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คํานาํ 

 
แผนกลยุทธ์ของคณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์ จะดําเนินงานบรรลุผลและประสบความ

ความสําเร็จได ้น้ัน   จําเป็นต ้องมีแผนกลย ุทธ ์ทางการเง ินซึ่งเป ็นกลไกในการบร ิหารจ ัดการด ้านการเง ิน
ควบคู่ไปด้วย    เพ่ือที่จะได้เห็นภาพของงบประมาณในการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะฯ ให้บรรลุ
เป ้าหมายที่ได้กําหนดไว้  ดังเช่น  กลไกในการจ ัดสรรการวิเคราะห์ค ่าใช้จ ่ายการตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธ ิภาพ  มีการวิเคราะห ์รายได้ค ่าใช้จ่ายของการดําเน ินงาน  โดยการนําเอาข้อมูล
จากท ุกแหล ่งเง ินมาพิจารณาร่วม   โดยนํางบประมาณแผ ่นด ินและเง ินรายได ้จากค ่าบํารุงการศ ึกษา
รวมทั้งรายได ้ อื่นๆ   ที่คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์ได ้ร ับมา ดํา เนินการจ ัดสรรอย ่างเป ็น
ระบบ    ม ีระบบฐานข ้อม ูลทางการเง ิน ERP  แยกตามหมวดค่าใช้จ่ายต ่างๆ  และม ีการรายงาน
ผลทางการเง ินอย ่างเป ็นระบบ  สามารถตรวจสอบการใช้เงินอย่างม ีประสิทธิภาพ 

คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์ได้ดําเนินการปรับทิศทางในการบริหารจัดการ  จึง
จําเป็นต้องปรับแผนกลย ุทธ ์ทางการเง ินป ีงบประมาณ 2560-2564   ให ้ม ีความสอดคล ้องก ับวิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้าหมายประสงค์ของคณะฯ   ให ้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายโดยแผนกลย ุทธ์ทางการเง ิน
ป ีงบประมาณ 2560-2564  ประกอบไปด ้วยแนวทางจ ัดหาทรัพยากรทางด ้านการเง ินหล ักเกณฑ ์การ
จ ัดสรรงบประมาณการวางแผนการใช้เง ินแนวทางการต ิดตามและประเม ินผล  การใช้จ่ายงบประมาณ
และปฏ ิบัติงาน 

สุดท้ายนี้คณะฯ หวังเป ็นอย ่างย่ิงว่า  แผนกลย ุทธ์ทางการเง ินป ีงบประมาณ2560-2564
ฉบ ับ น้ีจะเป ็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ให้ประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ทุกประการ 
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บทที่1 
บทนํา 

 
 

ความเป ็นมา 
 
 

เพ่ือให้การดําเนินงานการบร ิหารงบประมาณของคณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์  เป็นไป    
ด้วยความมีประสิทธิภ าพ   คณะฯจึง ได้ดํา เนินการปรับปรุงแผนกลย ุทธ์ทางการเง ินประจําป ี
งบประมาณ พ.ศ . 2560 – 2564  เพ่ือให้สอดคล ้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตามเกณฑ ์การประก ัน       
ค ุณภาพการศ ึกษาม ีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1. เพ ื่อพ ัฒนาการบร ิหารจ ัดการด้านงบประมาณของคณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์อย ่างม ี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.  เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยจ ัดสรร
งบประมาณให ้สอดคล ้องก ับแผนย ุทธศาสตร ์เพื่อเป ็นกรอบแนวทางการทํางานให ้ก ับหน ่วยงาน ภายใน
ช่วง 1ป ี ข ้างหน ้าตลอดจนม ีเป ้าหมายการบร ิหารจ ัดการงบประมาณที่ชัดเจน   เพ่ือนําไปสู่การปฏ ิบัติและ
ติดตามผลเพ ื่อการพ ัฒนาอย่างต่อเนื ่อง 

คณะมน ุษยศาสตร ์และส ั งคมศาสตร์    ม ี โครงสร ้ างประกอบด ้วยผู ้บร ิหารคณะมน ุษยศาสตร์
และส ังคมศาสตร ์   ที่ม ี อํานาจและหน ้าที่ควบค ุมด ูแลก ิจการทั่วไปของคณะมน ุษยศาสตร ์และ
ส ังคมศาสตร์  ตามที่ระบ ุไว้ในมาตรา 18  ของพระราชบ ัญญ ัต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ . 2547   
ม ีหน ่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ  ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม  
โปร ่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบ ียบ  ได ้แก ่  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ม ีหน ่วยงานและคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการดําเน ินงาน ให ้ข ้อเสนอแนะแนวทางการบร ิหารจ ัดการที่เป ็นธรรมโปร ่งใส ตรวจสอบได ้
ตามระเบ ียบของมหาวิทยาลัย อาทิ  สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  คณะกรรมการต ิดตาม
ตรวจสอบประเม ินผลการปฏิบัติงานฯ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างคณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์และคณะ
มน ุษยศาสตร์และส ังคมศาสตร ์  ม ีโครงสร ้างการบร ิหารจ ัดการโดยม ีการแต ่งต้ังรองคณบด ี/ผู้อํานวยการ
สํานักงานคณบด ี) เพ่ือทําหน ้าที่  กํากับควบคุม ดูแล งานที่ได้รับมอบหมายจากคณบด ี ดังภาพที่ 2 โครงสร้าง
การบริหารจัดการ 
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โครงสร้างของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะฯ

คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

-บริหารงานท่ัวไป 
-งานธุรการ 
-งานพัสดุ การเงิน 
-งานระบบสารสนเทศ 
-งานโสตทัศนูปกรณ์ 

 

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

- คลินิกวิจัย 
- งานบริการวิชาการ 
-ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการออกแบบ
หัตถกรรมชายแดนใต้ 

งานจัดการศึกษา 

สํานักงานคณบดี

งานบริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ 
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โครงสร้างการบริหารจ ัดการ (Administration Chart) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
อาจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
อาจารย์สวพร จันทรสกุล 

หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
นายชินวัจน์  งามวรรณากร 
 งานบริหารงานท่ัวไป/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 
 
 

ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการออกแบบ 
หัตกรรมชายแดนใต้ 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ 
อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข 

 งานวิจัยและบริการวิชาการ 
-นางสาวศศิธร อินน้ําหอม  

ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี
อาจารย์ซุลฟีกอร์ มาโซ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง 

คณบดี 
ผศ.สุพร สุนทรนนท์ 

 คลนิิกวจัิย 

-คณะกรรมการงานวิจยั 
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คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์   โดยคณะผู ้บร ิหารได ้ กําหนดท ิศทาง  เพ่ือการดําเนินงาน
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังน้ี 

 

ปรัชญา (Philosophy) 
“ความรู้เย่ียม เป่ียมคุณธรรม นําสังคม ธํารงวัฒนธรรม” 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภายในปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้นําในด้านการผลิตบัณฑิตใน 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
 

พันธกิจ (Mission) 
 
1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตและช้ีนําสังคมได้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่น  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และนํา

ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษาและการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
3.  บริการทางวิชาการแก่สังคม  ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สนับสนุนให้เกิดการพ่ึงพาตนเองได้ 
4.  อนุรักษ์  ทํานุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 
 
วัตถุประสงค์ (Objective) 
1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความรู้ คุณธรรม สามารถพัฒนาสังคมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  สามารถให้การบริการทางวิชาการ และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้กับสังคม 
3.  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4.  สามารถสร้างและพัฒนาการเรียนรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล 
5.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความรู้ที่ทันสมัย อยู่เสมอ 
 
เอกลักษณ์ (Identity) 

   ภาษาดี  กีฬาเด่น เน้นศิลปวัฒนธรรม  นําความรู้สู่การพัฒนาท้องถ่ิน 

อ ัตลักษณ ์(Uniqueness) 
  เก่งไอที  มีจิตอาสา สู้งาน สือ่สารภาษามลายูกลางได้ 
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ค ่าน ิยม (Value) 

       

 
 C = Creativity  =  คิดสร้างสรรค์ 

S  =  sacrifice    =  ความเสียสละ 
M = morality    = มีคุณธรรม 
A  = ablelity  = มีความสามารถ 
R  = responsibility  = มีความรับผิดชอบ 
T  = team work = การมีส่วนร่วม 
 

 HUSO = FACULTY  OF HUMANITIES  AND  SOCIAL  SCIENC 
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เป้าหมายในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2560 - 2564) 
คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์ ได ้กําหนดเป ้าหมายการพัฒนาคณะมน ุษยศาสตร ์และ

ส ังคมศาสตร์ ที่จะดําเนินการไปสู่ความสําเร็จดังน้ี 
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
 1.1 การเรียนการสอน 
  1.1.1 เน้นการผล ิตบัณฑิตในหล ักส ูตรที่สอดคล ้องกับความต ้องการของตลาดแรงงานโดย

มุ ่งเน้นพ ัฒนาทักษะวิชาช ีพภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเข ้าสู่ประชาคมอาเซ ียน 
  1.1.2  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน ้นผู ้เรียนเป ็นสําคัญ 
  1.1.3  ส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 1.2 การพ ัฒนาหลักสูตร 
  1.2.1 สนับสนุนการพ ัฒ นาหลักสูต ร โดย เน้นการม ีส่ว นร ่ ว มของผู้ม ีส่ว นได ้ส่ว นเสียและ

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  1.2.2 กําหนดเกณฑ ์มาตรฐานของบัณฑิตในแต ่ละหล ักส ูตรและม ีการสอบความรู้ด้านภาษา 

ที่เทียบเท่าหรือผ ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาว ิทยาล ัยก ่อนสําเร็จการศ ึกษา 
 1.3 การพ ัฒนาน ักศ ึกษาและศ ิษย์เก ่า 
  1.3.1 พ ัฒนาศ ักยภาพนักศึกษาท่ีมุ ่งให้ม ีความรู ้ในว ิชาชีพประกอบกับการพ ัฒนานักศึกษาตาม

ค ุณล ักษณะที่พึงประสงค์ 
  1.3.2 ส่งเสริมก ิจกรรมการมีส่วนร ่วมของศิษย์เก ่า 
  1.3.3 ส่งเสริมความรู้ความเข ้าใจในการประก ันค ุณภาพการจ ัดการศึกษาแก ่น ักศึกษา 
  1.3.4 ส ่งเสร ิมและสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถพ ัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง

ว ิชาการในระด ับชาติ และนานาชาติ 
  1.3.5  ส่งเสริมด้านการพัฒนบุคลิกภาพและการกีฬา 
2. นโยบายด ้านงานว ิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 2.1 สร้างระบบกลไกการพัฒนานักว ิ จัยและงานวิจ ัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน

และท้องถิ่น 
 2.2 ใช้ก ระบวนการว ิจ ัย และงานสร้า งสรรค์เป ็น กล ไกขับ เคลื่อนการพัฒนาองค ์ก ร 

องค ์ความรู ้ ด ้านการเร ียนการสอนและแหล ่งเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2.3  ส่งเสริมด้านการนําเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
3. นโยบายด้านการบริการว ิชาการ 
 3.1 ให ้บร ิการว ิชาการทีเ่ป ็นประโยชน ์ต ่อชุมชนและท ้องถ่ินโดยบ ูรณาการเข้ากับการเร ียน

การสอน และงานว ิจัย โดยเป็นไปตามแนวทางการดําเน ินงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 3.2 มุ ่ งให ้บ ร ิการว ิชาการที่ยกระด ับ ฐานะทางเศรษฐกิจของช ุมชนให ้ เข ้มแ ข็งสร ้ า งเสร ิม

รายได้ และความเป ็นอยู่ของช ุมชนให้ดีขึ้น 
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4. นโยบายด้านศ ิลปว ัฒนธรรม 
 4.1 ส่งเสริม  อนุรักษ์  สืบทอด ก ิจกรรมทํานุบํารุงศิลปว ัฒนธรรมแก ่นักศึกษาและบุคลากร 

 4.2 ส่งเสรมิการพฒันางานวิจัยเพื่อสร้างองคค์วามรูใ้นการอนรุกัษแ์ละพัฒนาศิลปวฒันธรรม 
 4.3  ส่งเสริมด้านการแสดงดีเกร์ฮูลูของคณะฯ 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
 5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการที่จะดําเนินการบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ และ

บริหารจ ัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
 5.2 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร

แผนงานการเงินและการประกันค ุณภาพ 
 5.3 ส่งเสริมการสร้างระบบกลไกประกันค ุณภาพการศ ึกษาทั้งหน่วยงานท ุกระดับ 
 5.4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเร ียนร ู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏ ิบัติงาน 
 5.5 ส ่งเสร ิมการพัฒนาบ ุคลากรที่ม ุ่งสร ้างความก ้าวหน ้าในอาชีพสร ้างขวัญกาล ังใจในการ

ทํางาน โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจน 
 

ยุทธศาสตร ์เพือ่การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์ 
เพ่ือให ้บรรล ุตามว ิส ัยท ัศน ์พ ัน ธก ิจและ เป ้าห มาย การพ ัฒ นาคณะมน ุษ ยศาสตร ์แ ล ะ

ส ังคมศาสตร์ จึงกําหนดยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยดังน้ี 
 
ยุทธศาสตร ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรปูการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

โดยการน้อมนําแนวพระราชดําริเพ่ือสนองตอบกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทนัต่อการ

เปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะมน ุษยศาสตร ์และส ั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได ้ม ีการเชื่อมโยงย ุทธศาสตร ์
ของประเทศย ุทธศาสตร ์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าประสงค์   
เชิงยุทธศาสตร์เป้าหมายการให ้บร ิการของกระทรวงศ ึกษาธิการย ุทธศาสตร์  เป ้าประสงค์ตัวช้ีวัดที่
สําคัญ  กลย ุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด ังภาพที่ 3 และคณะฯ ได ้จัดทําแผนที่ย ุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) ซึ่งเป ็น เคร่ืองม ือในการบอกท ิศทางและเป ้าหมายในแต ่ละด ้านตามหล ัก Balance Scorecard 
จำนวน 5 ด ้าน  ได ้แก่ ด ้านพัฒนาองค ์กร  ด ้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  ด ้านค ุณภาพการให ้บร ิการ
และด ้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  รวมถ ึงการแสดงความสําเร็จของย ุทธศาสตร์ และวิส ัยทัศน์ดังภาพที่  4 
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แผนที่ย ุทธศาสตร์(STRATEGYMAP) คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์
 

 

 

 

ภายในปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้นําในด้านการผลิตบัณฑิตใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

นักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่ม ี

ยุทธศาสตรท์ี่ 3
ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2
การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการน้อมนําแนวพระราชดําริเพื่อ

สนองตอบกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

คุณ
ภา

พ 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พ 
กา

รพั
ฒน

าอ
งค

์กร
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5
การปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มี

คุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เนน้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

บันฑิตเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชายแดนใต้มีคุณภาพ 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล 
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

-อาจารย์มีศักยภาพในการแข่งขัน 
-ร่วมมือกับผู้ประกอบการและท้องถิ่นใน
การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ 
-บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
-บัณฑิตสร้างสรรค์ในแก้ปัญหาการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
 

- อาจารย์สายครุศาสตร์มีศักยภาพใน
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
-มีระบบการผลิตและระบบพัฒนาครู
และบุคลากรการทางศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อพื้นที่ชายแดนใต ้
-การศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
 

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

องค์กรมีคุณภาพและทันสมัย 

-บุคลากรให้บริการอย่างมืออาชีพ 
-ระบบบริหารการบริการวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
-ผลผลิตที่สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 
-ชุมชนและท้องถิ่นไดร้ับการพัฒนาให้มีความ
พอเพียงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

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

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

-ยกระดับคุณภาพอาจารย์และ
บุคลากรบุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต ้
-ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ให้บริการในระบบผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
- ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในพื้นที่ชายแดนใต ้
 

-ยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย
และนักสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล 
-หน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เฉพาะ
ทาง 
-ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
-พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
-ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

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

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

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

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

-การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของนักวิจัยและนัก
สร้างสรรค์ 
-จัดตั้งหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เฉพาะทาง 
 

 

-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การให้บริการ
อย่างมืออาชีพ 
- การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ 
วิชาการและทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น 
-การพัฒนานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

-การพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
- การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสู่แนวปฏิบัติ
ที่ดี 
-การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสู่มือ
อาชีพ 
-การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มือ
อาชีพ 
-การพัฒนาระบบและกิจกรรมจัดหารายได้สู่การ
พึ่งพาตนเอง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ 

 
เป้าประสงค ์

1. อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
3. บัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นประเทศและอาเซียน 
4. บัณฑิตมีความสามารถในการคิดริเริ่มสรา้งสรรค์การแก้ปัญหามีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนมีคณุธรรมจริยธรรม 
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เพื่อให้บรรลุตามแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จึงได้กําหนดกรอบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธี โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ดังนี้ 
 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัดหลัก 

(KPI)  
ค่าเป้าหมาย 

 
ยุทธวิธี 

(Tactics) 
โครงการและกิจกรรม 

(Project) 
งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564   2560 2561 2562 2563 2564  

1. อาจารย์มี
ศักยภาพใน
การจัดการ
เรียนรู้และมีขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

1) ร้อยละของอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก 

20 22 24 25 25 1. พัฒนา
ศักยภาพด้าน
คุณวุฒิและ
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิและตําแหน่งทาง
วิชาการ 

     กองทุน
พัฒนา
อาจารย์ 
 

2) ร้อยละของอาจารย์มี
ตําแหน่งทางวิชาการ 

20 25 30 35 40  1.2 โครงการส่งเสริม
อาจารย์กาทําผลงานทาง
วิชาการ 

     กองทุน
พัฒนา
อาจารย์ 

3) ร้อยละของอาจารย์
เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะทํางานกับสถาน
ประกอบการชุมชนและ
ภาครัฐ 

10 15 20 25 30 2. พัฒนา
อาจารย์ให้มี
ทักษะเทคนิค
และวิธีการ
จัดการเรียนรู้
สู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

2.1 โครงการพัฒนาอาจารย์
มืออาชีพ 
 

       
 
 
 
 

 4) ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ 

80 85 90 95 100 4) ร้อยละของ
อาจารย์ที่
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้อย่าง
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564   2560 2561 2562 2563 2564  

น้อยปีละ 1 
ครั้ง 

 การจัดการเรียนรู้อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

     ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้อย่าง
น้อยปีละ 1 
ครั้ง 

       

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

1) จํานวนหลักสูตรใหม่
ประเภทวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ 
 

- 1 1 -  3. ปฏิรูปและ
พัฒนา
หลักสูตร
ประเภท
ปฏิบัติการ
หรือวิชาชีพ
ร่วมกับ
เครือข่ายและ
สถาน 
ประกอบกา
ร 

3.1 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสู่นัก
ปฏิบัติการมืออาชีพ 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564   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   - -      
 

3. บัณฑิตนัก
ปฏิบัติมีความรู้ 
ความสามารถ
และทักษะ
วิชาชีพตาม
ความต้องการ
ของ

1) ร้อยละของ
หลักสูตรมีการฝึก
ทักษะวิชาชีพทุกชั้น
ปี 
 
 

30  40  50  60  70  4. พัฒนา
นักศึกษาให้
มีทักษะ
วิชาชีพใน
ปัจจุบัน 
และอนาคต 

4.1 โครงการพัฒนาการ
ฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้
ชั้นปีเป็นฐาน 
 
 

15,000,00
0  
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564   2560 2561 2562 2563 2564  

ตลาดแรงงาน
ในท้องถิ่น 
ประเทศ และ
อาเซียน 

 2) ร้อยละของ
นักศึกษาแต่ละ
หลักสูตรทีผ่่านเกณฑ์
มาตรฐานทักษะ
วิชาชีพ 
 
 

30  40  50  60  70   4.2 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านทักษะ
อาชีพของนักศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 
 

25,000,00
0 

     

 3) ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ
นานาชาติ 
 
 

0.005  0.005  0.010  0.015  0.020   
 

4.3 โครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ YRU 
Mode  
 

125,000,000 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564   2560 2561 2562 2563 2564  

 4) จํานวนรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมบัณฑิตให้
เป็นนักปฏิบัติที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอน 
 

- 1 1 1 1  
 

4.4 โครงการพัฒนา
ชมรมนักศึกษาสู่การเป็น
นักปฏิบัติการมืออาชีพ 
 

205,000
,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 5) ร้อยละของชมรม
นักศึกษาเป็นชมรม
วิชาการหรือวิชาชีพ
ที่ส่งเสริมทกัษะการ
ปฏิบัติ 
 

30 40 50 60 70  
 

4.5 โครงการพัฒนา
ทักษะและสอบวัด
มาตรฐานความสามารถ
ด้านภาษา/  
 

325,000
,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 6) นักศึกษาผ่านการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ทางด้านภาษาและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ 
สื่อสารตาม 

20  30  40  50  60  5. 
พัฒนาการ
จัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
การปฏิบัติ
และฝึก
อาชีพ 

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

35,000,
000  
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564   2560 2561 2562 2563 2564  

 8) ร้อยละของ
บัณฑิตที่มีงานทําตรง
สาขาวิชาหรือ
เกี่ยวข้อง 

70  70  70  70  70   
 

5.2 โครงการพัฒนาสห
กิจศึกษาสู่บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 
 

2,500,0
00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
9) จํานวนแหลง่
เรียนรู้เชิงบูรณาการ
กับการทํางานไม่น้อย
กว่า 1 แหล่ง 
 

- - - - 1   
 

- -      

4. บัณฑิตมี
ความสามารถ
ในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหา มี
ทักษะการ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตลอดจนมี

1) มีบัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
 
 

0.05  1.0  1.5  2.0  2.5  6. พัฒนา
สมรรถนะ
นักศึกษาสู่
นัก
ปฏิบัติการ
อย่างมือ
อาชีพ 

6.1 โครงการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่โดย
ใช้ศูนย์บ่มเพาะเป็นฐาน 
(UBI)  

5,000,0
00  
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564   2560 2561 2562 2563 2564  

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 2) บัณฑิตผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี 
 
 

20  30  40  50  60   6.2 โครงการพัฒนา
บัณฑิตมรย. สู่
ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

500,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 3) จํานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยอื่นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
 
 

0.025  0.050  0.075  1.0  1.0  6.3 
โครงการ
พัฒนา
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์โดย
ใช้ชั้นปีเป็น
ฐาน 

6.3 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็น
ฐาน 

10,000,
000 

     

6.4 โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
(Mobility Learning)  

100,000
,000  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ปฏิรปูการผลิตและพัฒนาครูชายแดนใต ้

 
เป้าประสงค ์
1. อาจารย์สายครุศาสตร์มีศกัยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
2. มีระบบการผลิตและระบบพัฒนาครูและบุคลากรการทางศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อพื้นที่ชายแดนใต้ 
3. การศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 

เพื่อให้บรรลุตามแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
จึงได้กําหนดกรอบเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายยุทธวิธีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับผิด
ชอบ 2560 2560  2560  2560  2560 

1. อาจารย์สายครุ
ศาสตร์มีศักยภาพใน
การผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มืออาชีพ 

1. ร้อยละของ
อาจารย์สายครุ
ศาสตร์สังกัด คมส. มี
ตําแหน่งทางวิชาการ 

30  35  40  45  50  1. ยกระดับคุณภาพอาจารย์
และบุคลากรเพื่อการผลิต
และพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาชายแดนใต้ 

1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้เป็น
ต้นแบบของครู 

  

2. ร้อยละของ
อาจารย์สายครุ
ศาสตร์ สังกัด คมส.มี
คุณวุฒิระดับปริญญา
เอก 

28  30  32  34  36      
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับผิด
ชอบ 2560 2560  2560  2560  2560 

3.ร้อยละของอาจารย์
สายครุศาสตร์ สังกัด 
คมส ที่มีผลงานทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติ 
 

30  35  40  45  50       

3. มีระบบการผลิตและ
ระบบพัฒนาครูและ
บุคลากรการทางศึกษาที่
มีประสิทธิภาพเพื่อพื้นที่
ชายแดนใต้ 

1) จํานวนต้นแบบใน
การผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ชายแดนใต้ 

-  -  1 -  -  3. ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้
ในการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้ 

3.1 โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสตูรการผลิต
และพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

1) จํานวนต้นแบบ
ในการผลิตและ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาชายแดนใต้ 

 

2) จํานวนหลักสูตร
ในการผลิตครแูละ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้มาตรฐาน 

4 4 4 4 4  3.2 โครงการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในการผลิต
และพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรคส์ู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค ์
1. นักวิจัยและนักสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล 
2. มีหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เฉพาะทางหรือเป็นเลิศที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ 
4. มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้บรกิารที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
5. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตลดช่องว่างและความเหลือ่มล้าทางสังคม 

เพื่อให้บรรลุตามแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
จึงได้กําหนดกรอบเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายยุทธวิธีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณดังนี้ 

เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธ ี
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับ
ผิดช
อบ 256

0 
2560 2560 2560 2560 

1. นักวิจัย และนัก
สร้างสรรค์ ได้รับการ
พัฒนาขีด
ความสามารถสู่
มาตรฐานสากล 

1) ร้อยละของนักวิจัย
ที่ได้รับสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 
 
 

10  15  20  25  30  1. ยกระดับขีด
ความสามารถของนักวิจัย
และนักสร้างสรรค์สู่
มาตรฐานสากล 

1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถของนักวิจัย
และนักสร้างสรรค์ 

3,000,000   

       1.2 โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
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เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธ ี
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับ
ผิดช
อบ 256

0 
2560 2560 2560 2560 

วิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ 

       1.3 โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับภูมิภาค 

1,000,000    

2. มีหน่วยวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
เฉพาะที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

1. จํานวนหน่วยวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
เฉพาะทาง 
 

2 4 6 8 10 2. จัดตั้งหน่วยวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เฉพาะทางที่
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

2.1 โครงการจัดตั้งหน่วย
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เฉพาะทาง 

5,000,000   

3. มีระบบการ
บริหารจัดการ
คุณภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่
มีประสทิธิภาพ 

1) สัดส่วนผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
ต่อนานาชาติ 

90:1
0  

85:1
5  

80:2
0  

75:2
5  

65:3
5  

3. ยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

3.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคุณภาพงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

2,000,000   

 2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนเงินทุน

5  5  5  5  5   
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เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธ ี
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับ
ผิดช
อบ 256

0 
2560 2560 2560 2560 

จากแหล่งทุน
ภายนอกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี 
 
 

 3) จํานวนผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
 

5  10  15  20  25   
 

   

4. มีฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ
ให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ 

1) ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 
 
 

80  85  90  90  90  4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้านงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

4.1 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

2,000,000   

5. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรคส์ามารถ
ยกระดับคณุภาพ
ชีวิตลดช่องว่างและ

1) ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 
60  

20  30  40  50  60  5. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

5.1 โครงการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตลด

2,000,000   
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เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธ ี
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับ
ผิดช
อบ 256

0 
2560 2560 2560 2560 

ความเหลื่อมลา้ทาง
สังคม 

 
 

ช่องว่างและความเหลื่อมล้า
ทางสังคม 

2) จํานวนชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาจาก
ผลงานวิจัยมีคณุภาพ 
ชีวิตดีขึ้นไม่น้อยกว่า 
10 ชุมชน 
 

1  2  3  4  5      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการและการทานุบารุงศิลปวฒันธรรมโดยการน้อมนําแนวพระราชดาร ิ

เพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 

1. บุคลากรมีขดีความสามารถในการให้บรกิารอย่างมืออาชีพ 
2. ระบบบริหารจัดการในการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. มีผลผลิตทีส่อดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
5. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความพอเพียงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
เพื่อให้บรรลุตามแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  จึงได้กําหนดกรอบเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายยุทธวิธีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับผิด
ชอบ 2560 2560  2560  2560  2560 

1. บุคลากรมีขีด
ความสามารถในการ
ให้บริการอย่างมือ
อาชีพ 

1) ร้อยละของ
บุคลากรได้รับ
งบประมาณสนับสนุน
การให้บริการวิชาการ
จากภายนอก 

5  10  15  20  25  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่ให้บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็น
มืออาชีพ 

1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสู่การ
ให้บริการอย่างมืออาชีพ 
 
 

3,000,000   

2) ร้อยละของ
บุคลากรที่มีศักยภาพ
ในการให้บริการอย่าง
มืออาชีพ 

20  40  60  80  100  2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น
ด้านบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.1 โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น 

2) ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
ศักยภาพในการ
ให้บริการอย่างมือ
อาชีพ 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับผิด
ชอบ 2560 2560  2560  2560  2560 

3) จานวนภาคี
เครือข่ายบริการ
วิชาการและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม 

20  40  60  80  100  3) จํานวนภาคีเครือข่าย
บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

    

2. ระบบบริหาร
จัดการในการบริการ
วิชาการและการ
ทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

1) จํานวนแหลง่
บริการวิชาการและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

6  12  18  24  30  3. ยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  

2) จํานวนชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมการพัฒนา 

10  20  30  40  50      

3. เป็นศนูย์กลาง
การบริการวิชาการ
และทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3) จํานวนหลักสูตร
อาชีพระยะสั้นในการ
ให้บริการตามความ
ต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 
 

6  12  18  24  30  5. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ตามความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 

5.1 โครงการพัฒนา
หลักสูตรอาชีพระยะสั้นตาม
ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับผิด
ชอบ 2560 2560  2560  2560  2560 

 4) ร้อยละความพึง
พอใจในการใช้
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้าน
บริการวิชาการและ
ทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

80  85  85  85  85  6. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้านการ
บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

  

4. มีผลผลิตที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชมุชน
และท้องถิ่น 

 
1) ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ด้านบริการวิชาการ 
 

80  85  85  85  85  7. พัฒนานวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

7.1 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

500,000   

2) จํานวนนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ 
 
 

5 5 5 5 5    
 

 
 

5. ชุมชนและท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความพอเพียง
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

1) จํานวนชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาให้
เกิดความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนจากการ
ให้บริการวิชาการ 

1 1 1 1 1 8. ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

8.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

5,000,000   
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับผิด
ชอบ 2560 2560  2560  2560  2560 

 2) จานวนผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการพัฒนาให้
มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

1  2  3  4  5  2) จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาให้มคีุณภาพและ
มาตรฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรปูระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ด้วยหลักธรรมาภิบาลเนน้การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้าประสงค ์

1. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการให้บริการ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรมีสมรรถนะในการบริหารหรือปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ทันสมัยและมีประสทิธิภาพ 
4. มีระบบการบริหารจัดการและการให้บรกิารที่ได้มาตรฐานและมคีวามสามารถพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ 
5. บริหารจัดการยุทธศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์และส่งเสริมให้เกิดวิสัยทศัน์ 
6. มีมาตรฐานการให้บริการและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
7. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพด้านการบริหารจัดการและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 

 

เพื่อให้บรรลุตามแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จึงได้กําหนดกรอบเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายยุทธวิธีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับ
ผิดช
อบ 

2560 2560  2560  2560  2560 

1. มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรูแ้ละ
การให้บริการ 

      1. พัฒนาสภาพแวดล้อม
ระบบจราจรความปลอดภัย
พลังงานและจัดการขยะสู่ 
Green University  
 

1.3 โครงการพัฒนาระบบ
จัดการขยะ 
 
1.4 โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการพลังงานสู่แนว
ปฏิบัติที่ดี 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับ
ผิดช
อบ 

2560 2560  2560  2560  2560 

2. ผู้บรหิารและ
บุคลากรมีสมรรถนะ
ในการบริหารและ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน 

1) ร้อยละของ
ผู้บริหารและบุคลากร
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและมีผล
การนาไปประยุกต์ใช้ 

50  60  70  80  90  2. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
และบุคลากรสูม่ืออาชีพ 

2.1 โครงการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพ
บุคลากรสู่มืออาชีพ 

 
 
 

 
 
 

       2.2 โครงการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพ
ผู้บริหารสู่มืออาชีพ 

  

3. มีระบบ
สารสนเทศเพือ่การ
บริหารที่ทันสมัยและ
มีประสทิธิภาพ 

1) ร้อยละของระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและบรกิารที่
นามาใช้ในองค์กร
และบรรลุเป้าหมาย 
 
 

40  50  60  70  80  3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการ
บริการการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

3.1 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3. มีระบบ
สารสนเทศเพือ่
การบริหารที่
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

 

4. มีระบบการ
บริหารจัดการและ
การให้บริการที่ได้
มาตรฐานและมี
ความสามารถพึ่งพา

2) ร้อยละของ
หน่วยงานระดับงาน
ขึ้นไปมีคู่มือมาตรฐาน
การให้บริการที่
นําไปสู่การปฏิบัติจริง 

40  50  60  70  80      
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
(KPI)  

ค่าเป้าหมาย ยุทธวิธี 
(Tactics) 

โครงการและกิจกรรม 
(Project) 

งบประมาณ 
(budget) 

ผู้รับ
ผิดช
อบ 

2560 2560  2560  2560  2560 

ตนเองด้าน
งบประมาณ 

 
 

7. มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรคณุภาพด้าน
การบริหารจัดการ 
และได้รับการ
ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล 

 
2) ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มคีวาม
พึงพอใจต่อการใช้
บริการในระดับดีมาก 
 

80  85  90  90  90      
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บทที่ 2 
สภาพแวดล ้อมทางการเง ิน 

 

 
 

คณะมน ุษยศาสตร ์และส ั งคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ม ีแนวทางในการบร ิหาร
จ ัด ก า รท างการ เง ิน  ที่ กําหนด ใช้เป ็นลายล ักษณ  ์อ ักษรชัด เจนในการจ ัดสรรการต ิดตามและ 
การประเม ินผลการบร ิหารจ ัดการทางการเง ิน  และการจัดทํารายงานผลการใชเ้ง ินและงบประมาณรวมทั้ง 
การตรวจสอบการใช ้จ ่ายโดยหน ่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  และม ีกลไกในการข ับเคลื่อนที่
ทําให ้การดําเน ินการด ้านการเง ิน และงบประมาณเป ็นไปตามว ัตถ ุประสงค์โดยม ีการกระจายอํานาจใน
การบริหารงบประมาณให ้ก ับ รองคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี และประธานหลักสูตรของ
หน ่วยงานในการบร ิหารจ ัดการด ้านการเง ินของตนเองโดยม ีงานบริหารทั่วไป ต ิดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
เป ็นประจําท ุกเด ือนพร ้อมเร ่งร ัดการบร ิหารงบประมาณ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป ็นไป
ตามเป ้าหมาย 

ภาระงานหล ักของหน่วยงานผ ู้ดูแลงบประมาณ คือดําเนินการตามแนวทางอย่างเคร ่งคร ัดและ
ควบค ุม 

การเบ ิก ใช ้งบประมาณภายใต ้วง เง ินที่ ได ้ ร ับการจ ัดสรรโดยย ึดถ ือระเบ ียบกฎเกณฑ ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

 
นโยบายทางการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
1. บร ิหารการเง ินด้วยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน   จากเงินงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณเงินรายได้ เพื่อบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์ของ
คณะ 

2. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพของการจัดการศึกษา 

3.  บร ิหารการเง ินโดยย ึดหล ักธรรมาภิบาลโปร ่งใสตรวจสอบได้  โดยม ีการวางแผนการ
เบ ิกจ ่ายอย่างมีประสิทธ ิภาพและก ่อให้เกิดประโยชน์ส ูงสุดกับองค์กร 

4.  การเบ ิกจ ่ายงบประมาณที่ได ้ร ับจ ัดสรรเป ็น ไปตามแนวทางการดําเน ินงานตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 
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สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์ 
การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารจัดการ

งบประมาณของคณะฯ  เน่ืองจากแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแบบในการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการและเป็น
ตัวบ่งบอกสถานะทางการเงินที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 
ฉะน้ันก่อนการได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะจึงมีความจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพจริงทางการ
จัดการทางการเงินผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงินต่อไป 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีระเบียบและกลไกจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังในการจัดการงบประมาณ  ควบคุม

ด้านการเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 
2. คณะมีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ไตรมาสและประจําปี  ทําให้การใช้

จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน 
3. มีการนําระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารทรัพยากรทางการเงิน สามารถตรวจสอบผลการ

เบ ิกจ ่ายงบประมาณได ้อย ่างสม่ําเสมอ ผ่านระบบ ERP และผ่านระบบสารสนเทศของคณะฯ เพื่อใช้ในการ
ต ัดส ินใจในการดําเนินงาน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. คณะไม่มีฝ่ายการเงินของคณะโดยตรงทําให้เกิดความล้าช้า และผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณทางการเงิน 
2. บุคลากรของคณะฯ ขาดความรู้เก่ียวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ  ทําให้การจัดการ

ด้านเอกสารทางการเง ินไม่ถูกต ้องตามระเบียบการเบ ิกจ่าย 
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการไม่เป็นไปตามแผน 
4. คณะขาดความรู้ในการจัดหารายได้เพ่ิมเติม 

 
โอกาส (Opportunities) 

1. มหาว ิทยาลัยเป ิดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบของการปฏ ิบัติงานแก่บุคลากร 
2. ม ีระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศเข ้ามาใช้ในการบร ิหารจ ัดการดา้นงบประมาณ 

 

อ ุปสรรค(์Threats) 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบทางด้านการเงินไม ่มีความยืดหยุ่น ขาดความคล่องตัวใน

การบริหารจัดการ 
2. การเปลี่ยนแปลงระเบียบด้านการเงิน 
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บทที่ 3 
แผนกลย ุทธ ์ทางการเง ิน 

 

 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมที่แสดงให ้เห ็นถ ึง จ ุดแข ็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ใน 
การบริหารจัดการทางด ้านการเง ินของคณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์  เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินของคณะฯ สอดคล ้องก ับแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ พันธกิจและวิสัยทัศน์ จึงกําหนด
ว ัตถุประสงค์เป้าประสงค์กลยุทธ์มาตรการและตัวช ี้ว ัดทางการเงินไว้ดังน้ี 

  
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2. เพ ื่อสร ้างกลไกที่มีประสทิธ ิภาพในการจัดหางบประมาณและการใช ้จ่ายงบประมาณ 

ย ุทธศาสตร ์ทางการเง ิน 
 

1. พ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการทางด้านการเง ินให้มีความคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้   
เป ้าประสงค์กลย ุทธ ์มาตรการและโครงการ/ก ิจกรรมของแผนกลย ุทธ ์ทางการเง ิน 

 
เป ้าประสงค์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบร ิหารจ ัดการทางด ้านการเง ินของคณะให ้ม ีความ

รวดเร ็วคล่องตัวโปร่งใสติดตามและตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่ 1 กําหนดแผนและมาตรการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน 
มาตรการ : จัดทําแผนกลย ุทธ์ทางการเง ินที่แสดงแหล ่งที่มาและประมาณการรายร ับ-

รายจ ่าย อย่างเป็นระบบ  สอดคล้องก ับแผนปฏิบัติราชการประจําปี  โดยผ ่านความเห ็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารของคณะและคณะกรรมการประจําคณะโดยคํานึงถ ึงประโยชน ์สูงส ุดของนักศ ึกษา 

ตัวชี้วัด:  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
กลยุทธ์ที่  2 นําข้อมูลการทางการเงินปีที่ผ่านมามาใช้ในการตัดสินใจทางด้านการเงินได้ 
มาตรการ:  สร ุปผลการใช ้จ่ายงบประมาณย้อนหลังเก็บเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนทางการ

เงิน 
ตัวชี้วัด:  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทําแผนกลย ุทธ์ทางการเงิน 
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เป้าประสงค ์ที่ 2  มีงบประมาณเพ ียงพอต่อการบริหารงานภายในคณะและสร้างรายได้ 
กลยุทธ์ที่ 3 วิเคราะห์รายได้และกําหนดหล ักเกณฑ ์การจัดสรรและการใช ้จ่ายงบประมาณ 

แก่หน่วยงานภายใน 
มาตรการ  :  จ ัดสรรงบประมาณตามเกณฑ ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดและกําหนดหล ักเกณฑ์ 

ในการจัดสรรให้เหมาะสมในการบริหารจัดการคณะ และการสร้างรายได้แก ่หน่วยงาน 
ตัวชี้วัด :  รายได้ที่เก ิดจากการระดมท ุนจากภายนอก 
โครงการ/กิจกรรม :  โครงการระดมท ุนจากภายนอก 
 
 
เป้าประสงค ์ที่ 3 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว้ 
กลยุทธ์ที่ 4   ติดตามและรายงานผลการใช ้จ่ายงบประมาณอย่างต ่อเนื ่อง 
มาตรการ :   ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
ตัวชี้วัด :     ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานโครงการ 
โครงการ/กิจกรรม : การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 4 การส่งเสร ิมพ ัฒนาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศในการบร ิหารจ ัดการระบบ

การเงิน 
กลยุทธ์ที่  5  นําระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช ้ในการบร ิหารจ ัดการระบบการเงินได้ 
มาตรการ:     นําระบบสารสนเทศมาใช ้ในงานด้านการเงินอย่างมีประสิทธ ิภาพ 
ตัวช้ีวัด:-  ระบบสารสนเทศ 1 ระบบ 
โครงการ/กิจกรรม  :-ระบบสารสนเทศด้านการเงินบนระบบออนไลด์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
กลยุทธ์ที่  6  พ ัฒนาบ ุคลากรให้มีประสิทธ ิภาพในการใช ้งานเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
มาตรการ :  ด ูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลย ีส ารสนเทศให ้ท ันสม ัยและพร ้อมใช้งาน

บ ุคลากรสามารถใช้ระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้องก ับงานด้านการเงินได้ 
ตัวช้ีวัด:-  จํานวนผู้ดูแลระบบทางด้านการเงินอย่างน้อย1คน 
โครงการ/กิจกรรม   :  -จัดอบรมผู้ดูแลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเงิน 
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แผนกลย ุทธ ์ทางการเง ิน 
 

 

ตารางที ่1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ ์ทางการเงิน 
 
เป้าประสงค ์ของ 
กลยุทธ์ทางการเงิน 

 
กลย ุทธ์

ทาง
การ งิน

 แผนงาน/ปีงบประมาณ  

ตัวช ี้ว ัด 2560 2561 2562 2563 2564 
โครงการ 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ
ทางด้านการเง ินของ
คณะให้มีความรวดเร็ว
คล่องตัวโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

 
กำหนดแผนและ
มาตรการบริหาร
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็น
รูปธรรมช ัดเจน 

 
ระดับ
ความสําเร็จของ
การจัดทําแผน
กลยุทธ์ทาง
การเงิน 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
   5 

 
 
 
โครงการจัดทํา
แผนกลย ุทธ์
ทางการเงิน 

 
นําข้อมูลการทาง
การเงินปีที่ผ ่ านมา
มาใช้ในการตัดส ินใจ
ทางด ้านการเงินได้ 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 

5 

2 .มีงบประมาณ
เพียงพอต่อการ
บริหารงานภายใน
คณะและสร้างรายได้ 

-วิเคราะห์รายได้และ
รายจ่ายงบประมาณ 

รายได้ที่เกิด 
จากการระดม
ทุนจากภายนอก  

 
100,000

 
 

100,000

 
 

200,000

 
 

300,000 

 
 

300,000 

 
โครงการระดม
ท ุนจากภายนอก

-กําหนดหลักเกณฑ์ 
การจัดสรรและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
แก่หน่วยงาน 

3.การต ิดตามเร ่งร ัด
การใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป ็นไปตามแผนท่ีต้ัง
ไว้ 

ต ิดตามและรายงาน 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่าง 
ต่อเน ื่อง รายไตรมาส 

ร ้อยละของการ 
เบิกจ่าย
งบประมาณ 
ตามแผนการ
ดําเนินงาน
โครงการ 

 
 
 

85 

 
 
 

90 

 
 
 

95 

 
 
 

95 

 
 
 

95 

การต ิดตาม 
การเบ ิกจ ่ายเงิน
งบประมาณของ
คณะฯ 

4.การส ่งเสร ิมพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการด้าน
การเงิน 

นําระบบสาร 
สารสนเทศท่ีท ันสม ัย
มาใช้ใน 
การบริหารจัดการ 
การเงิน 

 
ระบบสารสนเทศ
ทางด้านการเงิน
1ระบบ 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
1 

 
 
 

1 

ระบบสารสนเทศ
ด้านการเงินบน
ระบบออนไลด์ผ่าน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

 
พ ัฒนาบุคลากรให ้มี 
ประส ิทธ ิภาพในการ
ใช้งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 
จํานวนผู้ดูแลระบบ
ทางด้านการเงิน
อย่างน้อย1คน 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 

2 

 
 

2 

จัดอบรมผู้ดูแล
ระบบสารสนเทศ
เก่ียวกับการเงิน 
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ความเชื่ อมโยงระหว่างวิสั ยทั ศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปงีบประมาณพ.ศ.2560-2564 

คณะมน ุษยศาสตร ์แ ละส ั งคมศาสต ร์ได ้ กําหนดย ุท ธศาสตร ์ท างการ เง ินเป ้าป ระสงค์   
แผนกลย ุทธ์ทางการเง ิน  กลย ุทธ์ทางการเง ิน  จ ึงได ้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผล ักด ันให ้ประเด ็น
ย ุทธศาสตร์และวิส ัยทัศน์สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ดังภาพที่ 5 
 
 

ว ิสัยทัศน์ : ภายในปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้นาํในด้านการผลิตบัณฑิต
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5  ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประเด ็นย ุทธศาสตร ์คณะฯย ุทธศาสตร ์ทางการเง ินเป้าประสงค์และกลย ุทธ์
ของแผนกลยุทธ ์ทางการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

ปร
ะเด

น็ย
ทุธ
ศา
สต
ร์  ยุทธศาสตรท์ี่  1 

ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติการอย่างมือ

อาชีพท่ีมี

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทาง

วิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยการน้อมนําแนว
พระราชดําริเพ่ือสนองตอบกับความ

ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  
การปฏิรูปการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชายแดนใต ้

พฒันาระบบบริหารจดัการทางด้านการเงินให้มีความคลอ่งตวัโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ยทุ
ธศ
าส
ตร์
ทา
งก
าร
เงิน

 

2. มีงบประมาณเพียงพอ
ต่อการบริหารงาน

ภายในคณะและสร้าง
รายได้ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
บริหารจัดการทางด้านการเง ิน
ของคณะให้มีความรวดเร็ว

คล่องตวัตรวจสอบได้ 

4. การส ่งเสร ิมพัฒนา 
ระบบสารสนเทศในการ

บริหารจัดการด้าน
การเงิน. 

3. การต ิดตามเร ่งร ัด 
การใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป ็นไปตามแผนท่ีต้ัง

ไว้ 
 

เป้
าป
ระ
สง
ค์ก
ลย
ทธ์
กา
รเงิ
น

  

กล
ยทุ
ธ์ท
าง
กา
รเงิ
น 

กำหนดแผนและ
มาตรการบริหาร
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็น
รูปธรรมช ัดเจน 

พัฒนาบุคลากร
ให้มี
ประสิทธ ิภาพใน
การ ใช้งาน
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

นําระบบ
สารสนเทศ 
ท่ีทันสมัยมาใช้
ในการบริหาร
จัดการการเงิน 

ติดตามและ
รายงานผลการใช้
จ่าย งบประมาณ
อย่างต่อเน ื่อง 
 

กําหนด
หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรและ
การใช้จ่าย
งบประมาณแก่ 
หน่วยงาน 

นําข้อมูลการทาง
การเงินปี ท่ีผ ่ าน
มา มาใช้ในการ
ตัดส ินใจ ทางด ้าน
การเงินได้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การปฏิรูประบบบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3
ยกระดับมาตรฐานการ

วิจัยและงาน
สร้างสรรค์สู่

มาตรฐานสากล 
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แนวทางการจ ัดหาทร ัพยากรด ้านการเง ิน 
 

คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาม ีแนวทางในการจ ัดหา
ทร ัพยากรด ้านการเง ิน  โดยม ีสํานักงานคณบดีเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับงานบริหารทั่วไป  งานจัดการ
ศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  งานวิจัยและบร ิการวิชา  การดําเน ินการจ ัดหาทร ัพยากรประกอบด ้วย 
3  แหล ่งค ือ งบประมาณแผ ่นด ินและเงินงบนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินรายได้) เงินสนับสนุนจากการ
บริจาก ดังน้ี 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   -   รายได้จากการของบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
2. เงินนอกงบประมาณได้แก่    - รายได้จากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (ภาคปกติ) 
 - รายได้จากการบํารุงการศึกษา โครงการ กศ .บป . 

  3. เงินรายจากการบริจาค -  ได้โครงการการจัดหารายได้หรือขอบริจาค  
 

คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์ม ีขั้นตอนในการจัดทํางบประมาณและแนวทางการ
จ ัดหาทรัพยากรทางการเงินดังแสดงในภาพที่ 6 

ขัน้ตอนการจัดทาํงบประมาณ 2560 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6 แสดงข้ันตอนในการจัดทํางบประมาณและแนวทางการจัดหาทร ัพยากรทางการเงิน               
            ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

ข้อมูลทางการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามประเภทงบประมาณย้อนหลงั  4  ปี

ได้รับอน ุมัติ 

แผนงบประมาณแผ่นดิน  แผนเงินนอกงบประมาณ 

จัดทําคําขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน จัดทําคําขอต้ังงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

ได้รับอน ุมัติ 

ได้รับการจัดสรร 
คณะกรรมการกลั่นกรอง 
งบประมาณและการเงิน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แผนการใช ้จ่าย

รายละเอ ียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีของคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และส ังคมศาสตร ์ย ้อนหล ัง  4 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 
 

 

ข ้อม ูลงบประมาณของคณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์ย ้อนหล ัง 4 ปี แสดงให ้ เห ็นว่างบประมาณส ่วนใหญ ่ของคณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์มาจาก
งบประมาณแผ่นด ินและเงินงบประมาณ(เงินรายได้) 
ตารางที ่  2   งบประมาณของคณะมน ุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) 
 

 

 
จากตาราง   พบว่า ในปีงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามประเภทรายจ่าย จํานวนมากที่สุดคือ งบลงทุน  อันดับรองลงมาคอื 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 

ประเภท
รายจ่าย 

2556 2557 2558 2559 2560 

แผ่นดิ
น 

รายได้ รวมทั้งสิ้น ร้อยละ
ผลรวม 

แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งสิ้น ร้อยละ
ผลรวม 

แผ่นดิน รายได้ รวม
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ
ผลรวม

แผ่นดิน รายได้ รวม
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ
ผลรวม

แผ่นดิน รายได้ รวมทั้งสิ้น ร้อยละ
ผลรวม 

งบบุคลากร  807,400 1,640,200 10.08 748,100 300,300 1,048,400 11.85 810,500 99,600 910,100 12.95 810,500 99,600 910,100 15.58 810,500 3,082300 3,892,800 14.57 

งบ
ดําเนินงาน 

1,836,800 7,024,130 8,860,930 54.44 1,363,800 5,427,010 6,790,810 76.76 1,936,800 1,865,700 3,802,500 54.12 788,000 1,884,600 2,672,600 45.75 2,028,900 7,434,000 9,462,900 35.43 

งบลงทุน  353,470 353,470 2.17 - 346,900 346,900 3.92 - - - 0.00 440,000 - 440,000 7.53 9,897,100 - 9,897,100 37.05 

งบเงิน
อุดหนุน 

 230,500 230,500 1.42 - 248,800 248,800 2.81 - 238,400 238,400 3.39 - 478,300 478,300 8.19 - 695,600 695,600 2.60 

งบรายจ่าย
อื่นๆ 

5,180,000 10,000 5,190,000 31.89 - 412,000 412,000 4.66 2,075,400 - 2,075,400 29.54 1,341,000 - 1,341,000 22.95 2,761,100 - 2,761,100 10.34 

รวมทั้งสิ้น 7,849,600 8,425,500 16,275,100 100 2,111,900 6,735,010 8,846,910 100 4,822,700 2,203,700 7,026,400 100 3,379,500 2,462,500 5,842,000 100 15,497,60
0 

11,211,900 26,709,500 100 
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2. การประมาณการรายรบัจากแหล่งต่างๆในระยะ 5 ป ี
จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรใ์นระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
 

ตารางที ่3 ประมาณการรายรับจากแหล ่งต่างๆของคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 

 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. หน่วย:ล้านบาท

2560 2561 2562 2563 2564 รวมทั้งสิน้ 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 14,962,700 15,500,000 16,000,000 17,000,000 18,000,000 81,462,700
เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)  
-รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา(ภาคปกติ) 9,408,400 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 38,208,400
-รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา(ภาคพเิศษ) 1,803,500 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,00 9,803,500
รายได้อื่นๆ  
รวมงบประมาณทั้งสิน้ 26,174,600 27,100,000 8,850,000 8,960,000 9,070,000 43,312,400
เพิ่มขึน้(ลดลง)  เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น  
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 
 

ตารางที ่4 ขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

หน่วย:ล้านบาท 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

ปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ผลผลิต:ผลสําเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร ์ 35,000,500 26,174,600 38,700,000 159,599,092 

-งบบุคลากร 4,000,000 3,892,800 4,500,000  5,000,000  5,500,000  6,000,000  25,000,000  
-งบดําเนินงาน 15,000,000 14,391,500 15,200,000  15,500,000  16,000,000  16,500,000  78,200,000  
-งบลงทุน(ที่ดิน,สิ่งก่อสร้าง) 15,000,000 11,783,100 15,000,000  16,000,000  10,000,000  10,000,000  66,000,000  
-งบเงินอุดหนุน 1,000,000 695,600 1,000,000  1,000,000  2,000,000  2,000,000  7,000,000  
-งบรายจ่ายอื่น 3,000,000 2.761,100 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  15,000,000  

รวมทั้งสิ้น 35,000,500 26,174,600 38,700,000  40,500,000  36,500,000  37,500,000  301,546,384  
 

หมายเหตุ แผน หมายถึงงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามคําขอตั้ง
งบประมาณ 

 ผล หมายถึงงบประมาณรายจ ่ายประจําปีที่ได ้รับจัดสรร 
 ผล หมายถึงงบประมาณรายจ ่ายประจําปีที่คาดว่าจะได ้รับ 
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เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ดังตารางที่ 5 
ตารางที ่5  แผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)ระยะเวลา  5 ปี  (พ.ศ. 2560-2564) 

รายการ หน่วยนบั ปีงบประมาณ รวมทั้งสิน้ 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผนการรับนกัศึกษา 
-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 
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี คน 1,029 1,124 1,424 1,434 1,434 6,445 
ข้อมูลงบประมาณ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ล้านบาท 8,746,500 9,554,000 12,189,000 12,189,000 12,189,000 54,781,500 
ประมาณรายได้อื่นๆ จาการบริจาค ล้านบาท 131,000 
รวมงบประมาณทั้งสิน้ ล้านบาท 8,877,500 

 
 
 

ที่มา:  ประมาณการรายรับจากงานบริหารงานทั่วไป  ณ  เด ือน สิงหาคม 2560  
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3. แนวทางการวางแผนการใช ้จ ่ายเง ิน 
 

 

ในการจ ัดสรรงบประมาณทั้ง 3 แหล ่งได ้แก่เงินงบประมาณแผ ่นด ิน  เง ินนอกงบประมาณ(เง ินรายได ้) และเงินบริจาคตามย ุทธศาสตร ์ ทั้ง 5 ด ้าน เพื่อตอบสนองต ่อ 
พันธกิจ  ทั้งนี้คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได ้วางแผนกลย ุทธ์ทางการเง ินเพื่อให ้สอดคล ้องก ับการดําเน ินงานตามย ุทธศาสตร ์ทั้ง 5 ด ้าน ซึ่งได ้
นําเกณฑ ์ตัวบ่งชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศ ึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ ์ทางด ้านการเงิน  ดังตารางที่ 6 9และตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามตัวบ่งชี้ 
 

 

 
ต ัวชี้วัด 

 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละของงบประมาณที่ได ้รับการจัดสรรจากคาํขอตั้ง
งบประมาณแผ่นด ิน 

14,962,700     

ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้ร ับจริงจากการประมาณ
การรายร ับ 

11,211,900     

ร้อยละของอัตราความเส ี่ยงในการประมาณการรายร ับกับ
รายรายจ่ายที่เกิดขึ้นจร ิง 

ร้อยละ 20     
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 ตารางที ่7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร ์
 

 
 
 

หน่วย:ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมือ
อาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม 19,896,415 (76.01) 75 75 75 75 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้ -(0) 2 2 2 2 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล 718,600(2.75) 3 4 8 8 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนําแนวพระราชดําริเพื่อสนองตอบกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 2,389,080(9.13) 10 8 5 

 
5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3,170,505(12.11) 10 6 10 10 

รวมทั้งสิน้ 26,174,600(100) 100 100 100 100 
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 วิเคราะห์งบประมาณในปีงบประมาณ  2560 พบว่า งบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 
เป็นเงินซึ่งได้รับจัดสรร    5,842,000 บาท  และปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณ 26,709,500 เพ่ิมขึ้น 
20,867,500  ซึ่งคณะได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจากการขอจากแหล่งงบประมาณดังต่อไปน้ี 
  
 1) งบพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้  จํานวน 2,226,200 บาท 
 2) งบบริจาคในการพัฒนาคณะฯ ในการทาํกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนกัศึกษา ทุนการศึกษา และ
สนับสนุนการเรียนการสอน       จํานวน    135,248 บาท 
        รวมทั้งสิ้น จํานวน  2,361,448 บาท 
 
     
 
แนวทางการจ ัดสรรงบประมาณ 

 

 

คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได ้ม ีการกําหนดหล ักเกณฑ ์การ
จ ัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1. หล ักเกณฑ ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. หล ักเกณฑ ์การจ ัดสรรเง ินนอกงบประมาณ(เง ินรายได ้)ประจําป ีงบประมาณพ.ศ. 2559 
โดยมีรายละเอ ียดดังน้ี 
 หลักเกณฑ ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นด ิน 

 คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาม ีหล ักเกณฑ ์การจ ัดสรร
งบประมาณแผ ่นด ินให ้ก ับหน ่วยงานต ่างๆ  หลักสูตรเพื่อสน ับสน ุน เง ินนอกงบประมาณ(เง ินรายได ้) 
ในการผล ักด ันความสําเร็จ ในการดําเน ินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆโดยจัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงานท่ีรับผ ิดชอบในแต่ละภารกิจดังน้ี 

 

 1. วงเงินจัดสรรของหน่วยงานจะจัดสรรตามงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรจากมหาว ิทยาลัย 
 2. จัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพค ุณธรรม
จร ิยธรรม  โดยจ ัดสรรงบประมาณตามเกณฑ ์ห ัวน ักศ ึกษาของสายส ังคมศาสตร์เพื่อให ้หลักสูตรดําเนิน
โครงการด้านพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 3. ส ่ งเสร ิมให ้บร ิการทางวิชาการและส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมแก ่ชุมชนและท ้องถิ่นและผู ้
ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย  ม ีส ่วนร ่วมในการแลกเปล ี่ยนเร ียนรู้และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะท่ีสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอนและด้านอ่ืนๆ 
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ผังการจัดสรรงบประมาณแผ ่นดิน 
 

 
 
 

       งบบุคลากร เงินเดือนพนักงานประเภทประจํา สํานักงานอธิการบดี 
 

 
 
 
 

    งบดําเนนิการ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการสอน สํานักงานคณบดี 
งานจัดการศึกษา 

 
 
 

ค่าใช ้สอย 1.ค่าปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
2.ค่าใช ้สอย 

งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

  

ค่าวัสดุ 1.ค่าวัสดุสํานักงาน 
2.ค่าวัสด ุการศึกษา 

หน่วยงานและ 
ทุกหลักสูตร

 
 

    เงินอ ุดหนนุ ค่าใช ้จ่ายในการให้บริการงานวิจัยและบริการ งานวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

 
 

ภาพท่ี 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผน่ดิน 
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หลักเกณฑ ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
 

 คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์ม ีหล ักเกณฑ ์การจ ัดสรรงบประมาณเง ินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้) สําหรับการผล ักดันความสําเร็จในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. วงเงินจัดสรรของหน่วยงานจะจ ัดสรรตามงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรจากมหาว ิทยาลัย 
  2. คณะใช้เกณฑ ์การจัดสรรได้แก่ 
  2.1  เง ินรายได ้ท ุกประเภทจะห ักค ่าใช้จ่ายคงที่(FixedCost)แล ้วจ ึงนํามาจ ัดสรรเป ็นงบประมาณ
รายจ ่ายได้ตามสัดส ่วนของก ิจกรรมที่ผล ักดันยุทธศาสตร์และพ ันธกิจของหน่วยงาน 

 รายจ ่ายคงที่(FixedCost)ได้แก่ 
(1) เงินเดือน/ค่าครองชีพ/ประก ันส ังคม 
(2) ค่าสาธารณูปโภค 
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏ ิบัติงาน 
(4) งบกลาง 
(5) ค่าครุภ ัณฑ์ 
(6) อ ื่นๆ 

 2.2 จ ัดสรรงบประมาณมุ ่งเน ้นด ้านการเร ียนการสอนเป ็นหล ักเพื่อผล ิตบ ัณฑ ิตที่ม ีค ุณภาพ,  
มีค ุณธรรมจร ิยธรรมโดยจ ัดสรรงบประมาณตามเกณฑ ์ห ัวน ักศ ึกษาของสายส ังคมศาสตร์เพื่อให ้หลักสูตร
ดําเนินโครงการด้านการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารจัดการ 

3. สน ับสนุนกิจกรรม/โครงการที่มุ่งผล ักดันผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ
คณะฯ 

4. มุ่งพ ัฒนาบ ุคลากรและค ุณภาพบัณฑ ิตตามวิส ัยทัศน์และปณิธานคณะและมหาวิทยาลัย 
5. สน ับสนุนการว ิจัยและงานสรา้งสรรค์พัฒนาการวิจ ัยด้านศิลปว ัฒนธรรมและการว ิจัยสถาบัน 
6. ส ่ ง เสร ิมให ้บร ิการทางวิชาการแก ่ชุมชนและท ้องถิ่นและผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียม ีส ่วนร ่วมใน

การแลกเปล ี่ยนเร ียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอ่ืนๆ 
7. มุ ่งส ่งเสร ิมประสิทธิภาพการบร ิหารจ ัดการและการลดค ่าใช้จ่ายโดยใช้ต ้นท ุนผลผล ิตเป ็นแนวทาง

และการบริหารงบประมาณที่มีความยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพ 
8. สนับสนุนให้มกีารจัดการระบบบร ิหารความเสี่ยง 
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ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
 

 

ประมาณการรายรับ 
 

 
 
 

หักค่าใช ้จ่ายคงที่(FixedCost) 
 
 
 

จัดสรรงบประมาณประจําป ี
 

 
 
 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
 
 

งานจัดการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยและ               หลักสูตร 
บริการวิชาการ

1.งบบุคลากร 
2.ค่าตอบแทน 
3.ค่าใช ้สอย 
4.ค่าวัสดุ 

1.ค่าตอบแทน 
2.ค่าใช ้สอย 
3.ค่าวัสดุ 

1.ค่าตอบแทน 
2.ค่าใช ้สอย 
3.ค่าวัสดุ 

1.ค่าตอบแทน 
2.ค่าใช ้สอย 
3.ค่าวัสดุ 

1.ค่าตอบแทน  1.ค่าตอบแทน 
2.ค่าใช้สอย  2.ค่าใช้สอย 
3.ค่าวัสดุ   3.ค่าวัสดุ 
 

 

 

 
 

ภาพที ่8  ผ ังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได ้) 
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การจัดสรรงบประมาณป ีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์ได ้จ ัดสรรงบประมาณรายจ ่ายประจําป ีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ตามพ ันธกิจยุทธศาสตร์  ผลผลิตหมวดรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอ ียดดังน้ี 
 

1. การจ ัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ ่าย 
 

รวมทั้งสิน้ 26,174,600 บาท

 

ภาพท่ี 9 การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
  

งบบุคลากร,  3,892,800 , 
12%

งบดําเนินงาน,  14,391,500 
, 43%

งบลงทุน,  11,783,100 , 
35%

งบเงินอุดหนุน,  695,600 , 
2%

งบรายจ่ายอื่น,  2,761,100 , 
8%

การจัดสรรงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จําแนกตามหมวดรายจ่าย
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2. การจ ัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

รวมทั้งสิน้ 26,174,600 บาท

 

ภาพท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
   

ยุทธศาสตร์ท่ี 1,  
19,896,415 , 76%

ยุทธศาสตร์ท่ี 2,  -   , 0%
ยุทธศาสตร์ท่ี 3,  718,600 

, 3%

ยุทธศาสตร์ท่ี 4,  
2,389,080 , 9%

ยุทธศาสตร์ท่ี 5,  
3,170,505 , 12%

การจัดสรรงบประมาณปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
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5.การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามหน่วยงานป ี 2560   

ตารางที ่ 8 การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามงาน/สาขาวิชา 
 

หน่วยงาน 
จํานวน
นักศึกษา 

 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได้ 
ภาคปกติ ภาค 

กศ.ปช. 
โครงการ
หารายได้ 

เงินคง
คลัง 

รวม 
ปกติ กศ.

บป. 
งานบริหารงานท่ัวไป   306,900   306,900

งานจัดการศึกษา   279,560   279,560

งานกิจการนักศกึษา   501,000   501,000

งานวิจัยและบริการวิชาการ   645,000   645,000

สาขาวิชาภาษาไทย 165  96,418   96,418

สาขาวิชาภาษาไทย(คบ.) 187  109,273   109,273

สาขาวิชาสังคมศกึษา 166  97,002   97,002

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 217  119,792   119,792

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) 205  126,804   126,804

สาขาวิชาภาษาจนี 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 

81  47,332   47,332

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรม
ทัศนศิลป ์

104 
 

 
 

60,772   60,772

สาขาวิชาการพฒันาชุมชน 389 51 227,312 100,088   327,400

สาขาวิชาภาษามลายู (คบ.) 35  20,452   20,452
สาขาวิชาภาษาอาหรับ 20  11,687   11,687
รวมทั้งสิ้น 2,888 280 3,420,060 549,501   3.969,561
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บทท่ี 4 
การบร ิหารและจ ัดการงบประมาณ 

 
 

ป ีงบประมาณพ .ศ .2560คณะมน  ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสต ร์ได ้ดําเน ินการเบ  ิกจ ่าย
งบประมาณ แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)ผ่านระบบERPของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เพื่อให ้การใช้จ่ายงบประมาณของคณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์เป ็นไปอย ่างม ีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเก ิดประโยชน ์ส ูงส ุด ต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวมจึงกําหนดแนวทางในการ
ปฏ ิบัติดังน้ี 

 

1.งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏ ิบัติคือ 
 1.1 งบบุคลากร (เงินเดือนค่าจ้างประจําค่าจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการ) 
 (1) หน ่วยงานที่ได ้ร ับจ ัดสรรเง ินเด ือน ค ่าจ ้างประจําและพน ักงานราชการดําเน ินการ

เบ ิกจ ่าย ผ่านระบบต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 
 1.2 งบดําเน ินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและค ่าสาธารณูปโภค) 
  (1) คณะมุ่งเน้นเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โดยม ีเป ้าหมายให ้ท ุกหน ่วยงานสามารถเบ ิกจ ่ายให ้เสร ็จสิ้นภายในวันที่31กรกฎาคม2560ยกเว้นรายการ 
ที่จะต้องเบิกจ่ายผูกพ ันไปจนถึงก ันยายน2561 (เช่น ค ่าตอบแทนเง ินประจําตําแหน ่ง) สำหร ับค ่าตอบแทน
อ่ืน ที่ไม่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานเบ ิกจ่ายด้วยงบประมาณเงินรายได้ 

  (2)  มหาวิทยาลัยม ีนโยบายจะดําเน ินการเก ็บงบประมาณแผ ่นด ินคงเหล ือจาก
หน ่วยงาน ณ 1 ส ิงหาคม2560ยกเว้นรายการที่ได ้ผ ูกพันไว้แล ้วเพื่อบร ิหารจ ัดการในรายการที่ม ีความ
จําเป็นเร ่งด ่วน และเก ิดประโยชน์กับมหาวิทยาล ัยต่อไป 

  (3) กรณ ีหน ่วยงานไม ่สามารถดําเน ินการเบ ิกจ ่ายงบประมาณแผ ่นด ินได ้ตามเป ้าหมาย
มหาวิทยาลัย จะพ ิจารณาปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจ ัดสรรของหน่วยงานน้ันๆในปีถัดไป 

  (4) รายการงบประมาณที่ระบ ุในรายละเอียดเอกสารงบประมาณรายจ ่ายประจําป ี
งบประมาณ พ.ศ.2559เช ่นค่าวัสดุการศ ึกษาค ่าวัสด ุสํานักงานเป ็นต ้นม ีวัตถุประสงค ์เพ่ือให ้เป ็นแนวทางใน
การเบ ิกจ ่ายหากหน่วยงานมีรายการอ่ืนที่มีความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบเดียวกัน 

ก ็สามารถดําเน ินการได ้ภายในวงเง ินงบประมาณที่ได ้ร ับจ ัดสรร ตามหล ัก เกณฑ ์และแนว
ปฏิบัติว่าด ้วยการขออนุมัติโอนเปล ี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามระเบียบว ่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ.2548 

 
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

 
 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4 รวม 

30% 30% 23% 17% 100% 
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 1.3 งบลงท ุน (ค ่าครุภ ัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

  
 (1) หน ่วยงานที่ได ้ร ับจ ัดสรรรายการคร ุภัณฑ ์และสิ ่งก ่อสร ้างจะต ้องปฏิบัติตามแผนการ
จ ัดซื้อจ ัดจ ้างที่สํานักงบประมาณเห ็นชอบแล ้วอย ่างเคร ่งคร ัดทั้งในส่วนของการจัดทําสัญญาจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

 (2) ให ้หน ่วยงานจัดทําแผนการจ ัดซื้อจ ัดจ ้ างพร ้อมรายละเอียดค ุณล ักษณะของ
คร ุภัณฑ์ และสิ่งก ่อสร ้างส่งกองนโยบายและแผนภายในว ันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 เพื่อให ้ดําเน ินการ
จ ัดซื้อจ ัดจ ้าง และการก่อหน้ีผ ูกพ ัน(เซ็นสัญญา)ได้ทันในไตรมาสท่ี1 (31 ธ ันวาคม พ.ศ.2559) 

 (3) ก ่อนการดําเน ินการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างท ุกครั ้งจะต ้องได ้ร ับอน ุม ัต ิในหล ักการจากผู ้ม ี
อํานาจอน ุม ัติก่อนทุกครั้งกรณีเก ิดความเสียหายเนื ่องจากไม ่ปฏิบัติตามขั ้นตอนและมาตรการของ
มหาวิทยาลัยผู ้ดําเน ินการ จะต้องรับผ ิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 (4) รายการที่ไม ่สามารถดําเน ินการได ้ท ันตามแผนการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างหร ือไม ่สามารถ
ดําเน ินตามข้ันตอนทางพ ัสดุได้ทันตามมติคณะร ัฐมนตร ีหร ือ มาตรการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจะถ ูก
รวบรวมเสนอผู ้บร ิหาร เพ ื่อพ ิจารณารายการใหม่ที่ม ีความจําเป็นเร ่งด่วนและมีความพร ้อมในการ
ดําเน ินการต ่อไป ซึ่งอาจจะม ีการโอน เปล ี่ยนแปลงไปเป็นค่าสาธารณูปโภคและรายการที่จะต้องเบิกจ่าย
ตามกฎหมายเช ่นค่าK 

 1.4 งบเงินอ ุดหนุนและงบรายจ่ายอ ื่น 
 (1) หน ่วยงานท่ีได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณแผ ่นด ินเพ่ือจ ้างพน ักงานมหาวิทยาลัยในหมวด
เง ินอดหน ุนให ้ดําเน ินการจ ้างตามระเบ ียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่สํานักงบประมาณกําหนดให ้ดําเน ินการ
ต้ังแต ่ต ุลาคม พ.ศ.2559 และสามารถบรรจุบุคคลได้ต้ังแต่เดือนมิถ ุนายน2560 
 (2) กรณ ีโครงการบร ิการวิชาการโครงการวิจัยให ้ถ ือปฏิบัติตามหล ักเกณฑ ์และ
แนวทางตามท่ีมหาว ิทยาลัยกําหนด 
 

 2. เงินรายได้ มีแนวทางของการปฏิบัติในแต่ละหมวดรายจ่ายมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 2.1งบบุคลากร (ค่าจ้างช่ัวคราวและพนักงานมหาวิทยาล ัย) 
 (1) หน่วยงานที่ได้รับจ ัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ ื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพน ักงาน

มหาวิทยาลัยในหมวดค ่าจ ้างชั ่วคราวให ้ ดํา เน ินการจ ้างตามระเบ ียบและขั ้นตอนการปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และสามารถบรรจุบุคคลได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 

 
 2.2 งบดําเน ินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยว ัสดุและค ่าสาธารณูปโภค) 
 (1) มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินก่อน 

โดยมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31กรกฎาคม2560 ยกเว้น
งบดําเน ินการอ ื่นที่ไม่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณหร ือไม ่สามารถเบ ิกจ ่ายได ้ด ้วยงบประมาณแผ ่นด ิน 
ให้หน่วยงานเบิกจ่ายด้วยงบประมาณเงินรายได้ 
 (2) มหาวิทยาลัยม ีนโยบายที่จะดําเน ินการสร ุปงบประมาณเง ินรายได ้คงเหล ือ15
ก ันยายน2558 ยกเวนรายการที่ได ้ผ ูกพนไว้แล ้ว เพื่อบร ิหารจ ัดการในรายการท่ีม ีความจําเป็นเร ่งด ่วน
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และเก ิดประโยชน์ กับมหาว ิทยาลัยต่อไป 
 (3) กรณ  ีหน ่วยงานไม ่สามารถดําเน ินการเบ ิกจ ่ายงบประมาณได ้ตามเป ้าหมาย 

มหาวิทยาลัยอาจจะพ ิจารณาปรับลดงบประมาณที่ได้รับจ ัดสรรของหน่วยงานน้ันๆในปีถัดไป 
 (4) รายการงบประมาณท่ีระบ ุในรายละเอียดเอกสารคาขอต้ังเง ินนอกงบประมาณ

รายจ ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560 ต ่างๆเป ็นรายการที่หน ่วยงานจ ัดต้ังตามวัตถุประสงค ์ในการ
เบ ิกจ ่ายหากหน ่วยงาน ม ีรายการอนที่ม ีความจําเป็นจะต ้องเบ ิกจ ่ายนอกเหน ือจากที่ระบ ุไว้ ก ็สามารถ
ดําเน ินการได ้ภายในวงเง ิน งบประมาณที่ได ้ร ับจ ัดสรร ตามหล ักเกณฑ ์และแนวปฏิบัติว่าด ้วยการขอ
อน ุม ัต ิโอนเปลี ่ยนแปลงรายการ  

 (5) การเบ ิกจ ่ายค ่าสาธารณ  ูป โภค  (ค ่า นํ้าประปา ,ค ่า ไฟฟ ้า ,ค ่า โทรศ ัพท ์) ให ้
หน ่วยงานเบ ิกจากงบประมาณแผ ่นด ินก ่อนแล ้วจ ึงเบ ิกจ ่ายจากงบประมาณเง ินรายได้ ยกเวนรายการที่
กําหนดให ้ต ้องเบ ิกจากเงินรายได้ 
 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเง ินรายได้ 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสท่ี4 รวม 

10% 40% 30% 20% 100% 
 

 

 
2.3 งบลงท ุน (ค่าครุภ ัณฑ์ทีดิ่นและสิ่งก ่อสร ้าง) 

 (1) หน ่วยงานท่ีได ้ร ับการจ ัดสรรรายการคร ุภ ัณฑ ์และสิ ่งก ่อสร ้างจะต ้องปฏิบัติตาม
แผนการจ ัดซือ้จ ัดจ้างทีม่หาวิทยาล ัยเห็นชอบแล ้วอย่างเคร่งครัดทั้งในส ่วนของการจัดทําส ัญญาจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  
 (2) ให ้หน ่วยงานจัดทําแผนการจ ัดซื้อจ ัดจ ้ างพร ้อมรายละเอียดค ุณล ักษณะของ
คร ุภ ัณฑ์และสิ่งก ่อสร ้างส ่งกองนโยบายและแผนภายในว ันที่31ต ุลาคมพ.ศ.2559เพ่ือให ้ดําเน ินการจ ัดซื้อ
จ ัดจ ้างและการก่อหน้ีผ ูกพ ัน(เซ็นสัญญา)ได้ทันในไตรมาสท่ี1(31ธ ันวาคมพ.ศ.2559) 

 (3) ก ่อนการดําเน ินการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างท ุกครั้งจะต ้องได ้ร ับอน ุม ัต ิในหล ักการจากผู ้ม ี
อํานาจอน ุม ัติ ก่อนทุกครั้งกรณีเก ิดความเสียหายเนื ่องจากไม ่ปฏิบัติตามข้ันตอนและมาตรการของ
มหาวิทยาลัยผู ้ดําเน ินการ จะต้องรับผ ิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 (4) รายการท่ีไม ่สามารถดําเน ินการได ้ท ันตามแผนการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างหร ือไม ่สามารถ
ดําเน ินตามขั้นตอนทางพัสดุได ้ท ันตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะถ ูกรวบรวมเสนอผู ้บร ิหาร
เพ่ือพิจารณารายการใหม่ที่ม ีความจําเป็นเร ่งด่วนและม ีความพร ้อมในการดําเน ินการต ่อไป ซึ่งอาจจะม ีการ
โอนเปลี่ยนแปลง ไปเป็นรายการอ ื่นที่มหาวิทยาล ัยพิจารณาว่าเหมาะสม 

 
2.4 งบเงินอ ุดหนุนและงบรายจ่ายอ ื่น 

กรณ ีโครงการบร ิการวิชาการโครงการทํานุบํารุงศ ิลปวัฒนธรรมโครงการวิจัยและโครงการ
อ่ืนๆ ให้ถือปฏ ิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่มหาวิทยาล ัยกําหนด 
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 3. การนํางบประมาณจากภายนอกเข้าระบบERP 
3.1 คณะจัดทํางบประมาณที่ได ้ร ับการจ ัดสรรจากมหาวิทยาลัยเสนอต ่อคณะกรรมการ

ประจําคณะ เพ ื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
3.2 คณะบันทึกงบประมาณลงในระบบERPระบบบริหารงบประมาณ (บ ันท ึก/ปร ับปร ุง

งบประมาณ ที่ได้รับจ ัดสรรจากภายนอก) 
3.3 คณบดียืนย ันงบประมาณที่ได้รับจากภายนอกในระบบERP 
3.4 คณะทําบ ันท ึกขออน ุม ัต ิงบประมาณผ ่านระบบE-Officeมาย ังกองนโยบายและแผนเพื่อ

อน ุม ัติ ในระบบต่อไป 
 

ดังน้ันเอกสารแนบท้ายบันทกึขออนุมัติงบประมาณประกอบด้วย 
  -มต ิที่ได ้ร ับการอน ุม ัต ิจากคณะกรรมการประจําหน ่วยงานและ/หร ือคณะกรรมการ

บร ิหาร มหาว ิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาล ัย 
   -รายงานสร ุปงบประมาณที่ได ้ร ับจากภายนอกโดยปริ้นเอกสารจากระบบบร ิหาร

งบประมาณ จากระบบERP 
 

 

 4. การโอนงบประมาณ 
เมื ่อคณะได ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเร ียบร ้อยแล ้วในช่วงระหว่างป ี

บร ิหาร งบประมาณน้ันคณะสามารถดําเนินการโอนงบประมาณภายใต้ก ิจกรรมเดียวกันได้โดย 
 4.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนดําเนินการบันทึกการโอนงบประมาณผ่านระบบERP ระบบ
บริหารงบประมาณ (โอนงบประมาณ) 

 4.2 ให้ผู้ขออนุญาตลงนามและหัวหน้าหน ่วยงานให้ความเห็นในการโอนงบประมาณ 
 4.3 หัวหน้าหน่วยงานยืนยันการโอนงบประมาณผ ่านระบบERPในระบบบร ิหารงบประมาณ 

(ย ืนย ัน การโอนงบประมาณโดยหัวหน้าหน่วยงาน) 
 4.4 ทําบันทึกข้อความขออนุมัติผ่านระบบE-Officeเพ ื่อให้อธ ิการบดีพ ิจารณา 
 4.5 อธ ิการบดีอนุมัติในระบบERP 
 4.6 น ักวิเคราะห์นโยบายและแผนต ิดตามสถานะรายการโอนงบประมาณทางระบบERP       

ในระบบ บริหารงบประมาณ 
 4.7 เมื่ออธ ิการบด ีอน ุม ัต ิงบประมาณคณะสามารถดําเนินการเบ ิกจ ่ายงบประมาณได ้

ตามปกติด ังน้ัน เอกสารแนบท้ายบันทึกขออนุมัติงบประมาณผ่านระบบE-Officeประกอบด้วย 
- แบบขอเปล ี่ยนหมวดรายจ่ายสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณโดยเพ ิ่มจากระบบ

ERP ระบบบริหารงบประมาณ 
 

-กรณ ีโอนงบประมาณเพื่อดําเนินการจ ัดซื ้อคร ุภ ัณฑ์หร ือสิ ่งก ่อสร ้างให ้หน ่วยงานแนบใบเสนอ
ราคา พร้อมคู่เท ียบ 

 

 5. การเปล ี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ ดินและสิ่งก ่อสร ้าง เมื ่อคณะได ้ร ับการจ ัดสรร
งบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเร ียบร ้อยแล ้วในช่วงระหว่างป ีบร ิหารงบประมาณน้ันคณะสามารถ
ดําเนินการเปล ี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ ่งก ่อสร ้างได้โดย 
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 5.1 น ักวิเคราะห์นโยบายและแผนดําเนินการบ ันท ึกการเปลี ่ยนแปลงรายการคร ุภัณฑ ์/
ค ่าที่ด ิน และสิ ่ งก ่อสร ้างผ ่ านระบบERPระบบบร ิห ารงบประมาณ (การเปลี ่ยนแปลงรายการ
คร ุภ ัณฑ ์/ค ่าที่ด ิน และสิ่งก ่อสร ้าง) 

 5.2 ให้ผู้ขออนุญาตลงนามและหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นในการเปล ี่ยนแปลงรายการ
คร ุภัณฑ ์/ค ่า ที่ดินและสิ่งก ่อสร ้าง 

 5.3 ห ัวหน ้าหน ่วยงานย ืนย ันการเปลี ่ยนแปลงรายการคร ุภัณฑ ์/ค ่าที่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง
ผ ่านระบบ ERPในระบบบริหารงบประมาณ (ยืนยันการเปล ี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและ
สิ่งก ่อสร ้างโดยห ัวหน ้าหน่วยงาน) 

  5.4 ทําบันทึกข้อความขออนุมัติผ่านระบบE-Officeเพ ื่อให้อธ ิการบดีพ ิจารณา 
 5.5 อธ ิการบดีอนุมัติในระบบERP 
 5.6 น ักวิเคราะห์นโยบายและแผนต ิดตามสถานะรายการการเปลี ่ยนแปลงรายการ

คร ุภ ัณฑ ์/ค ่าที่ด ินและสิ่งก ่อสร ้างทางระบบERPในระบบบริหารงบประมาณ 
 5.7 เมื่ออธ ิการบด ีอน ุม ัต ิงบประมาณคณะสามารถดําเนินการเบ ิกจ ่ายงบประมาณได ้

ตามปกติด ังน้ัน เอกสารแนบท้ายบันทึกขออนุมัติงบประมาณผ่านระบบE-Officeประกอบด้วย 
-เอกสารขออน ุม ัต ิการเปลี ่ยนแปลงรายการคร ุภ ัณฑ ์/ค ่าที่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้างที่ได้ร ับการ

อน ุม ั ติ โดยพิมพ ์จากระบบERPระบบบริหารงบประมาณ 
- ใบเสนอราคาพร้อมคู่เท ียบ 

 

 

  6. การเพิ่มหมวดรายจ ่ายที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณประจําปีเม ื่อคณะได ้ร ับการจ ัดสรร
งบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเร ียบร ้อยแล ้วในช ่วงระหว่างปีบร ิหารงบประมาณน้ันคณะสามารถ
ดําเนินการเพิ ่มหมวดรายจ ่ายที่ไม ่ได ้ตั้งงบประมาณประจําป ีได ้โดยน ักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดําเนินการบันทึกหมวดรายจ ่ายที่ไม ่ได ้ตั้งงบประมาณประจําป ีในระบบERPในระบบบร ิหารงบประมาณ
(การบันทึก/ปรับปร ุงหมวดรายจ่ายที่ไม ่ได้ต้ังงบประมาณประจําป ี) 
 
 7. การกันงบประมาณเหลื่อมปี 

  

เมื่อคณะได ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเร ียบร ้อยแล ้วในช ่วงระหว่างป ี
บร ิหารงบประมาณน้ัน หากคณะม ีความจําเป็นแต ่ไม ่สามารถเบ ิกจ ่ายงบประมาณได ้ท ันเวลาภายใน
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให ้คณะขออน ุญาตก ันเง ินงบประมาณไว้เบ ิกจ ่ายเหลือ่มปีภายในวันที่10
ก ันยายน2558โดยคณะสามารถใช้แนวทางในการดําเนินการขออน ุญาตกันเงินงบประมาณไว ้เบิกจ่าย
เหลื่อมป ีได้ 
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งบประมาณแผ่นด ิน เงินนอกงบประมาณ (รายได้) 
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนดาํเนินการ
ประสานงานกับกองคลงัของมหาวทิยาลัยก่อน 
ดําเนินการ 

1.น ักวิเคราะห์นโยบายและแผนดําเนินการก ัน
เง ินงบประมาณเหล ื่อมป ีผ ่านระบบERPในระบบ
บร ิหารงบประมาณ(การก ันงบประมาณเหลื ่อมป ี/
บ ันท ึกการกันเงิน/ขยายเวลาการก ันเงิน) 

2.น ักวิเคราะห์นโยบายและแผนดําเนินการก ัน
เง ินงบประมาณเหล ื่อมป ีผ ่านระบบERP ในระบบ
บร ิหารงบประมาณ(การก ันงบประมาณเหลื ่อมป ี/
บ ันท ึกการ กันเงิน/ขยายเวลาการก ันเงิน) 

2.ห ัวหน ้าหน ่วยงานย ืนย ันการก ันงบประมาณ
เหล ื่อมปีในระบบ ERPในระบบบร ิหารงบประมาณ
(ย ืนย ัน การก ันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน) 

3.ห  ัวหน้าหน่วยงานยืนยันการกันงบประมาณ
เหลื่อมปีในระบบERP ในระบบบร ิหารงบประมาณ
(ย ืนย ันการก ันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน) 

3.น ัก ว ิเค ราะห์น โยบายและแผนดําเน ินการ
จัดทําเอกสารเพ่ือขออนุมัติผ่านระบบ E-Officeต่อ
อธ ิการบดี 

4.น ัก ว ิเค ราะห์น โยบายและแผนดํา เน ินการ
จัดทําเอกสารเพื่อขออนุมัติผ่านระบบ E-Officeต่อ
อธ ิการบดี 

4.อธิการบด ีอน ุม ัต ิทางระบบERPในระบบบร ิหาร
งบประมาณ(อนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกัน
เงิน) 

5.อธิการบด ีอน ุม ัต ิทางระบบERPในระบบบร ิหาร
งบประมาณ(อนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกัน
เงิน) 

5.นักวิ เคราะห์น โยบายและแผนติดตามการ
ดํ า เนิ น งาน ท างระบ บ ERPใน ระบ บ บ ริห า ร 
งบประมาณ (ต ิดตามสถานการณ ์ก ันเง ิน/ขยาย
เวลา การเหลื่อมปี) 

6.นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนติดตามการ
ดํ า เนิ น งาน ท า งระบ บ ERPใน ระบ บ บ ริห า ร
งบประมาณ (ต ิดตามสถานการณ ์ก ันเง ิน/ขยาย
เวลา การเหลื่อมปี) 

6.น ักวิเคราะห ์นโยบายและแผนสาเนาเอกสารแจ ้ง
แก่หน ่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร ับทราบ เช ่น กอง
คล ั ง กองนโยบายและแผนฝ่ายพ ัสดุเป็นต้น 

7.น ักวิเคราะห ์นโยบายและแผนสาเนาเอกสารแจ ้ง
แก่หน ่วยงานที่เ ก่ียวข ้องเพ่ือร ับทราบเช่นกอง
คล ั งกองนโยบายและแผนฝ่ายพ ัสดุเป็นต้น 

8.น  ัก ว ิเค ร า ะ ห ์น โย บ าย แ ล ะ แ ผ น ต  ิด ต า ม
สถานการณ์ก ันเง ินงบประมาณเหลื ่อมปีGFMIS
หร ือผลการอนุมัติการกันเงินงบประมาณเหล่ือมปี
จากกรมบัญชีกลางได้โดยประสานกับกองคลัง 
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แนวทางการต ิดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 
 

คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์ม ีแนวทางการต ิดตาม และประเม ินผลการใช้จ ่าย
งบประมาณ และผลการปฏิบ ัติงานดังน้ี 

1. สร ุปรายละเอ ียดตัวช ี้ว ัดตามแผนปฏ ิบัติราชการประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560 
2.กําหนดผู้ร ับผ ิดชอบแต่ละตัวช ี้ว ัดอย่างช ัดเจน 
3. ฝ่ายงานสาขาวิชาที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม  ดําเนินการในกิจกรรมต่างๆตามรายละเอ ียดของ

แต่ละตัวช ี้ว ัดในส่วนที่เก่ียวข้องก ับบทบาทหน้าที่ความรับผ ิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
4. รายงานผลการดําเนินงานตลอดจนป ัญหาอปสรรค์ในแต ่ละตัวชี้วัดโดยกําหนดให ้ให ้กองนโยบาย

และแผนสํานักงานอธิการบด ีท ุกเด ือนภายในวันที่ 5 ของเด ือนถ ัดไปโดยให ้ใช้แบบฟอร ์มการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏ ิบัติราชการประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560 

5. มหาวิทยาลัยสน ับสน ุนผล ักด ันให ้ม ีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมท้ังม ีการต ิดตาม
ประเม ินผล อย ่างต ่อ เนื ่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเม ินผลการปฏิบัติราชการภายใต ้
ย ุทธศาสตร ์การพัฒนามหาว ิทยาลัย 

6. ม ีการปร ับ/วางแผนการเบ ิกจ ่ายงบประมาณที่ได ้ร ับจ ัดสรรประจาํป ีงบประมาณพร ้อมรายงาน 
ป ัญหาอปสรรค์ที่ส ่งผลให ้การเบ ิกจ ่ายไม ่เป ็นไปตามแผนส ่งให ้กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธ ิการบดี ภายในว ันที่เด ือนม ีนาคม พ.ศ.2560 และกันยายน พ.ศ.2560 

7.คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์ต ิดตามผลความก ้าวหน ้าท ุกๆเด ือน โดยจะย ึดผลการ
บร ิหาร งบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏ ิบัติงานของระบบ ERP 
ณสิ้นเด ือน ของทุกๆเดือนเป็นสําคัญเพ ื่อนําเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 
 
 

ระบบฐานข ้อมูลทางการเง ิน 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มีการนําระบบฐานข ้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหา
มาเพ่ือบริหารจัดการทางการเงินดังน้ี 

1.ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทร ัพยากรองค ์กร (ERP:EnterpriseResource 
Planning) 

2.ระบบGFMISสําหรับจัดทํารายงานทางการเงิน 
 

 

การจัดทํารายงานแสดงสถานะทางการเง ิน 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มีการจัดทาํรายงานแสดงสถานะทางการเงินโดยแบ ่งออกเป็น
2 ส่วนด้วยกันคือ 

1.รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 
2.รายงานงบประมาณคงเหล ือตามยุทธศาสตร์กิจกรรมและภาคว ิชา/สาขาว ิชา 


