุม ัต ิง บประมาณคณะสามารถดํ า เนิน การเบ ิก จ ่า ยงบประมาณได ้
ตามปกติดังนั้น เอกสารแนบท้ายบันทึกขออนุมัติงบประมาณผ่านระบบE-Officeประกอบด้วย
- แบบขอเปลี่ยนหมวดรายจ่ายสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณโดยเพิ่มจากระบบ
ERP ระบบบริหารงบประมาณ
-กรณีโอนงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภ ัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานแนบใบเสนอ
ราคา พร้อมคู่เทียบ
5. การเปล ี่ย นแปลงรายการครุ ภั ณ ฑ์ /ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ งก ่อ สร ้า ง เมื ่อ คณะได ้ร ับ การจ ัด สรร
งบประมาณจากสภามหาวิท ยาลัย เรีย บร้อ ยแล้วในช่วงระหว่า งปีบ ริห ารงบประมาณนั้นคณะสามารถ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้โดย
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5.1 นั ก วิเ คราะห์ น โยบายและแผนดํา เนิ น การบั นทึก การเปลี่ ยนแปลงรายการครุ ภั ณ ฑ์/
ค ่ า ที่ ด ิ น และสิ ่ ง ก ่ อ สร้ า งผ ่ า นระบบERPระบบบร ิ ห ารงบประมาณ (การเปลี ่ ย นแปลงรายการ
ครุ ภ ั ณ ฑ์ / ค่ า ที่ดิ น และสิ่งก่อสร้าง)
5.2 ให้ผู้ขออนุญาตลงนามและหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นในการเปลี่ยนแปลงรายการ
ครุภัณฑ์/ค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5.3 หัว หน้าหน่ว ยงานยืน ยัน การเปลี่ย นแปลงรายการครุภัณ ฑ์/ค่า ที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้า ง
ผ ่า นระบบ ERPในระบบบริ ห ารงบประมาณ(ยื น ยั น การเปล ี่ย นแปลงรายการครุ ภั ณ ฑ์ /ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างโดยหัวหน้าหน่วยงาน)
5.4 ทําบันทึกข้อความขออนุมัติผ่านระบบE-Officeเพื่อให้อธิการบดีพิจารณา
5.5 อธิการบดีอนุมัติในระบบERP
5.6 น ัก วิเ คราะห์น โยบายและแผนต ิด ตามสถานะรายการการเปลี ่ย นแปลงรายการ
ครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างทางระบบERPในระบบบริหารงบประมาณ
5.7 เมื่ อ อธ ิก ารบด ีอ น ุม ัต ิง บประมาณคณะสามารถดํ า เนิน การเบ ิก จ ่า ยงบประมาณได ้
ตามปกติดังนั้น เอกสารแนบท้ายบันทึกขออนุมัติงบประมาณผ่านระบบE-Officeประกอบด้วย
-เอกสารขออนุมัติก ารเปลี่ ย นแปลงรายการครุภ ัณ ฑ์/ค่ า ที่ดินและสิ่ ง ก่อ สร้า งที่ไ ด้รั บ การ
อนุ มั ติ โดยพิมพ์จากระบบERPระบบบริหารงบประมาณ
- ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ
6. การเพิ่ ม หมวดรายจ ่า ยที่ ไม่ ได้ ตั้ ง งบประมาณประจํ า ปี เ ม ื่อ คณะได ้ร ับ การจ ัด สรร
งบประมาณจากสภามหาวิท ยาลัย เรีย บร้อ ยแล้วในช ่วงระหว่างปีบริหารงบประมาณนั้นคณะสามารถ
ดํ า เนิน การเพิ ่ม หมวดรายจ ่า ยที่ ไ ม ่ไ ด ้ตั้ ง งบประมาณประจํ า ป ีไ ด ้โ ดยน ัก วิเ คราะห์น โยบายและแผน
ดําเนินการบันทึกหมวดรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณประจําปีในระบบERPในระบบบริหารงบประมาณ
(การบันทึก/ปรับปรุงหมวดรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณประจําปี)
7. การกันงบประมาณเหลื่อมปี
เมื่อ คณะได้รับ การจัด สรรงบประมาณจากสภามหาวิท ยาลัย เรีย บร้อ ยแล้วในช ่ว งระหว่า งปี
บริหารงบประมาณนั้น หากคณะมีค วามจํา เป็น แต่ไ ม่ส ามารถเบิก จ่า ยงบประมาณได้ทัน เวลาภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้คณะขออนุญาตกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือ่ มปีภายในวันที่10
กัน ยายน2558โดยคณะสามารถใช้แ นวทางในการดําเนิ นการขออน ุญ าตกั นเงิน งบประมาณไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีได้
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งบประมาณแผ่นดิน

เงินนอกงบประมาณ (รายได้)

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนดําเนินการ
ประสานงานกับกองคลังของมหาวิทยาลัยก่อน
ดําเนินการ

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนดําเนินการกัน
เงิ นงบประมาณเหลื่อมปีผ่านระบบERPในระบบ
บริหารงบประมาณ(การกันงบประมาณเหลื่อมปี/
บันทึกการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน)

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนดําเนินการกัน 2.หัวหน้าหน่วยงานยืนยันการกันงบประมาณ
เงินงบประมาณเหลื่อมปีผ่านระบบERP ในระบบ เหลื่อมปีในระบบ ERPในระบบบริหารงบประมาณ
บริหารงบประมาณ(การกันงบประมาณเหลื่อมปี/ (ยืนยัน การกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน)
บันทึกการ กันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน)
3.ห ัว หน้ า หน่ ว ยงานยื น ยั น การกั น งบประมาณ 3.น ั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนดํ า เนิน การ
เหลื่อมปีในระบบERP ในระบบบริหารงบประมาณ จัดทําเอกสารเพื่อขออนุมัติผ่านระบบ E-Officeต่อ
(ยืนยันการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน)
อธิการบดี
4.น ั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนดํ า เนิ น การ 4.อธิก ารบดีอนุ มัติท างระบบERPในระบบบริห าร
จัดทําเอกสารเพื่อขออนุมัติผ่านระบบ E-Officeต่อ งบประมาณ(อนุ มั ติการกั น เงิน /ขยายเวลาการกั น
อธิการบดี
เงิน)
5.อธิการบดีอนุ มั ติท างระบบERPในระบบบริห าร 5.นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนติ ด ตามการ
งบประมาณ(อนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกัน ดํ าเนิ น งาน ท างระ บ บ ERPใน ระ บ บ บ ริ ห าร
งบประมาณ (ติด ตามสถานการณ ์กัน เงิน /ขยาย
เงิน)
เวลา การเหลื่อมปี)
6.นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนติ ด ตามการ 6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสาเนาเอกสารแจ้ง
ดํ าเนิ น งาน ท างระ บ บ ERPใน ระ บ บ บ ริ ห าร แก่ห น่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รั บ ทราบ เช ่น กอง
งบประมาณ (ติด ตามสถานการณ ์กัน เงิน /ขยาย คลั ง กองนโยบายและแผนฝ่ายพัสดุเป็นต้น
เวลา การเหลื่อมปี)
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสาเนาเอกสารแจ้ง
แก่ห น่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รั บ ทราบเช่ นกอง
คลั งกองนโยบายและแผนฝ่ายพัสดุเป็นต้น
8.น ัก วิเ ค ร า ะ ห ์น โย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ต ิด ต า ม
สถานการณ์ กัน เงิน งบประมาณเหลื่อ มปีGFMIS
หรื อ ผลการอนุมัติการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี
จากกรมบัญชีกลางได้โดยประสานกับกองคลัง
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แนวทางการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน
คณะมน ุษ ยศาสตร ์แ ละส ัง คมศาสตร ์ ม ีแ นวทางการต ิด ตาม และประเม ิน ผลการใช้จ ่า ย
งบประมาณ และผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560
2.กําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
3. ฝ่ายงานสาขาวิชาที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ดําเนินการในกิจกรรมต่างๆตามรายละเอียดของ
แต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
4. รายงานผลการดําเนินงานตลอดจนปัญหาอปสรรค์ในแต่ละตัวชี้วัดโดยกําหนดให้ ให้กองนโยบาย
และแผนสํานักงานอธิการบดีทุกเดือนภายในวัน ที่ 5 ของเดือนถัด ไปโดยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560
5. มหาวิท ยาลัย สน ับ สน ุน ผล ัก ด ัน ให ้ม ีก ารปฏิบ ัต ิต ามแผนปฏิบ ัต ิก ารรวมทั้ งม ีก ารต ิด ตาม
ประเม ิน ผล อย่า งต่อ เนื ่อ งโดยมหาวิท ยาลั ย ใช้ ก รอบการประเมิ น ผลการปฏิบ ัติร าชการภายใต ้
ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒนามหาวิทยาลัย
6. มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรประจําปีงบประมาณพร้อมรายงาน
ป ัญ หาอปสรรค์ที่ ส ่ง ผลให ้ ก ารเบ ิก จ่า ยไม ่เ ป ็น ไปตามแผนส ่ง ให ้ก องนโยบายและแผน สํา นัก งาน
อธิการบดี ภายในวันที่เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 และกันยายน พ.ศ.2560
7.คณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ ติด ตามผลความก้าวหน้าทุกๆเดือน โดยจะยึดผลการ
บริหาร งบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP
ณสิ้นเดือน ของทุกๆเดือนเป็นสําคัญเพื่อนําเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป
ระบบฐานข้ อ มู ล ทางการเงิ น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนําระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหา
มาเพื่อบริหารจัดการทางการเงินดังนี้
1.ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP:EnterpriseResource
Planning)
2.ระบบGFMISสําหรับจัดทํารายงานทางการเงิน
การจัดทํารายงานแสดงสถานะทางการเงิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทํารายงานแสดงสถานะทางการเงินโดยแบ่งออกเป็น
2 ส่วนด้วยกันคือ
1.รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี
2.รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์กิจกรรมและภาควิชา/สาขาวิชา

58

