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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนา้ ก 
 

บทสรุปผู้บรหิาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะประสบ

ความส าเร็จได้นั้น     มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหาร

จัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย

ของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่า

บ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับ มีการน าเงินรายได้ไป

จัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท า

รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมผีูต้รวจสอบการใชเ้งินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุ เป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้ จะเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

  ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศธิรเสาวภา 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สารบัญ 

 หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร ก 

สารบัญ ข 

ส่วน 1 บทน า 1 

ความเป็นมา 1 

โครงสรา้งหนว่ยงาน 2 

โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 

ยุทธศาสตร ์เพื่อการพัฒนาหนว่ยงาน 6 

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 9 

เป้าหมายแผนทางการเงนิ 9 
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ความเช่ือมโยงระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน วสิัยทัศน ์

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560-2564 
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31 
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ความเป็นมา (BACK GROUND) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง  

ณ สิงหาคม 2560) จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  

การบริหารของคณะเพื่อก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  

เกณฑม์าตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนา

ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้  

และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ  

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้าง

กลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณ  

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการท างานให้กับคณะมนุษยศาสตร์  

และสังคมศาสตร์ภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณ 

ที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและตดิตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีโครงสร้าง ประกอบด้วย คณะที่มีอ านาจและหน้าที่

ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของคณะ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการ

บริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่าง  ๆ ไปสู่การปฏิบัติ  

ดังภาพที่ 1 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี เพื่อท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับ

มอบหมายจากคณบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  
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โครงสร้างของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างของหนว่ยงาน 
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โครงสร้างการบริหารจดัการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ
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  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยคณะผูบ้ริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอก

ทิศทางการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วจิัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ปรัชญา (Philosophy) 

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

 

พันธกิจ (Mission) 

ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สูท่้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

เอกลักษณ์ (Identity) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

ค่านยิม (Value) 

 W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

 H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 I (Integration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมือ 

 P  (Professionalism)  ความเป็นมืออาชีพ 
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เป้าหมายในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564) 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตรท์ี่จะด าเนนิการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

 1.1 การเรยีนการสอน 

  1.1.1 เน้นการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

โดยมุ่งเน้นพัฒนา   ทักษะวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

  1.1.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1.2 การพัฒนาหลักสูตร 

  1.2.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

และตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  1.2.2 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร และมีการสอบความรู้ 

รวบยอด / ความรู้อื่นที่เทียบเท่าหรือผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ก่อนส าเร็จการศกึษา 

1.3 การพัฒนานักศึกษาและศษิย์เก่า 

  1.3.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มุ่งให้มีความรู้ในวิชาชีพ ประกอบกับการพัฒนา

นักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

  1.3.2 สง่เสริมกิจกรรมการมสี่วนรว่มของศิษย์เก่า 

  1.3.3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจัดการศกึษาแก่นักศึกษา 

  1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

2. นโยบายด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 1. สร้างระบบกลไกการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน              

และท้องถิ่น 

 2. ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน          

และแหลง่เรียนรูด้้านศลิปวัฒนธรรม 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

  1. ให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นโดยบูรณาการเข้ากับการเรียน  

การสอน และงานวิจัย โดยเป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 2. มุ่งให้บริการวิชาการที่ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเสริมรายได้                    

และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น 
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4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม 

 1. สง่เสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร 

 2. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม               

กรุงรัตนโกสินทร์ 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการที่จะด าเนินการบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ                

และบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภบิาล 

 2. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร                    

แผนงาน การเงนิ การประกันคุณภาพ 

 3. ส่งเสริมการสรา้งระบบกลไกประกันคุณภาพการศกึษาทั้งหนว่ยงานทุกระดับ 

 4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 5. สง่เสริมการพัฒนาบุคลากรที่มุง่สรา้งความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 

โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มคีวามชัดเจน 

 

ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 เพื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จึงก าหนดยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของ

แผนการศึกษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ

ให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาและของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดังภาพที่ 3 และคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและ

เป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้าน

ประสิทธิภาพของการปฏิบั ติ ง าน  ด้ านคุณภาพการให้บริก าร  และด้ านประสิทธิ ผลตาม  

พันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน ์ดังภาพที่ 3 
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ภาพที ่3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2574) เปา้ประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร์ เปา้หมายการใหบ้ริการของกระทรวงศกึษาธกิาร ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค ์ตวัชี้วัดทีส่ าคัญ และกลยุทธค์ณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
12  

6.พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3.ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการการพัฒนา 

4.ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 

5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
เพื่อการศึกษา 

แผนภูมิเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2574) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์มหาวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยั่งยนื 

 
พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

 

- คณะเอตทัคคะที่มคีวามยั่งยนื และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
- บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลกัษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรบัของ
ผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
- ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีมเีชื่อมั่นและไว้วางใจใน
การบริหารจัดการการด าเนินการตามพันธกิจ 
- คณะมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนท่ีสง่เสรมิ
และสนับสนุนการสร้างคณุลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
สอดคล้องตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
- หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
- บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ 
ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานทีด่ีและอยูใ่น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน 
- คณะมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
- คณะมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่รองรับ
การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน  
- คณะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติตามภารกิจ 

 
สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

อย่างยั่งยืน  

 
สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อย่างยั่งยืน  

- ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค ์ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศกึษาที่
ก าหนด 
- ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน ์
- ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคไ์ด้มีการจดอนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตรหรือทรัพย์สนิทางปัญญา 
- คณะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
- คณะมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทนุ 
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 
- วารสารวิชาการทีไ่ด้รบัการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
- คณะมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับ
กับความต้องการสังคม 
- บุคลากรมีศักยภาพในการริเริม่สร้างสรรคง์านวิจัย นวัตกรรม 
และการบริการวิชาการอย่างมีประสทิธิภาพ 
- คณะมีสิ่งอ านวยความสะดวกและฐานข้อมูลวจิัยที่เป็น
ประโยชน์และเอื้อต่อการสง่เสรมิงานวิจัย 
 

 
สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

 
สร้างความสัมพนัธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถ่ิน 

- เครือข่ายมีส่วนรว่มในการพฒันาและเกิดความสมัพนัธ์ที่ดี
กับคณะ 
- คณะมีเครือข่ายความร่วมมอืในประเทศที่หลากหลาย 
- ความส าเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย
ต่างประเทศ 
- คณะมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ
เครือข่าย 
- คณะมีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรบัการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 
ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

 
ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

- คณะเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
- ความมีช่ือเสียงของคณะ 
- นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 
- ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความ
เป็นนานาชาติ 
- บุคลากรได้รับการยกระดับศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ 
- ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้
มาตรฐาน 
- คณะมีการใช้เทคโนโลยีและเครือ่งมือต่าง ๆ ของ Social 
Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลกัษณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 ภาพท่ี 4 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

วิสัยทัศน์  : คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พัฒนาคณะ 

ให้เป็นเอตทัคคะ 

อย่างย่ังยืน 

การผลิตบัณฑิต 

ตรงกับความต้องการ 

ของชุมชน และสังคม 

วจิัยสร้าง

นวัตกรรม 

และองค์ความรู ้

สู่การพัฒนา

ทอ้งถิ่น 

ผู้รับบริการ 

มคีวามพงึพอใจ 

ต่อการด าเนินงาน 

ผลงานวจิัย 

และบริการวชิาการ 

มกีารน าไปใช้

ประโยชน์ 

เครือข่าย 

มคีวามพงึพอใจ 

ต่อผลการ

ด าเนินงาน 

หน่วยงานมกีาร

ขยายความร่วมมือ

ระดับนานาชาติ 

การสร้าง

ความสัมพันธ์ 

และเชื่อมโยง

เครือข่าย 

การสร้างเครือข่าย

ระดับชาติ 

และนานาชาติ 

- มรีะบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

- มกีารบรหิารจัดการที่

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

- นักศึกษาได้รับการพฒันา

ตามอัตลักษณ์ 

- หลักสูตรได้

มาตรฐานสากล 

- มีการบูรณาการ

งานวิจัยกับการ

เรียนการสอน และ

การบรกิารวิชาการ 

- งานวิจัยมี

คุณภาพและ

มาตรฐาน 

- มรีะบบ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย 

- มกีารขยายความ

ร่วมมือระดับนานาชาติ 

- มกีระบวน

ประชาสัมพันธ์และการ

ส่ือสารที่หลากหลาย

และครอบคลุม 

บุคลากรมทีักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม 

คณะมภูีมทิัศนท์ี่สวยงาม บุคลากรมทีักษะการริเริ่มสร้างสรรค ์

มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย 

สร้างผลงาน

วชิาการสูก่าร

ยกระดับภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น

อย่างย่ังยนื 

สร้าง

ความสัมพันธ์ 

เช่ือมโยง

เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่น

ขยาย 

การยกย่อง 

ระดับนานาชาติ 

บุคลากรมคีวามสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ก าหนดใช้เป็น

ลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและ

การจัดท ารายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงินและ

งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์   โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับ 

รองคณบดี  หรือ หัวหน้าส านักงานคณบดี และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของ

ตนเอง โดยมีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อม

เร่งรัดการบริหารงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด  

และควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์  

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

 1.บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ตามกองทุนจากงบประมาณ

แผ่นดนิและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรข์องคณะ 

 2.บริหารการเงนิโดยยึดหลักธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการเบิกจ่าย

อย่างมปีระสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

 3.การ เบิกจ่ ายงบประมาณที่ ได้ รั บจัดสรร เป็น ไปตามแนวทางการด า เนินงานตาม 

ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
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สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้ส ารวจ 

ความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกี่ยวกับ

ส ถ า น ภ าพก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ ง บ ป ร ะม าณขอ ง คณะมนุ ษ ย ศ า ส ต ร์ 

และสั งคมศาสตร์ ใ นปั จจุ บั น  น ามาวิ เ ค ราะห์ หาจุ ดแข็ ง  จุ ดอ่ อน  โอกาส  และอุ ปสรรค  

โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ 

ที่ เกี่ ยวข้องมาร่วมวิ เคราะห์  (ข้อมูลการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT) ทางด้านการเงิน 

และงบประมาณ พ.ศ. 2560) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 

 1. มกีารวางแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 

 2. มีการติดตามการด าเนินงานทุกเดือน ไตรมาส ประจ าปี 

 3. มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการดา้นการเงิน 

 4. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจในการด าเนินงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 1. การส่งเอกสารทางการเงินล่าช้าและไม่เป็นไปตามก าหนด 

 2. เอกสารทางการเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย 

 3. ความไม่เข้าใจในระเบียบทางการเงิน 

โอกาส (Opportunities) 

 1. มหาวิทยาลัยเปิดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบของการปฏิบัติงานแก่บุคลากรการ

เปลี่ยนแปลงด้านระเบียบการเงนิ 

 2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี

ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน 

อุปสรรค (Threats) 

 1. กฎระเบียบทางดา้นการเงนิไม่มคีวามยดืหยุ่น 

 2.การเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบการเงนิ 
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จากการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม ที่แสดงใหเ้ห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหาร

จัดการทางด้านการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื ่อให้การบริหารจัดการทางด้าน

การเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ 

และวิสัยทัศน์ จงึก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัดทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2564) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ80) 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

 พัฒนาการบริหารจัดการจากรายได้ด้านการเงินและงบประมาณ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการจากรายได้ด้านการเงินและงบประมาณ 

เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบและกลไกที่คล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 

 กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

 มาตรการ : จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่แสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายรับ-รายจ่าย 

อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ

คณะ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา 

 ตัวชี้วัด : ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิลย์เก่าต่อการด าเนินการตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ ์

ทางการเงิน 

กลยุทธ์ 

ทางการเงิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

2560 2561 2562 2563 2564 

ระบบและกลไกที่คล่องตัวในการ

บรหิารงบประมาณ 

สนับสนุน

กระบวนการ

ติดตาม 

ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

และเผยแพร่ผล

การด าเนินงาน

ให้สาธารณชน

ได้รับทราบ 

ระดับความ

เชื่อมั่นและ

ไว้วางใจของ

บุคลากร/

นักศึกษา/ศิลย์

เก่าต่อการ

ด าเนินการตาม

ภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

≥4.10 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 โครงการ

คุณธรรมและ

ความโปร่งใสใน

การปฏิบัติงาน 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 จากการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน จงึได้วิเคราะหเ์ชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์

และวิสัยทัศนส์ าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์  

และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

พัฒนาคณะ 

ให้เป็น

เอตทัคคะ 

อย่างย่ังยนื 

สร้างผลงาน

วชิาการสูก่าร

ยกระดับภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น

อย่างย่ังยนื 

สร้าง

ความสัมพันธ์ 

เชื่อมโยง

เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่น 

ขยายการยก

ยอ่งระดับ

นานาชาติ 

พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 

ผลิตบัณฑิตท่ีเนน้องค์ความรู้สูท้่องถิ่น วจิัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ก าหนดแผนและมาตรการบริหาร

ทรัพยากร 

อย่างมปีระสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน 

น าขอ้มูลการทางการเงินปีท่ีผ่านมามา 

ใชใ้นการตัดสนิใจทางดา้นการเงินได ้

วิสัยทศัน์ : คณะแห่งความเปน็เลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินโดยมี 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ด าเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง 

คือ งบประมาณแผ่นดิน และเงนิงบประมาณ (เงนิรายได้) ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดนิ 

2. เงนินอกงบประมาณ ได้แก่ 

 - รายได้จากการบ ารุงการศกึษา (ภาคปกติ) 

 - รายได้จากการบ ารุงการศกึษา (ภาคพิเศษ) 

 - รายได้จากการบ ารุงการศกึษา (โครงการจัดการศึกษาภาคปกติ) 

 - รายได้จากการบ ารุงการศกึษา (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ) 

 - รายได้โครงการการจัดหารายได้ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหา

ทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 4 
 
 

 

  

    
 

  

 

  

    

    

    

  
  

    

  

      

        

        

        

        

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
 

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

แผนงบประมาณแผน่ดิน แผนเงนินอกงบประมาณ 

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ

แผ่นดนิ 

จัดท าค าขอตัง้งบประมาณ    

เงินนอกงบประมาณ 

ได้รับจัดสรร 

ได้รับอนุมัติ 

คณะกรรมการกลั่นกรอง

งบประมาณและการเงนิ 

ได้รับอนุมัติ แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณ 

คณะกรรมการ     

สภามหาวทิยาลัย 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ HS S
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งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

ข้อมูลงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มาจากงบประมาณแผ่นดนิ และเงินงบประมาณ (เงินรายได้) 

ตารางที่ 2 งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

 

ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

  

2558 
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จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงใน

ตารางที่ 3 

 ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังส้ิน 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงนิงบประมาณแผ่นดิน 5,285,800 5,220,400 5,220,400 5,220,400 5,220,400 26,167,400 

เงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้)       

   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ) 88,395,160 72,388,800 77,563,850 77,810,350 78,035,850 394,194,010 

   - รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)  4,965,500 2,444,600 2,273,100 2,597,300 3,172,800 15,453,300 

รายได้อื่นๆ - - - - - - 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 98,646,460 80,053,800 85,057,350 85,628,050 86,429,050 435,814,710 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (4,556,040) - - -  

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 

 งบประมาณแผ่นดิน มีแผนการขอตัง้งบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 4 

 ตารางที่  4  ขอตั้งงบประมาณแผน่ดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนงาน/

ผลผลิต 

/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังส้ิน 

2560 2561 2562 2563 2564 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์

งบด าเนินงาน 5,285,800 5,285,800  5,220,400  5,220,400  5,220,400  5,220,400  5,220,400  5,220,400  5,220,400  5,220,400 26,167,400 26,167,400 

งบลงทุน - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังส้ิน 5,268,000 5,268,000  5,220,400  5,220,400  5,220,400  5,220,400  5,220,400  5,220,400  5,220,400  5,220,400 26,167,400 26,167,400 

หมายเหตุ  แผน หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตัง้งบประมาณ   

 ผล หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีได้รับจัดสรร   

               ผล*  หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีคาดวา่จะได้รับ

หน่วย : ล้านบาท 
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เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตัง้เงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 6 

 ตารางที่ 5  แผนการขอตั้งเงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

รายการ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวมท้ังสิ้น 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผนการรับนักศกึษา               

-ระดับขั้นพื้นฐาน คน - - - - - - 

-ระดับปรญิญาตร ี คน 5,443 5,917 5,856 5,560 5,680 27,475 

-ระดับบัณฑิตศกึษา คน - - - - - - 

รวมนักศึกษาทุกชั้นปี คน 5,443 5,917 5,856 5,560 5,680 27,475 

ข้อมูลงบประมาณ         

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ล้านบาท 152,404,000 80,053,800 85,057,350 85,628,050 86,429,050 489,572,250 

ประมาณรายได้อ่ืนๆ ล้านบาท - - - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ล้านบาท 152,404,000 80,053,800 85,057,350 85,628,050 86,429,050 489,572,250 

ที่มา : ประมาณการรายรับจากฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ณ เดือน มิถุนายน 2559 
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงนิ 

 ในการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้น าเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่

ส านักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา (สกอ.) และส านักงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงนิ ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7 

ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใชจ้่ายเงนิตามตัวบ่งช้ี  

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากค าขอตัง้งบประมาณแผ่นดิน 100 100 100 100 100 

ร้อยละของงบประมาณรายได้ท่ีได้รับจรงิจากการประมาณการรายรับ 96 95 95 95 95 

ร้อยละของอัตราความเส่ียงในการประมาณการรายรับกับรายรับท่ีเกดิขึน้จริง 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น าข้อมูลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรต่าง ๆ อาทิ 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยการเปรียบ เทียบต้นทุนต่อ

หนว่ยของปีงบประมาณก่อนหนา้มาเป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนการใช้จา่ยของปีงบประมาณถ้ดไป ดังตารางที่ 7  
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ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประเภทค่าใช้จ่าย ต้นทุนต่อหน่วยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนต่อหน่วยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น/

ลดลง เงินในงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

งบกลาง  

(ถ้ามี) 

รวม เงินในงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

งบกลาง  

(ถ้ามี) 

รวม 

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 45,529,827.00 16,251,485.18 - 61,781,312.18 43,080,840.16 8,120,160.00 - 51,201,000.16 22.22 

2.ค่าสอนอาจารย์พเิศษ/สอนเกิน 

12 คาบ 
2,985,200.00 5,125,600.00 - 8,110,800.00 3,362,000.00 4,001,440.00 - 7,363,440.00 3.04 

3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา - 1,102,801.56 - 1,102,801.56 - 3,539,126.00 - 3,539,126.00 0.91 

4.ค่าใช้จา่ยในการจัดการเรียนการ

สอน 
570,098.37 31,315,736.49 - 31,885,834.86 - 10,992,056.00 - 10,992,056.00 8.43 

5.ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 1,332,648.31 6,441,859.95 - 7,774,508.26 - 827,896.38 - 827,896.38 1.69 

6.ค่าใช้จ่ายเดินทาง - 4,996,800.78 - 4,996,800.78 - 200,000.00 - 200,000.00 1.02 

7.ค่าสาธารณูปโภค - 920,033.62 - 920,033.62 - 155,218.63 - 155,218.63 0.21 

8.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 409,061.60 2,689,706.56 - 3,098,768.16 336,548.41 2,721,314.68 - 3,057,863.09 1.21 

9.ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - - - - 1,720,669.45 8,652,093.78 - 10,372,763.23 2.04 

10.ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้ 76,672,242.25 83,364,548.74 - 160,036,790.99 67,292,106.96 73,685,641.45 - 140,977,748.41 59.21 

ผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 127,499,077.53 152,208,572.88 - 279,707,650.41 115,792,164.98 112,894,946.92 - 228,687,111.90  
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ตารางที่ 8 แนวทางการวางแผนการใชจ้่ายเงนิตามยุทธศาสตร์ 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 91,350,660 58,690,040 58,690,040 58,690,040 58,690,040 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

680,000 810,000 810,000 810,000 810,000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 1,170,000 4,530,000 4,530,000 4,530,000 4,530,000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 1,600,000 2,392,000 2,392,000 2,392,000 2,392,000 

รวมทั้งสิ้น 93,360,660 66,422,040 66,422,040 66,422,040 66,422,040 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 2.หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับ

หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)  ในการผลักดันความส าเร็จในการ

ด าเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ

ภารกิจ ดังนี้  

 1.วงเงินจัดสรรของหน่วยงานจะจัดสรรตามงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร 

จากมหาวทิยาลัย 

 2.จัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก เพื่อผลิตบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ของจ านวนนักศึกษา เพื่อให้

สาขาวิชาด าเนินการจัดโครงการด้านการเรียนการสอน และกิจการรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา 

ตลอดจนการบริหารภาควิชาแบบบูรณาการ 

 3.ส่งเสริมให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม                        

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ 
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ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 

ภาพท่ี 7 ผังการจดัสรรงบประมาณแผ่นดิน 
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 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได้) ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1.วงเงินจัดสรรของหนว่ยงานจะจัดสรรตามงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

2.คณะใชเ้กณฑก์ารจัดสรร ได้แก่ 

 2.1 เงินรายได้ทุกประเภทจะหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) แล้วจึงน ามาจัดสรรเป็น

งบประมาณรายจ่ายได้ตามสัดส่วนของกิจกรรมที่ผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจของหน่วยงาน 

 รายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) ได้แก่ 

  (1) เงินเดอืน/ค่าครองชีพ/ประกันสังคม 

  (2) ค่าสาธารณูปโภค 

  (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  

  (4) งบกลาง 

  (5) ค่าจา้งพนักงานท าความสะอาด 

  (6) ค่าครุภัณฑ์ 

  (7) อื่นๆ 

 2.2 จัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก เพื่อผลิตบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ของจ านวนนักศึกษารายหัว  

ถัวเฉลี่ย หัวละ 1,750 บาท เพื่อให้สาขาวิชาด าเนินการจัดโครงการด้านการเรียนการสอน และกิจการ

รมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการบริหารภาควิชาแบบบูรณาการ 

3.สนับสนุน กิจกรรม/โครงการที่มุ่งผลักดันผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัย 

4.มุ่งพัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑติตามวิสัยทัศนแ์ละปณิธานมหาวิทยาลัย 

5.สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยสถาบัน 

6.ด าเนนิงานตามจุดเน้นประจ าปี ของหน่วยงานอย่างเต็มศักยภาพ 

7.ส่ง เสริมให้บริการทางวิชาการแก่ ชุมชนและท้องถิ่น  และผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียมีส่ วนร่วม                        

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ 

8.มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ต้นทุนผลผลิตเป็นแนวทาง 

และการบริหารงบประมาณที่มคีวามยดืหยุ่น มีประสิทธิภาพ 
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9.สนับสนุนให้มกีารจัดการระบบบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 
ภาพท่ี 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจา่ย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี ้

1. การจดัสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

ภาพท่ี 9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ตารางที ่9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนเงนิ 

(บาท) 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 58,690,040 88.36 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
810,000 

1.22 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและ

ท้องถิ่น 
4,530,000 

6.82 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 2,392,000 3.60 

 
 

 

 

 

88% 

1% 
7% 

4% 

ร้อยละ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
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3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลติ 

 
ภาพท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

 
ตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

รายการ จ านวนเงนิ 

(บาท) 

ร้อยละ 

รายการค่าใช้จ่ายบุคคลภาครัฐ 18,187,800.00 21.50 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 58,690,040.00 69.36 

การสรา้งเครือขา่ยของมหาวิทยาลัย 4,350,000.00 5.14 

การพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 2,554,000.00 3.02 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มศีักยภาพ 828,000.00 0.98 
 

 

 

 

 

 

 

22% 

69% 

5% 

3% 
1% 

ร้อยละ 

รายการค่าใช้จ่ายบคุลคลภาครัฐ 

โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการ 

การสร้างเครือขา่ยของมหาวิทยาลยั 

การพฒันาภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

โครงการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้
ท่ีมีศกัยภาพ 
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4. การจดัสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

ภาพท่ี 11 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตารางที ่11 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 18,187,800 21.49 

งบด าเนินงาน 59,098,140 69.85 

งบลงทุน 7,323,900 8.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

70% 

9% 

ร้อยละ 

งบบคุลากร 

งบด าเนินงาน 

งบลงทนุ 
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5. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 

ตารางที่ 12 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตาม ฝา่ยงาน 

หน่วยงาน งบประมา

ณแผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการ

หารายได้ 

เงินคงคลัง 

คณบดี - 2,610,000 - - - 2,610,000 

ฝ่ายบรหิาร - 35,082,150 1,621,000 - - 36,703,150 

ฝ่ายวิชาการ 5,220,400 4,070,000 - - - 9,355,800 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ - 43,633,010 3,044,500 - - 46,677,510 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา - 2,210,000 300,000 - - 2,510,000 

ฝ่ายพัฒนางานวิจั ยและบ ริการ

วิชาการ 
- 790,000 - - - 790,000 

รวมท้ังสิ้น 5,285,800 88,395,160 4,965,500 0 0 93,360,660 

  

ตารางที่ 13 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตาม ค่าใช้จา่ย 

ประเภทค่าใช้จ่าย งบประมาณ สัดส่วน 

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 18,187,800.00 41.81 

2.ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ 2,500,000.00 5.75 

3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา 2,600,000.00 5.98 

4.ค่าใช้จา่ยในการจัดการเรียนการสอน 18,247,780.00 41.95 

5.ค่าใช้จ่ายการฝกึอบรม 1,780,000.00 4.09 

6.ค่าใช้จ่ายเดินทาง - - 

7.คา่สาธารณูปโภค 186,000.00 0.43 

8.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย - - 

9.ค่าใช้จ่ายเงนิอุดหนุน - - 

10.คา่ใช้จา่ยในการจัดหารายได้ - - 

ผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิน้ 43,501,580.00 60 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะด าเนินการเบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดนิและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ

ใช้จ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จงึก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

 1.1 งบบุคลากร (เงินเดอืน ค่าจา้งประจ า ค่าจา้งช่ัวคราวและพนักงานราชการ) 

  (1) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและพนักงานราชการ ด าเนินการ

เบิกจ่ายผ่านระบบตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 

 1.2 งบด าเนนิงาน (ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

  (1) คณะมุ่งเน้นเร่งรัดให้มกีารใชจ้า่ยงบประมาณแผ่นดินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย                          

โดยมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ยกเว้นรายการที่

จะต้องเบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงกันยายน (เชน่ คา่ตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง) ส าหรับค่าตอบแทนอื่น ที่

ไม่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณแผ่นดนิให้หน่วยงานเบิกจ่ายด้วยงบประมาณเงินรายได้ 

  (2) มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะด าเนินการเก็บงบประมาณแผ่นดินคงเหลือจาก

หนว่ยงาน ณ 1 กันยายน ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพื่อบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็น

เร่งดว่น และเกิดประโยชน์กับมหาวทิยาลัยต่อไป 

  (3) กรณีหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ตามเป้าหมาย

มหาวิทยาลัย จะพิจารณาปรับลดงบประมาณแผ่นดนิ ที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานนั้นๆ ในปีถัดไป 

  (4) รายการงบประมาณที่ระบุในรายละเอียดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ เชน่ คา่วัสดุการศกึษา ค่าวัสดุส านักงาน เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางในการ

เบิกจ่ายหากหนว่ยงานมีรายการอื่นที่มีความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบเดียวกัน 

ก็สามารถด าเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วย 

การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 

2548             

  1.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง) 

  (1) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติตาม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ส านักงบประมาณเห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการจัดท าสัญญา

จา้งและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส่วนที ่4 การบรหิารและจัดการงบประมาณ 
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  (2) ให้หน่วยงานจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของ

ครุภัณฑ ์และสิ่งก่อสรา้งสง่กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 30 กันยายน เพื่อให้ด าเนินการจัดซื้อจัด

จา้ง และการก่อหนี้ผูกพัน (เซ็นสัญญา) ได้ทันในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม) 

  (3) ก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มี

อ านาจอนุมัติ ก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของ

มหาวิทยาลัยผู้ด าเนินการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ 

  (4) รายการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ไม่สามารถ

ด าเนินตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ มาตรการที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูก

รวบรวมเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณารายการใหม่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการ

ด าเนินการต่อไป ซึ่งอาจจะมีการโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นค่าสาธารณูปโภคและรายการที่จะต้อง

เบิกจ่ายตามกฎหมาย เชน่ ค่า K 

 1.4 งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น 

  (1) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ใน

หมวดเงินอุดหนุนให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ส านักงบประมาณก าหนด ให้

ด าเนินการตัง้แต่เดอืนตุลาคม และสามารถบรรจุบุคคลได้ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน  

  (2) กรณีโครงการบริการวิชาการโครงการวิจัยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

แนวทางตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผน่ดิน  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

30 30 28 12 100 
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2. เงนิรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 

 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

 2.1 งบบุคลากร (ค่าจา้งช่ัวคราวและพนักงานมหาวิทยาลัย) 

  (1) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อจ้างลูกจ้างช่ัวคราว และ

พนักงานมหาวิทยาลัย ในหมวดค่าจ้างช่ัวคราว ให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและสามารถบรรจุบุคคลได้ตัง้แต่เดอืนตุลาคม  

 2.2 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

  (1) มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

ก่อน โดยมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จ สิ้นภายในวันที่  31 กรกฎาคม                     

ยกเว้นงบด าเนินการอื่นที่ไม่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ด้วยงบประมาณ

แผ่นดนิให้หนว่ยงานเบิกจ่ายด้วยงบประมาณเงินรายได้ 

  (2) มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะด าเนินการสรุปงบประมาณเงินรายได้คงเหลือ ณ 15 

กันยายน ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพื่อบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและเกิด

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

  (3) กรณีหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับลดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานนั้น ๆ ในปีถัดไป 

  (4) รายการงบประมาณที่ระบุในรายละเอียดเอกสารค าขอตั้งเงินนอกงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ต่าง ๆ เป็นรายการที่หน่วยงานจัดตั้งตามวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่าย 

หากหน่วยงาน มีรายการอื่นที่มีความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ก็สามารถ

ด าเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วยการขอ

อนุมัตโิอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 

  (5) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ าประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์) ให้หน่วยงาน

เบิกจากงบประมาณแผ่นดนิก่อนแลว้ จงึเบิกจา่ยจากงบประมาณเงินรายได้ ยกเว้นรายการที่ก าหนดให้

ต้องเบิกจากเงนิรายได้   

 2.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง) 

  (1) หนว่ยงานที่ได้รับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสรา้ง จะต้องปฏิบัติตาม 

แผนการจัดซือ้จัดจา้งที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการจัดท าสัญญาจา้ง 

และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  (2) ให้หน่วยงานจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของ

ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม เพื่อให้ด าเนินการจัดซื้อจัด

จา้งและการก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ได้ทันในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม) 
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   (3) ก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งจะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มี

อ านาจอนุมัติก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของ

มหาวิทยาลัยผู้ด าเนินการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ 

  (4) รายการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่สามารถ

ด าเนนิ ตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกรวบรวมเสนอผูบ้ริหาร 

เพื่อพิจารณารายการใหม่ที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการด าเนินการต่อไป ซึ่งอาจจะมี

การโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นรายการอื่นที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าเหมาะสม 

 2.4 งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น 

 กรณีโครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการวิจัยและโครงการ

อื่น ๆ ใหถ้ือปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.การน างบประมาณจากภายนอกเข้าระบบ ERP 

 3.1 คณะจัดท างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวทิยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ 

ประจ าคณะเพื่อขออนุมัติตอ่คณะกรรมการประจ าคณะ 

 3.2 คณะบันทึกงบประมาณลงในระบบ ERP ระบบบริหารงบประมาณ (บันทึก/ปรับปรุง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภายนอก) 

 3.3 คณบดียืนยันงบประมาณที่ได้รับจากภายนอกในระบบ ERP 

 3.4 คณะท าบันทึกขออนุมัติงบประมาณผ่านระบบ e-office มายังกองนโยบายและแผนเพื่อ

อนุมัตใินระบบต่อไป ดังนัน้ เอกสารแนบท้ายบันทึกขออนุมัตงิบประมาณประกอบด้วย 

 - มติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติตอ่สภามหาวิทยาลัย 

 - รายงานสรุปงบประมาณที่ได้รับจากภายนอก โดยปริ้นเอกสารจากระบบบริหารงบประมาณ                  

จากระบบ ERP 

4.การโอนงบประมาณ 

 เมื่อคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวทิยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่าง 

ปีบริหารงบประมาณนั้น คณะสามารถด าเนินการโอนงบประมาณภายใต้กิจกรรมเดียวกันได้โดย 

 4.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด าเนินการบันทึกการโอนงบประมาณผ่านระบบ ERP                     

ระบบบริหารงบประมาณ (โอนงบประมาณ) 

 4.2 ให้ผู้ขออนุญาตลงนาม และหัวหนา้หนว่ยงานใหค้วามเห็นในการโอนงบประมาณ 

 4.3 หัวหน้าหน่วยงานยืนยันการโอนงบประมาณผ่านระบบ ERP ในระบบบริหารงบประมาณ 

(ยืนยันการโอนงบประมาณ โดยหัวหน้าหนว่ยงาน) 

 4.4 ท าบันทึกข้อความขออนุมัตผิา่นระบบ e-office เพื่อให้อธิการบดีพิจารณา 

 4.5 อธิการบดีอนุมัติในระบบ ERP 
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 4.6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนติดตามสถานะรายการโอนงบประมาณทางระบบ ERPใน

ระบบบริหารงบประมาณ 

 4.7 เมื่ออธิการบดีอนุมัตงิบประมาณ คณะสามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามปกติ 

ดังนัน้เอกสารแนบท้ายบันทึกขออนุมัตงิบประมาณผา่นระบบ e-office ประกอบด้วย 

 - แบบขอเปลี่ยนหมวดรายจ่ายส าหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ โดยพิมพ์จาก

ระบบ ERP ระบบบริหารงบประมาณ 

 - กรณีโอนงบประมาณเพื่อด าเนนิการจัดซือ้ครุภัณฑ ์หรอืสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานแนบใบเสนอ

ราคาพรอ้มคู่เทียบ 

5.การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง 

 เมื่อคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่ างปี

บริหารงบประมาณนั้น คณะสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ได้โดย 

 5.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด าเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างผ่านระบบ ERP ระบบบริหารงบประมาณ (การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ ์

/ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง) 

 5.2 ให้ผู้ขออนุญาตลงนาม และหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นในการเปลี่ยนแปลงรายการ

ครุภัณฑ/์ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

 5.3 หัวหน้าหน่วยงานยืนยันการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างผ่าน

ระบบ ERP ในระบบบริหารงบประมาณ (ยืนยันการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง โดยหัวหน้าหนว่ยงาน) 

 5.4 ท าบันทึกข้อความขออนุมัตผิา่นระบบ e-office เพื่อให้อธิการบดีพิจารณา 

 5.5 อธิการบดีอนุมัติในระบบ ERP 

 5.6 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนติดตามสถานะรายการการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ /ค่า

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้างทางระบบ ERP ในระบบบริหารงบประมาณ 

 5.7 เมื่ออธิการบดีอนุมัตงิบประมาณ คณะสามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามปกติ 

ดังนัน้เอกสารแนบท้ายบันทึกขออนุมัตงิบประมาณผา่นระบบ e-office ประกอบด้วย 

 - เอกสารขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการ

อนุมัตโิดยพิมพจ์ากระบบ ERP ระบบบริหารงบประมาณ 

 - ใบเสนอราคาพร้อมคูเ่ทียบ 
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6.การเพิ่มหมวดรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณประจ าปี 

 เมื่อคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่างปี

บริหารงบประมาณนั้น คณะสามารถด าเนินการเพิ่มหมวดรายจ่ายที่ไม่ได้ตัง้งบประมาณประจ าปีได้โดย

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนด าเนนิการบันทึกหมวดรายจ่ายที่ไม่ได้ตัง้งบประมาณประจ าปี 

ในระบบ ERP ในระบบบริหารงบประมาณ (การบันทึก/ปรับปรุงหมวดรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ประจ าปี) 

7.การกันงบประมาณเหลื่อมปี 

 เมื่อคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่างปี

บริหารงบประมาณนั้น หากคณะมีความจ าเป็นแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลาภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้คณะขออนุญาตกันเงนิงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ภายในวันที่ 

20 กันยายน 2560 โดยคณะสามารถใช้แนวทางในการด าเนินการขออนุญาตกันเงินงบประมาณไว้

เบิกจ่ายเหลื่อมปีได้ 

งบประมาณแผ่นดิน เงนินอกงบประมาณ (รายได้) 

1.นักวิ เคราะห์นโยบายและแผน ด าเนินการ

ประสานงานกับกองคลังของมหาวิทยาลัยก่อน

ด าเนนิการ 

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด าเนินการกันเงิน

งบประมาณเหลื่อมปีผ่านระบบ ERP ในระบบ

บริหารงบประมาณ (การกันงบประมาณเหลื่อมปี/

บันทึกการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน) 

2.นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ด าเนินการกันเงิน

งบประมาณเหลื่อมปีผ่านระบบ ERP ในระบบ

บริหารงบประมาณ (การกันงบประมาณเหลื่อมปี/

บันทึกการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน) 

2.หัวหน้าหน่วยงานยืนยันการกันงบประมาณ

เหลื่อมปี ในระบบ ERP ในระบบบริหาร

งบประมาณ (ยืนยัน   การกันเงิน/ขยายเวลาการ

กันเงนิ) 

3.หัวหน้าหน่วยงานยืนยันการกันงบประมาณ

เหลื่อมปี ในระบบ ERP ในระบบบริหาร

งบประมาณ (ยืนยัน   การกันเงิน/ขยายเวลาการ

กันเงนิ)  

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด าเนินการจัดท า

เอกสารเพื่อขออนุมัติผ่านระบบ e-office ต่อ

อธิการบดี 

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด าเนินการจัดท า

เอกสารเพื่อขออนุมัติผ่านระบบ e-office ต่อ

อธิการบดี 

4.อธิการบดีอนุมัติทางระบบ ERP ในระบบบริหาร

งบประมาณ (อนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกัน

เงิน) 

5.อธิการบดีอนุมัติทางระบบ ERP ในระบบบริหาร

งบประมาณ (อนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกัน

เงิน) 

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดตามการ

ด า เนินงานทางระบบ ERP ในระบบบริหาร

งบประมาณ (ติดตามสถานการณ์กันเงิน/ขยาย

เวลาการเหลื่อมปี) 
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6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดตามการ

ด า เนินงานทางระบบ ERP ในระบบบริหาร

งบประมาณ (ติดตามสถานการณ์กันเงิน/ขยาย

เวลาการเหลื่อมปี) 

6.นักวิเคราะหน์โยบายและแผนส าเนาเอกสารแจ้ง

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ เช่น กอง

คลังกองนโยบายและแผน ฝา่ยพัสดุ เป็นต้น 

7.นักวิเคราะหน์โยบายและแผนส าเนาเอกสารแจ้ง

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ เช่น กอง

คลัง กองนโยบายและแผน ฝา่ยพัสดุ เป็นต้น 

8 .นั ก วิ เ ค ร าะห์ น โยบายและแผน  ติ ดตาม

สถานการณ์กันเงินงบประมาณเหลื่อมปี GFMIS 

หรอืผลการอนุมัติการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี

จากกรมบัญชีกลางได้โดยประสานกับกองคลัง 

 

 

แนวทางการเบิกจ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

35 35 15 15 100 
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. ก าหนดผู้รับผดิชอบแตล่ะตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

3. ฝ่ายงาน ภาควิชา สาขาวิชาที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ                     

ตามรายละเอียดของแตล่ะตัวช้ีวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบที่ได้รับมอบหมาย 

4. รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยก าหนดให้ให้กอง

นโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการ

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตาม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย  

6.  มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พร้อม

รายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน ส านักงาน

อธิการบดี 

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการ

บริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ 

ERP ณ สิ้นเดอืนของทุก ๆ เดือนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 

 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงนิ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัย

จัดหามาเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี ้ 

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 

Planning)  

2. ระบบ GFMIS ส าหรับจัดท ารายงานทางการเงิน, ระบบ EGP ส าหรับการเบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดนิ 

 

 

 

HS S
SRU



                                                                                               

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนา้ 39 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงนิ โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกัน คอื 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 

2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร ์กิจกรรม และภาควิชา/สาขาวิชา 
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ภาคผนวก 

  

HS S
SRU



                                                                                               

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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ภาคผนวก 2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖0 เวลา ๑๒.0๐ น.
ณ ห้องประ1ชุมพร'โสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
๒. อาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตดี
๓. อาจารย์มารดารัตน์ สุฃสง่า
๔. อาจารย์มัทญา พัชนี
๔. ผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง
๖. อาจารย์ดร.ขันทอง ใจดี
๗. อาจารย์กฤติกา ผลเกิด
๘. อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ
๙. อาจารย์จันทิมา หวังสมโชค
๑๐. อาจารย์ไพลิน กลิ่นเกษร
๑๑. อาจารย์กณิกนันท์ โภชฌงศ์
๑๒. ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม

๑๓. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
๑๔. อาจารย์พรสมิทธี้ ฉายสมิทธิกุล
๑๔. อาจารย์กมลวรรณ อยู่วัฒนะ
๑๖. อาจารย์สันต์ขัย รัตนะขวัญ
๑๗. อาจารย์จารุมน หนูคง
๑๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญนภา ปาละปีน
๑๙. นายยงยุทธ กิจสันทัด
๒๐. นางจุฑารัตน์ สมอคร
๒๑. นายอรรถสิทธิ๋ นิกรวัฒน์
๒๒. นายประทีป ชาลื
๒๓. นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ
๒๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุรี'พร พวงทอง
๒๔. นางสาววนิดา กงแหลม
๒๖. นางสาวจิราพร ฮามวงศ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยฯ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ป่น
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
ห ัวหน ้าสาขาว ิชาการจ ัดการอ ุตสาห กรรมท ่องเท ี่ยว 
และบริการ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
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๒๗. นางสาวสุภาวดี เรืองสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๘. นางสาวตูนละดา เพชรอำไพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๙. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓๐. นายเจริญพร เดชมณี นักวิชาการพัสดุ
๓๑. นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล นักประซาสัมพันธ์
๓๒. นายพีรพงศ์ โผแพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓๓. นางสาวนริสา รวดเร็ว นักวิชาการศึกษา
๓๔. นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผูไม่มาประชุม
-ไม่มี-

เริ่มประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑
-ไม่มี-

๑๒.๑๐ น.

ประธานที่ประชุม ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
-ไม่มี-

เร่ืองสืบเน่ือง

ระเอยบวาระทิ ๔
-ไม่มี-

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ระเบียบวาะรที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑ .การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัต ิการ ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้แจ้งว่าด้วยมหาวิทยาลัยกำหนด 

ย ุทธศาสตร์ ๔ ย ุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ย ุทธศาสตร์ท ี่ ๑ พ ัฒ นาคณ ะให ้เป ีน เอตท ัคคะอย ่างย ั่งย ืน
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ยุทธศาสตร์ที ๒ สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญายุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ 
และเซือมโยงเครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายการยกย ่องระด ับนานาชาต ิ มหาว ิทยาล ัยจ ึงจ ัดทำแผน 
ยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ึน

ดังบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอแจ้งคณะกรรมการตามคำสั่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)ฯ เพื่อดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ แผน ประกอบด้วย 

๑.ฝ่ายกิจการนักศึกษา จำนวน ๓ แผน
๑.๑.แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๑.๒.แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑.๓.แผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย 

๒.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน ๓ แผน 
๒.๑.แผนปฏิบัติด้านวิจัย 
๒.๒.แผนปฏิบัติการการบริการวิชาการ 
๒.๓.แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

๓.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จำนวน ๓ แผน 
๓.๑.แผนกลุยทธ์ทางการเงิน 
๓.๒.แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน 
๓.๓.แผนการจัดการความรู้ 
๓.๔.แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

๔.ฝ่ายบริหาร จำนวน ๖ แผน
๔.๑.แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔.๒.แผนพัฒนาบุคลากร
๔.๓.แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
๔.๔.แผนปฏิบัติการด้านการประซาสัมพันธ์เซิงรุก 
๔.๕.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔ ๖ .แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

๕.ฝ่ายบริการการศึกษา จำนวน ๒ แผน
๕.๑.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
๕.๒.แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)ฯแล้ว 
และเห็นควรนำแผนดังกล่าว นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ
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*

๕.๒.(ร่าง)การจัดสรรงบประมาณระดับสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นายประทีป ซาลี เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่อง (ร่าง)การจัดสรรงบประมาณ 

ร ะ ด ั บ ส า ข า  ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๑  โ ด ย ป ร ะ ช ุ ม ย อ ด ง บ ป ร ะ ม า ณ  
ที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๘๔,๖๐๙,๘๔๐ บาท โดยการจัดสรรงบประมาณของสาขา ยึดตามรายหัวนักศึกษา 
ของแต่ละสาขาตามแผนการรับ และคิดอัตรารายหัว หัวละ ๑,๗๕๐ บาท ซึ่งแต่ละสาขาจะได้รับงบประมาณ 
ในเอกสารในวาระการประชุมที่ ๕.๒ ที่แนบมา

ท ั้งน ี้ผ ู้เข ้าร ่วมประช ุม เห ็นขอบก ับการจ ัดสรรงบประมาณ ระด ับสาขา ประจำป ีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม เห็นขอบ

ระเบียบวาะรที่ ๖  เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ปีดประชุม ๑๕.๐๐ น.

ใไ ฉ ]ไ น ^ ^
(นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์) 

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ดร.ขันทอง ใจดี)
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คร้ังท่ี ๕/ ๒๕๖๐

วันอังคารท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ข้ัน ๑ อาคาร ๓๕

ผู้มาประชุม
๑. ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ 
๒. อาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล 
๔. อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี 
๕. อาจารย์มัทญา พัชนี 
๖. อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า 
๗. อาจารย์นิธิวดี โฆสรัสวดี 
๘. อาจารย์ธิดา นิติธรญาดา
๙. นายยงยฺทธ กิจสันทัด

ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ใจจริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายประทีป ขาลี
๒. นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์

เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผไม่มาประชุม
- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑ ๐ .๑ ๐  น.

ประธานที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๑ ะ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องเกี่ยวกับคณะฯ เนิน 

เจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี ๒๙ 
กันยายน ๒๔๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีผู้ท่ีจะเช้าร่วม'โน'วันดังกล่าว จำนวน ๔๐ คน จะมีตัวแทนคณะที่ฃึ้นบนพระที่ 
นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ จำนวน ๔ คน และสำรองไว้ ๓ คน ส่วนบุคลากรท่านอื่นการ 
แต่งกายได้แจ้งทุกท่านได้รับทราบแล้ว และจะมีรถรับ-ส่งจอดอยู่ที่ลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวลา 
๐๖.๓๐ น. เวลากลับประมาณ ๑๒.๐๐ น.

มติท่ีประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ ะ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๖0  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง 
รายงานการประชุม โดยแล้ไขดังนี้

หน้า ๔ ข้อ ๔ “อาจารย์ณัฐภัทร แล้วรัตนภัทร์” ” แก้ไขเป็น “อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓ ะ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการปฏิบ ัต ิราชการตามคำรับรองการปฏิบ ัต ิราชการ ประจำปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ รอบ ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ -  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องการรายงานการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขอให้รองคณบดีทุกท่านที่รับผิดชอบรายงานในที่ 
ประชุมทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบเพื่อขี้แจงให้ที่ประชุมใต้รับทราบต่อไป

- อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องจำนวนตัวขี้วัดที่รับผิดชอบทั้งหมด 
๑๓ ตัวข้ี'วัด ผ่านเกณฑ์ ๖ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๗ ซึ่งประกอบด้วยแบบประเมิน 0ก11ก6 จำนวน ๓ ตัวขี้วัด ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ จำนวน ๑ ตัวขี้วัด และคุณวุฒ ิปริญญาเอก จำนวน ๑ ตัวขี้วัด แบบประเมิน ๐กแก6 จำนวน ๑ 
ตัวขี้วัด และอาจารย์ซาวต่างชาติ จำนวน ๑ ตัวข้ีวัด

- อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกับคุณภาพ แจ้งเรื่องจำนวนตัวขี้วัด 
ที่รับผิดชอบ ๒ ตัวขี้วัด ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อครบรอบ ๑๒ เดือนจะผ่านทั้ง ๒ 
ตัวขี้วัด

- อาจารย์มี'ทญ'า พัชนี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งเรื่องจำนวนตัวขี้วัดที่ 
รับผิดชอบทั้งหมด ๑๑ ตัวขี้วัด ผ่านเกณฑ์ ๖ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๕ ซึ่งประกอบด้วย

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามเกณฑ์ 0 5  เกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ผล 
การดำเนินงาน ๓๓.๓๓ ร้อยละของความก้าวหน้า ๕๕.๕๖

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการอันดับมหาวิทยาลัย โดย 
ผ6เว๐๓61:1X5 เกณฑ์ ๑๐๐ ผลการดำเนินงาน ๙๐.๙๑ ร้องละของความก้าวหน้า ๙๐.๙๑

- อาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องจำนวนตัวขี้วัดที่รับผิดขอบ ๑๐ 
ตัวขี้วัด ผ่านเกณฑ์ ๘ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒ การดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งต้องรอหน่วยงานเจ้าภาพ 
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล ใจจริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งเรื่องจำนวนตัวขั้วัดที่
รับผิดชอบ ๑๒ ตัวขี้วัด ผ่านเกณฑ์ ๑๑ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑ คือระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/ 
นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดำเนินการตามภารกิจชองหน่วยงาน การดำเนินการผลักตันในการประเมินรอบที่ ๒ 
เพ่ือให้บรรลุต่อไป

สรุปในภาพรวมของผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๑ เดือน)โดยได้รับการยืนยันผลการดำเนินงานจากหน่วยงานเจ้าภาพแล้วนั้น 
โดยผลการดำเนินงานอยู่ที่ระดับคะแนน ๔.๐๕๔๔๒ ผลการประเมินดีเยี่ยม

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ
๒. มอบรองคณบดีทุกท่านเร่งดำเนินการตัวซี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
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ระเบียบวาระที่ ๔ ะ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๙
-อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องผลการ 

ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๙ โดยในภาพรวมของคณะฯ จำนวนสาขาวิชา 
ท้ังส้ิน ๑๔ สาขาวิชา ผลการประเมิน ๓.๑๙ คะแผนผ่าน ระดับคุณภาพดี โดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุนและสาขาการ 
บริหารงานตำรวจ ระดับคุณภาพปานกลาง ส่วนอีก ๑๒ สาขาวิชา ระดับคุณภาพดี ผลการประเมินคณะกรรมการ 
ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เปีนไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีจุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและ 
แนวทางปรับปรุง ดังน้ัน สาขาวิชาต้องไปดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อให้ปีลัดไปจะได้มีการ 
พัฒนาและการแกไขจุดที่ควรพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๙
-อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องผลการ 

ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๔๔๙ คณะฯมีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการ 
ประเมินครับทั้ง ๔ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวปงชี้ คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๗ ผลการประเมินระดับดีผลการประเมิน 
คณะกรรมการได้ม ีข ้อเสนอแนะเพ ื่อเสริมจุดแข็ง/ประเด ็นที่ข ื่นซม แนวทางเสริมจุดแข็ง จ ุดท ี่ควรพ ัฒนา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ดังน้ัน คณะฯต้องไปดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อให้ปี 
ถัดไปจะได้มีการพัฒนาและการแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑
-นายประทีป ซาลี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีแจ้งเรื่องคณะฯ จัดทำแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น ๔,๒๒๐,๔๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) โดย 
แบ่งออกเปีน ๔ ไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ต ั้งแต ่เด ือนตุลาคม -  ธันวาคม โดยม ีแผนการใช ้จ ่ายงบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่มกราคม -  มีนาคม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไตร 
ม าส ท ี่๓ ตั้งแต่เมษายน -ม ิถ ุน ายน แผน การใช ้จ ่ายงบ ป ระมาณ ๑ ,๗ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ บาทและไตรมาสท ี่๔ ตั้งแต่ 
กรกฎาคม-กันยายน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๔๒๐,๔๐๐ บาท สำหรับงบประมาณที่เหลือจะนำไปซื้อวัสดุเพื่อ 
ใช้ในสำนักงานคณบดีต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ ะ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ /\ฐ6กชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ ระดับหน่วยงาน

- อาจารย ์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณ บดีฝ ่ายแผนงานและประก ันค ุณ ภาพแจ ้งเร ื่อง 
โครงการวาระสำคัญประจำปี /ญ6กป3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ 
แบ่งโครงการ จำนวน ๙ โครงการ ผู้รับผิดขอบชองแต่ละโครงการดังต่อไปนี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จำนวน ๒ โครงการ โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ และ 
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร จำนวน ๓ โครงการ โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ โครงการ 
พัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และโครงการประซาสัมพันธ์ 
เซิงรุก

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน ๓ โครงการ โครงการส่งเสริมตีพิมพ์ 
เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ใน 
แหล่งเรียนรู้ และโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จำนวน ๑ โครงการ โครงการขยายเครือข ่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

(ะ.๒ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
-อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องคณะฯได้ 

ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒(ะ๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมท้ังส้ิน ๑๗ แผน แต่ละแผนจะมีผู้รับผิดชอบดังนี้

ฝ ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และแผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรับผิดชอบแผนปฏิบัติด้านวิจัย แผนปฏิบัติการการบริการ 
วิชาการ และแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพรับผิดชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความ 
เส่ียง แผนการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์

ฝ่ายบริหารรับผิดชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติการ 
ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการด้านการประซาสัมพันธ์เซิงรุก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ฝ่ายบริการการศึกษารับผิดชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
และแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

มตทิี่ประชุม เห็นชอบและอนุมิติแผนดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ 

ระเบียบวาระที่ ๖  ะ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องการบริหารงาน 

ตามโครงการต่าง  ๆ ชองอาจารย์แต่ละท่าน ขอให้การยืมเงินทดรองราชการให้ยีมทีละโครงการ การยืมเงินให้ 
เวียนเปีนรายไตรมาส และเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วส่งรูปรายงาน/กิจกรรมของโครงการทุกโครงการมายังฝ่าย 
แผนงานและประกันคุณภาพ

๖.๒ อาจารย์มัทญา พัชนี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีความประสงค์ขอรับสมัคร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยอีกจำนวน ๑ อัตรา เนื่องจากภาระงานมีจำนวนมาก ตัวขึ้วัดมีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

มติท่ีประชุม รับทราบ
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ปีดประชุมเวลา (5)(5).(̂ 0 ใ4.

&'0̂  [1x0^
(นายยงยุทธ กิจสันทัด) 

ผู้จดบันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
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มหารทยาลัยราชภ้ฏลในลฺนันทา

เลขทีรับ ® ?.?*?!)??!??.
รันท ี.........ะ?..?.;.!!-...'!?.?.
เวลา ๑๓!๔๖ น.

บนทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และลังคมศาสตร์ โทร.๑๒๘๔

ที่ มส. ๖๓๐๘ วับที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๖๐

ส่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๐ -  ๒๔๖๔)และแผนปฏิบัติการ  ๆ และแผนปฏิบัติ 
การย่อย ๑๘ แผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑

เรียน อธิการบดี

ตามที่กองนโยบายและแผนให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๔๖๐ -  ๒๔๖๔)และแผนปฏิบัติการ  ๆ และแผนปฏิบัติการย่อยจำนวน ๑๘ แผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๑ และเสนออนุมัติต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ น้ัน

ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๔๖๐ -  ๒๔๖๔) และแผนปฏิบัติการ ฯ และแผนปฏิบัติการย่อยจำนวน ๑๘ แผน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๑ (ตามเอกสารแนบ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและ 
ดำเนินการจัดส่งกองนโยบายและแผนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และลังดมศาสตร์

29 ก.ย. 60 เวลา 13:14:19 ^ (วก-910 56โ\̂ 6โ 5เ5ก 
5เ3ทลเ:นโ6 0ว0เ6 : 8 3 /ฬ ท ํเ0-^\ฟ \01ะ-^386:

อนุมัติ

(รศ.ดร.ญเดช เกิดวิชัย) 
อธิการบดี

29 ก.ย. 60 เวลา 08:46:25 ^๐ก-เ1พ  560/61' 5เ3ท 
รเฐกนโ6 0๐๘6 ะ 008^-0/ฬ /เฬ ผ-ธ(โ^อฬ-^ ฐ/ไ1
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