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ค าน า 
 
          ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิต
เพ่ือแก้ปัญหาด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ด าเนินการด้านการศึกษา
ทางทันตแพทยศาสตร์ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2523 โดยให้ความส าคัญทั้งด้านการเรียนการสอนการวิจัย และการ
บริการวิชาการแก่สังคม ในการด าเนินการเพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจากการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์มายังคณะต่าง ๆ นั้น และเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นโยบาย  
ทิศทางการน าองค์กรของคณะดังกล่าว งานยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงมีหน้าที่ในการวางแผนงาน 
และจัดท าสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารโดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดท าแผน  
การก ากับติดตาม ทุกรอบ   
          ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้จัดท าการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนของผู้บริหาร      
          ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์
รัชฎา  ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้าหน่วยงานยุทธศาสตร์ 
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ หัวหน้าหน่วยสารบรรณ 
ที่ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งาน วิเคราะห์ 
จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ตลอดจนคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนและผู้สนใจทั่วไป 
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บทที่ 1  
บทน ำ  

 

1.ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์ 
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
ได้ระบุว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” เป็นได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการของทุกส่วน
ราชการในการกระท าภารกิจใดว่าต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ไม่มีขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อเหตุการณ์ 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ ตามมาตรา 13 14 16 และ17 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาที่ เป็นเลิศ EdPEx เ พ่ือลดขั้นตอนที่ซับซ้อนมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 23(1) ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย 
ของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน  
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37(2) ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นั้น 
  คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจ 
จานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 97 เล่ม 96 ตอนที่  80 ลงวันที่  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีพันธกิจ 
ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตเพ่ือแก้ปัญหา  
ด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดรับนั กศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับทั้ง ปริญญาโท 8 หลักสูตร ปริญญาเอก 1 หลักสูตร รวมนักศึกษา
ทุกระดับจ านวน 525 คน มีการจัดการเรียนการสอนมีการเน้นทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
และคลินิกทันตกรรม รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติ 
งานจริงในงานทันตสาธารณสุข และงานด้านทันตกรรมอยู่เป็นประจ า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่มีความพร้อมในการบริการทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ผ่านมา บัณฑิต บุคลากรและศิษย์เก่า  
ของคณะได้สร้างชื่อเสียง และประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อีกทั้ง  คณะยังมีหน้าที่ 
ในการด าเนินงานด้านวางแผนงาน ก ากับติดตาม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ ส าหรับใช้  
ในการงานวิเคราะห์ และจัดท าและทบททวนแผนปฏิบัติการทั้งแผนระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารให้สอดคล้องภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 โดยคณะได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตามภารกิจ ผลการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์
ที่ผ่านมา ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของโลก ประชากรผู้สูงอายุไทยที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น ที่มีความส าคัญในการก าหนดทิศทาง
การศึกษาและการพัฒนาก าลังคนของประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ยุทธศาสตร์ 
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การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560- 
2564) พัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และนโยบายรัฐบาล และการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  
      ปัญหาจากการด าเนินงานและสิ่งที่พบจากการที่เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐในปี พ.ศ. 2558 ท าให้มีการลดลงของงบประมาณเงินแผ่นดินจากรัฐบาลที่ลดลงทุกปี ในการจัดท า
งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานภายใน จะต้องมีประสิทธิภาพ 
และจากค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทุกปี จากการน างบประมาณที่ได้มาพัฒนาการเรียน การสอน 
การบริการวิชาการ และจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีแนวโน้มเพ่ิ มขึ้นทุกปีนั้น 
และบทบาทหน้าที่ในการจัดการจัดท าแผนปฏิบัติการของคณะท าค าเสนอของบประมาณ การวิเคราะห์ 
และรวบรวมสถิติที่เก่ียวข้องกับการทบทวนงบประมาณโครงการกิจกรรมย้อนหลังประกอบ 
  โดยมีแนวทางการปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้คณะต้องดึงเงินสะสมมาใช้เพ่ิมขึ้นทุกปี และจัดสรรเงิน 
โดยใช้งบยุทธศาสตร์  ในการจัดท าโครงการและกิจกรรมที่ส าคัญของคณะจึงต้องมีการก ากับติดตาม 
การประเมินผลให้เป็นไปตามแนวนโยบายและบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ความเข้าใจ  
ในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายทิศทางเป้าหมาย  
การน าองค์กรของคณะทันตแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ผู้ศึกษาเป็นปฏิบัติงานในงานยุทธศาสตร์ และรับผิดชอบงาน 
ด้านกระบวนการจัดท าแผนของคณะฯ  จึงมีความสนใจศึกษา “การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
เพ่ือได้ข้อมูลสารสนเทศ เสนอผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผนและการบริหาร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  1. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2. เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563  ตามยุทธศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
     1. ได้ผลการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ตามแผนยุทธศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     2. ได้ผลแนวโน้มงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2563  ตามแผนยุทธศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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4. ขอบเขตของกำรวิเครำะห์ 
     1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร หมายถึง งบประมาณเงินรายได ้และงบประมาณแผ่นดินตามแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2560-2563 ในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์  ปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
     2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ในการบริหารงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-
2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
 5. นิยำมค ำศัพท์เฉพำะกำรวิเครำะห์ 
     มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    คณะ หมายความว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    ผู้บริหาร หมายความว่า คณบดี รองคณบดี และผู้อ านวยการกองคณะ 
    หัวหน้าสาขาวิชา หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ หมายความว่า กระบวนการ/ขั้นตอนในการท าค าขอ 
  งบประมาณ โครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนงาน แผนงบประมาณรายจ่ายโครงการ/   
  กิจกรรมทั้งระยะ 4 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในคณะ  

   ปีงบประมาณ หมายความว่า ช่วงระยะเวลาคณะ/หน่วยงานได้รับงบประมาณจากการด าเนินงาน  
   โดยปกติถือเอาระยะเวลา 1 ปี คือ เริ่มจาก 1 ตุลาคม ไปสิ้นสุดที่ 30 กันยายนของปีนั้นๆ 
  งบประมาณแผ่นดิน หมายความว่า แผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ แหล่งที่มา 
                     ของรายรับรายจ่ายของรัฐบาลในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 
  งบประมาณเงินรายได้ หมายความว่า งบประมาณที่คณะได้รับจากการด าเนินงานของหน่วยงาน  
   ภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แผนปฏิบัติการ หมายความว่า แผนงานหรือแผนปฏิบัติงานที่ใช้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุแผน 
   กลยุทธ์ในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมคณะ ที่ได้ก าหนดขึ้นเพื่อด าเนินการในรอบ   
  ปีงบประมาณนั้น ๆ   
การบริหารงบประมาณ หมายความว่า การจัดสรรงบประมาณตลอดจนการปรับปรุง สัดส่วน  
  งบประมาณ ตามพันธกิจ และภารกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    โครงการ หมายความว่า โครงการ หรือกิจกรรมที่ก าหนดเอาไว้ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใด 
    อย่างหนึ่งมีผู้รับผิดชอบ มีขั้นตอนการด าเนินงาน และมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะด าเนินการตาม 
    แผนงานที่ก าหนดไว้ และระบุไว้ในเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือ 
    ทีก่ าหนดขึ้นใหม่ระหว่างปี 
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บทที ่2 
เอกสำรและงำนวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ได้ศึกษา เฉพาะการจัดสรรงบประมาณ
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ที่ ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ เ งิ น ร า ย ไ ด้  แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น 
ของคณะทันตแพทยศาสตร์  โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในแผนยุทธศาสตร์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งจากเอกสารงานวิเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอไว้ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนตำมยุทธศำสตร์ 
1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรก ำกับกำรวำงแผน (Planning)  
    1. ควำมหมำยของกำรวำงแผน  
 “การวางแผน” (Planning) มาจากภาษาละติน ค าว่า “แพลนัม” (Planum) (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์. 
2540 : 48) หมายความว่า พ้ืนที่ราบ พิมพ์เขียว หรือค าว่า “Planning” หมายความว่า กระบวนการวิเคราะห์
และตัดสินใจของผู้บริหารที่ก าหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้อย่าง โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ (Information) มาก าหนด หรือพยากรณ์อนาคต 
    2. ประโยชน์ของกำรวำงแผน 
        ประโยชน์ของการวางแผนต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ท าให้มีกรอบ ทิศทางที่ชัดเจน คือ ใครท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร  
              2. การท างานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีแนวทางที่เป็นหางเสือของเรือ  
   3. ประหยัดทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และเวลา 
              4. ท าให้การท างานเป็นระบบ ผู้บริหาร ควบคุมและติดตามได้ 
   5. ผู้ปฏิบัติภายในมีความม่ันใจ 
   6. ป้องกันปัญหาหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
      3. องค์ประกอบของกำรวำงแผน  
          องค์ประกอบการวางแผนที่ส าคัญมีองค์ประกอบ ดังนี้  
   3.1 การก าหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ที่ต้องการบรรลุ  
  1) จุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ (Goals) หมายความว่า การแสดงให้เห็นถึงความคาดหวัง 
ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตในช่วงระยะเวลาข้างหน้าที่มองในรูปผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ก าหนดไว้กว้าง ๆ 
  2) วัตถุประสงค์ (Objective) หมายความว่า การแปลงจุดมุ่งหมาย (Goal) ให้เป็นรูปธรรม 
เพ่ือง่ายในการปฏิบัติ เป็นการก าหนดผลผลิต (Output) ที่คาดหวังไว้อย่างกว้าง ๆ ชัดเจน น าไปปฏิบัติได้ 
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  3) เป้าหมาย (Targets) หมายความว่า ผลจากการแปลงวัตถุประสงค์ให้เป็นรูปธรรมในการ
ปฏิบัติมากขึ้น จึงเป็นการก าหนดผลลัพธ์ สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามแผนโดยจะก าหนดเป็นหน่วยนับ 
ที่วัดผลได้เชิงปริมาณ และก าหนดระยะเวลาที่จะบรรลุผลส าเร็จไว้ 
   3.2 วิธีการและกระบวนการ (Means and Process) หมายความว่า การน าข้อมูลต่าง ๆ มา
วิเคราะห์ก าหนดทางเลือก (Alternative) เลือกแนวทางปฏิบัติ หรือกลวิธี (Strategy) ให้บรรลุจุดหมายน ามา
ถ่ายทอดเป็นแผนงาน (Programs) โครงการ (Projects) ที่เชื่อมโยงกันโดยทั่วไปมี 2 องค์ประกอบหลัก คือ 
  1) กลวิธีการปฏิบัติหรือมาตรการ (Strategy) คือ การก าหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุจุดหมาย 
(Ends) ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) แผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) คือ การก าหนดแนวทางการกระท าที่เป็น
รูปธรรมในการปฏิบัติงานมากขึ้นโดยทั่วไปมักมีประเด็นในการเขียนที่ชัดเจนเชื่อมโยงกันเป็นระบบ 
   3.3 ทรัพยากร (Resources) และค่าใช้จ่าย (Cost) หมายความว่า องค์ประกอบที่ส าคัญในการ
วางแผนและการน าแผนไปปฏิบัติ ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องระบุให้ชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ “ไม่ใช่วาดวิมานในอากาศ หรือเพ้อฝัน” 
   3.4 การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) หมายความว่า องค์ประกอบที่แสดงถึงกรรมวิธี 
ในการตัดสินใจเลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบัติ ให้เกิดผลส าเร็จตามจุดหมาย (Ends) ที่ก าหนดไว้ที่ขั้นตอน
นี้จะต้องอาศัยกลยุทธ์หลายอย่าง ทั้งกลยุทธ์ภายในและภายนอกองค์กร 
   3.5 การประเมินผลแผน (Evaluation) หมายความว่า องค์ประกอบที่เป็นการตรวจสอบการ
ควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า ข้อบกพร่อง หรือข้อจ ากัดของแผนนั้น
เพ่ือจะได้ปรับปรุงแผนให้สามารถน าไปปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        4. ระดับของกำรวำงแผน 
 แบ่งระดับการวางแผนตามลักษณะการบริหารงานสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
  1. การวางแผนระดับนโยบาย (Policy Planning) เป็นแผนระดับสูงสุดขององค์กรจะระบุแนวทาง
ไว้อย่างกว้าง ๆ เป็นพ้ืนฐานในการที่จะก่อให้เกิดแผนชนิดอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นแผนระยะยาว (Long - Range 
Plan) เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น 
  2. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นการวางแผนหลอมรวมครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดขององค์กรหรือแผนงานใหญ่ขององค์กรโดยจะระบุไว้  “อย่างกว้าง” และ“มองไกล” ไปพร้อม ๆ กัน 
ในการที่จะเป็นแผนระยะยาว 5 - 10 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนระดับนโยบาย 
  3. แผนปฏิบัติการหรือแผนด าเนินงาน (Operation Plan) เป็นการวางแผนที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ที่ถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ จะประกอบ 
ด้วยวัตถุประสงค์เป้าหมาย กิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการแบ่งออก  
เป็น 2 ประเภท คือ แผนใช้ประจ า (Standing Plans) และแผนใช้เฉพาะครั้ง (Single-use Plans)  
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 สามารถสรุปได้ว่า “การวางแผน” มีลักษณะเป็น “ศาสตร์” ที่ต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ 
(Empirical Information) ที่แม่นตรงเชื่อถือได้ และมีองค์ประกอบที่ชัดเจนต่อเนื่องกันไปตามล าดับ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้แผนมีความรู้ มีความเข้าใจในการถ่ายทอด และน าแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
1.2 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ (Strategic Planning) 
        1. ควำมหมำยของกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 
 การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. 
(2540 : 48) ได้อธิบายหมายความว่า “กระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร 
โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องบรรลุ และก าหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ ที่ก าหนดบนพ้ืน
ฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ” การวางแผนที่ส าคัญนั้นจะต้องตอบค าถาม 3 ข้อ คือ “องค์กรก าลัง 
จะก้ า ว ไปทา ง ไหน  ( Where are you going?) สภาพแวดล้ อมองค์ ก ร เ ป็ น อย่ า ง ไ ร  (What is the 
environment?)  และองค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร (How do you get there?)” 

         2. โครงสร้ำงของแผนงบประมำณ 
              โครงสร้างแผนงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ก าหนดล าดับ  
ชั้นจากบนลงล่าง (Cascading) เป็น 4 ระดับ ดังนี้  
   1. ระดับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จะก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนพร้อมตัวชี้วัด
ความส าเร็จของรัฐบาลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่พึงปรารถนา เรียกว่า “National Policy 
Indicator” หรือ “Impact Indicator” ในระดับรัฐบาล 
   2. ระดับยุทธศาสตร์กระทรวง จะก าหนดเป้าหมายการให้บริการสาธารณะเฉพาะด้าน 
ที่ชัดเจน พร้อมตัวชี้วัดความส าเร็จของกระทรวงที่มีต่อผลประโยชน์ของกลุ่มสังคมที่เป็นเป้าหมาย เรียกว่า 
“Ministerial Policy Indicator” หรือ “Impact Indicator” เช่นกัน แต่อยู่ในระดับกระทรวง 
  3. ระดับกลยุทธ์ระดับกรม จะก าหนดเป้าหมายการให้บริการระดับกรมที่ชัดเจนพร้อมตัวชี้วัด
ความส าเร็จของหน่วยงานที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ และลักษณะผลประโยชน์เฉพาะหรือผลลัพธ์ 
“Outcome Indicator”  
        4. ระดับกิจกรรม จะก าหนดกิจกรรมหลัก น าส่งผลผลิตที่ชัดเจน พร้อมตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เมื่อสิ้นสุดการจัดท ากิจกรรมหลัก เรียกว่า “Output Indicator” 

  3. กระบวนกำรกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ (Strategic Planning Processes) มีข้ันตอนดังนี้ 
      1) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
    2) ก าหนดภารกิจหรือพันธกิจ (Mission) 
    3) ก าหนดเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) 
    4) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy) 
    5) ก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา 
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 นามธรรม วิสัยทัศน์ (Vision)  ต้องการเป็นอะไร 

   พันธกิจ (Mission)  ต้องท าอะไร 

   จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ท าเพ่ืออะไร 

    ยุทธศาสตร์   ท าอย่างไร 

       แนวทางการพัฒนา  ท าโดยวิธีการใด 

  รูปธรรม  
    เป้าหมาย         ท าแค่ไหน/ เท่าใด/ กับใคร/ เมื่อใด 
 

                     ภำพที่ 1 แนวคิดกระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์  
                                           (อ้างถึงใน สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์. 2540) 

            ส่วน “กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์” หมายความว่า แผนกลยุทธ์จะระบุข้อความที่แสดงว่า “ผลลัพธ์” 
และตัวชี้วัดเชิงรูปธรรมเมื่อสิ้นสุดปีสุดท้ายของแผน โดยระบุ “กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์” “ปริมาณ 
และ/หรือคุณภาพตามมาตรฐานของผลประโยชน์” “เวลาที่วัดผล” “สถานที่ที่วัดผล” และระบุกลยุทธ์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ด้านขอบเขตของเนื้อหาที่จ าเป็นเพ่ือการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
ในช่วง 4 ปี โดยการประเมินตนเองและจากผู้ประเมินภายนอกหรืออิสระ   

  และ“ผลผลิตภายใต้กลยุทธ์” ได้อธิบายหมายความว่า แผนกลยุทธ์จะระบุผังที่แสดงว่า กลยุทธ์ระดับ
หน่วยงานที่เชื่อมโยง (arcading) ลงมายังผลผลิตระดับหน่วยงาน และกิจกรรมหลักของหน่วยงาน โดยระบุถึง 
“ผลผลิต” และตวัชี้วัดเชิงรูปธรรม เมื่อสิ้นสุดปีสุดท้ายของแผน ที่จ าแนกเป็นรายปี ที่ครบ 4 มิติ (Dimensions) 
เกี่ยวกับ “ปริมาณ (Quantity)”“คุณภาพตามมาตรฐาน (Quality)”“เวลา (Time)” และ“ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย 
(Cost)” ที่แสดงผลผลิตที่เกิดขึ้น จากการประสานงานด าเนินงาน  

  ทั้งนี้ค าว่า “ยุทธศาสตร์” (Strategy) สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์. 2540 ได้อธิบายหมายความว่ารวมถึง 
“จุดหมายปลายทาง (End)” และ “วิธีการสู่จุดหมายปลายทาง (Means) เชิงนโยบาย” ที่ใช้ในการก าหนด
นโยบายจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) เป็นต้น 
            ส่วนค าว่า “กลยุทธ์ (Strategies)” ได้อธิบายหมายความว่าเป็น “วิธีการสู่จุดหมายปลายทาง 
(Means)” ระดับปฏิบัติการและเป็นแนวทางเพ่ือตอบสนองวิธีการสู่จุดหมายปลายทางระดับนโยบาย ตลอดจน
มีการก าหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณ์ ในอนาคตที่ต้องการให้เกิด 
  สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ (2540) ยังอธิบายว่า การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) นั้น ต้องตั้งอยู่
บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน คือ “ต้องค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดศักยภาพ หรือขีดความสามารถ
ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
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เป็นแนวทางการบริหารงานในการที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดจะต้องเป็นระบบเป็น
แนวทางท่ีก าหนดขึ้นจะต้องด าเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน”  
  ดังนั้นกล่าวสรุป การวางแผนตามยุทธศาสตร์ หมายความว่า “ศาสตร์” ที่เป็นแนวนโยบายทางการ
บริหารงานที่จะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายในอนาคต ตามพันธกิจ หน้าที่ในแต่ละด้านขององค์กร ทั้งนี้
แนวทางการด าเนินการ ในขั้นต่อไป ต้องมีการวางระบบงาน เพ่ือมอบหมายงาน โดยระบุแนวทางขึ้นในแต่ละ
ด้านที่จะต้องด าเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยใช้วิธีการแปลงวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายองค์กรจากนามธรรมไป 
สู่รูปธรรม จาก“ยุทธศาสตร์” เป็น “กลยุทธ์ แปลงไปยังโครงการกิจกรรม มอบหมายและถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ 
โดยมีการก ากับติดตาม ประเมินผล รายงานผล ตลอดจนปรับปรุงตามรอบเวลาของแผนที่ระบุไว้ในตัวชี้วัด 
ทั้งระยะสั้น และระยะยาว  
1.3 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนกำรบริหำร 
        1. ควำมหมำยของค ำว่ำ กำรบริหำร 
    สมศักดิ์  คงเที่ยง (2544:1) “การบริหาร” หมายความว่า “กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมมือกัน
ด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายๆ อย่างร่วมกัน โดยก าหนดกระบวนการ
อย่างมีระบบ และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม” 
  วิโรจน์  สารรัตนะ (2545:3-5) หมายความว่า “การบริหาร” คือ การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมาย
โดยอาศัยหลัก 4 ประการ คือ “การวางแผน (Planning) การน าองค์กร (Leading) การจัดองค์กร (Organizing) 
และการควบคุมก ากับติดตาม (Controlling) ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ” 
   สุวิทย์  อุดมพาณิชย์ (2548) หมายความว่า “การบริหาร” คือ “การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
โดยอาศัยทรัพยากร และปัจจัยทางการบริหาร ประกอบด้วย  คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการเป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้” 
   สมคิด  บางโม (2551) หมายความว่า ค านิยาม “การบริหาร” นิยมใช้มี 2 ค า คือ “การบริหาร” 
(Administration) ที่ใช้กับภาครัฐ และ“การจัดการ” (Management) ในภาคธุรกิจใช้แทนกันได้ หลักส าคัญ 
คือ ต้องน าใช้ศาสตร์และศิลป์ เพ่ืออ านวยการและใช้ทรัพยากรไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ ประกอบ 
4 ส่วน คือ “คน Man เงิน (Money) ทรัพยากร (Material) และการบริหารจัดการ (Management)” 
  Simon (1947)  “การบริหาร” หมายความว่า การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
โดยร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
  Koontz & Weihrich (1988) หมายความว่า ได้น าเสนอความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป และได้เปลี่ยน
จากตัว D (Directing) ให้เป็น L (Leading) อันเป็นหน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานที่ผู้บริหารต้องท า ซึ่งมีหน้าที่ 
4 ประการ ได้แก่ “POLC” ประกอบด้วย “การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การน า
องค์กร (Leading) และการควบคุม (Controlling)” นั้นเอง 
  สมศักดิ์  คงเที่ยง (2544 : 1)  หมายความว่า “การบริหาร” เป็นสาขาวิชา ที่มีการจัดการกฎระเบียบ 
ระบบ คือ มีหลักเกณฑ์ และทฤษฎี ที่เชื่อถือได้ นั้นเกิดจากการค้นคว้า เชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์  
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ในการบริหาร” และได้อธิบายถึงปัจจัยส าคัญในการบริหารมีพ้ืนฐานมี 4 องค์ประกอบ ที่เรียกว่า “4 Ms” 
ประกอบด้วย “คน (Man) เงิน (Money) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Materials) การจัดการ(Management)”นั้น 
  Drucker (1998 อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, 2523) ได้กล่าวว่า “การบริหาร” เป็น “ศิลปะในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในองค์กร โดยมีบุคคลเป็นทรัพยากรหลักที่ท างานร่วมกัน  และ
เป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน และข้อมูลสนเทศ เพ่ือผลิตสินค้าหรือ
บริการให้ตอบสนอง และความพึงพอใจให้แก่สังคม”  
  และจากแนวคิด Gulick & Lydall (1973) ได้อธิบายทฤษฎีหลักการบริหารว่า “POSDCoRB” มีอยู่ 7 
องค์ประกอบ ดังนี้ “การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การบรรจุ (Staffing) การสั่งการ 
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) งบประมาณ (Budgeting)” นั้น 
  ดังนั้น จึงสามารถกล่าวสรุป “การบริหาร” หมายความว่า การอ านวยการ การท างานที่ใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ในองค์กรเชิงระบบ เริ่มตั้งแต่ วางแผนเพ่ือน าองค์กร การจัดองค์กร การควบคุม ก ากับติดตาม มีก าหนด
ผู้รับผิดชอบโดยทุกคนรับรู้ทิศทาง และวัตถุประสงค์ในงาน จากบุคคลตั้งแต่ 2 คน มีระบบการบริหารจัดการ
หรือมีขั้นตอน เทคนิควิธีที่เหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน และมีการตัดสินใจให้งาน ออกมา  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และอยู่รอดในการแข่งขัน หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณ 
   2.1 ควำมเป็นมำและควำมหมำยของงบประมำณ 
           1. ควำมเป็นมำของงบประมำณ 
  ณรงค สัจพันโรจน (2538) กล่าวถึง การจัดท างบประมาณ “Budget” มีขึ้นครั้งแรก 
ในประเทศอังกฤษ ในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรที่ประสบความส าเร็จ ในการสงวนอ านาจ 
ที่จะอนุมัติรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลมีสัมพันธ์กับวิวัฒนาการการปกครองในระบบประชาธิปไตย เพราะ
ประชาชนต้องการควบคุมการรับ และการน าภาษีอากรจ่ายเงินของรัฐบาลที่เก็บนั้นไปใช้จ่าย อะไร เท่าไร 
คุ้มค่าหรือไม่ ในเริ่มแรกนั้นการจัดท างบประมาณแผ่นดิน มีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการเมืองและการคลัง
เท่านั้นเพ่ือให้ฝ่ายนิติบัญญัติใช้งบประมาณแผ่นดินใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารงาน และเพ่ือจัดระเบียบ
การใช้จ่ายเงินของรัฐบาล และในปัจจุบันนี้ยังมีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
. 2. ควำมหมำยของงบประมำณ 
  ส านักงบประมาณ (อ้างถึงใน ณรงค์  สัจพันโรจน์, 2538)  ได้อธิบายความหมาย ดั้งเดิม 
ของค าว่า “งบประมาณ”  Budget มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า “Bougette” เป็นรากศัพท์เดิม ค าว่า 
“Budget” หมายความว่า “กระเป๋าหนังสือใบใหญ่ที่เสนาบดีคลัง (รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง) ของกษัตริย์  
ใช้ใส่เอกสารต่าง ๆ ที่แสดงความต้องการประเทศ ทรัพยากรที่มีอยู่ หรือ เอกสารต่าง ๆ ในกระเป๋า” 
“งบประมาณ” ด้านนิยามศัพท์นั้น แตกต่างกันไปตามกาลเวลา และลักษณะ การให้ความหมายของนักวิชาการ 
ในแต่ละด้านที่มองแตกต่างกัน “นักเศรษฐศาสตร์จะมองงบประมาณในลักษณะของกระบวน หรือ การบริหาร
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งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุเป้าหมายของแผนงานที่วางไว้” และ“นักการเมืองมอง 
ในลักษณะการมุ่งให้รัฐสภาใช้อ านาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล”  
  ดังนั้นค าว่า “งบประมาณ (Budgeting)” (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์. 2555) ได้อธิบายความหมายที่ต่างไป 
เช่น นักการบัญชีจะอธิบายว่า “งบประมาณ คือ เอกสารอย่างหนึ่งประกอบด้วย ข้อความ รายการตัวเลข 
ซึ่งเสนอขอรายจ่าย และวัตถุประสงค์ต่างๆ” ที่ระบุถึงรายการค่าใช้จ่าย (เงินเดือน ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ฯลฯ) 
หรือวัตถุประสงค์ (การเศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ) และมีตัวเลขแนบอยู่ด้วยทุกรายการ หรือทุกวัตถุประสงค์”  
  “งบประมาณ” (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์. 2555) อธิบายหมายความว่า “เป็นแผนงานโดยละเอียด 
ในรูปแบบตัวเลข ทั้งที่เป็นจ านวนหน่วยและจ านวนเงิน ตามแผนการด าเนินงานส าหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ในอนาคต การจัดท างบประมาณเป็นการวางแผนอย่างมีหลักเกณฑ์เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินงาน  
ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมาย” หรือกล่าวได้ว่า “เป็นการจัดท างบประมาณงบก าไรขาดทุน ส่วนงบการเงินจะมุ่ง
แสดงฐานะและกระแสเงินสดที่เกิดขึ้น หรือเป็นงบที่แสดงฐานะการเงิน หรืองบกระแสเงินสดนั่นเอง อย่างไร  
ก็ตามงบประมาณย่อย จะมีงบประมาณใดบ้างขึ้นอยู่กับลักษณะองค์กร” 
  2.2 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน 
     2.2.1 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน  
  เพชรี  ขุมทรัพย์ (2544 : 1) และเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (2554:74) ได้ให้หมายความ “การวิเคราะห์
งบการเงิน" ว่าเป็นกระบวนค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานของกิจการใดกิจการ
หนึ่ง จากงบการเงินของกิจการนั้น มาประกอบ มาใช้ตัดสินใจในอนาคต” 
  วาณี  ค าดี (2545) ได้ให้หมายความ “การวิเคราะห์งบการเงิน” เป็นการประเมินผล ตามหลักเกณฑ์
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกไว้ในงบการเงินต่าง ๆ เพ่ือหาข้อเท็จจริงของฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานจากงบการเงินของกิจการ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550:320), (อ้างถึงใน สาวิตรี วาระค า, 2561) ได้ให้หมายความว่า 
“การวิเคราะห์งบการเงินว่าเป็นการประเมินประสิทธิภาพของกิจการ แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะและการ
ด าเนินงาน”  
  รัตนา  วงศ์รัศมีเดือน (2550:7-1) ได้ให้หมายความ “การวิเคราะห์งบการเงิน” ว่าเป็นการใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ มาประเมินผล การด าเนินงาน พิจารณาถึงข้อมูลงบการเงิน เพ่ือให้ทราบฐานะความมั่นคงของกิจการ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจแล้วท าผลวิเคราะห์ขึ้นใหม่เรียกกว่า “รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน” 
  ดังนั้น จึงสามารถกล่าวสรุปได้ว่า “การวิเคราะห์งบการเงิน” หมายความว่า กระบวนการรวบรวม 
ค้นหาข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการ โดยที่ใช้เครื่องมือในการ
ประเมินผล เพ่ือใช้ประกอบประมวลผล และใช้ในการตัดสินใจ หรือการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ 
รวมถึงช่วยพยากรณ์ สถานการณ์ของกิจการในอนาคต 
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  2.2.2 กระบวนกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน 
    มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2550:320) “กระบวนการวิ เคราะห์งบการเงิน” 
ประกอบด้วย “การพิจารณารายการแต่รายการ และน ามาเปรียบเทียบความส าคัญของรายการต่าง ๆ ทาง
การเงินโดยวิเคราะห์จะแสดงถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน ซึ่งจะช่วยในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ ตลอดจน
ช่วยพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต” และการวิเคราะห์งบการเงิน คือ การน าเอาข้อมูลงบการเงินหรือ
งบประมาณ มาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ เพ่ือให้ ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ และวางนโยบาย 
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินขึ้นอยู่กับความต้องการข้อมูลของผู้ใช้เป็นการจัดท างบการเงินเป็นการ
อาศัยข้อมูล ตัวเลขในอดีตเพ่ือคาดคะเนอนาคต โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน คือ  
    1. การก าหนดวัตถุประสงค์ จุดหมายหรือเป้าหมายการวิเคราะห์ 
    2. เลือกเครื่องมือวิเคราะห์งบการเงินหรือเทคนิคท่ีเหมาะสม 
  3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล   
    4. ปรับสภาพข้อมูลเป็นการจัดวางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน  
    5. แปลความหมายและประเมินผลที่ได้จากการวิเคราะห์  
     6. จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ที่ต้องการทราบ  
     7. การตัดสินใจเมื่อได้รับข้อมูลต่างๆ  
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน ที่ใช้ มี 5 วิธี ดังนี้                    
    1. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)                                               
     2. การวิเคราะห์โดยวิธีแนวนอน (Horizontal Analysis)                                                                     
     3. การวิเคราะห์โดยวิธีแนวตั้งหรือการย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis)                                                                         
     4. การวิเคราะห์โดยอัตราร้อยละของแนวโน้ม (Trend Analysis)                                                                           
     5. การวิเคราะห์โดยจัดท างบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis)      
 สรุปได้ว่า “การวิเคราะห์งบการเงิน” หมายความว่า กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือค้นหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ตลอดจนผลการด าเนินงานโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาประเมินผลเพ่ือใช้  
ในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ ช่วยในการพยากรณ์ สถานการณ์ของกิจกรรมในอนาคต 
  2.2.3 ควำมส ำคัญของงบประมำณ  
  เสริมศักดิ วิศาลาภรณ์ และจรินทร์ เทศวานิช (2536: 36; อ้างถึงใน เดช ดอนจันทร์ โคตร, 2550: 8) 
กล่าวถึง “ความส าคัญงบประมาณไว้ว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เพราะเป็นแผนงานการเงินที่การ
ก าหนดรายรับและรายจ่ายของโครงการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า” จึงท าให้ผู้บริหารจะใช้งบประมาณควบคุมนโยบาย
ของหน่วยงานในการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ ตรวจสอบการด าเนินงานว่าด าเนินการ ตามแผนที่ตั้งไว้
หรือไม่ ซึ่งใช้วัดความสามารถการบริหารงานของผู้บริหารไปพร้อมกัน  
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  ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ (ณรงค์ สัจพันโรจน์, 2538) มีดังนี ้
  1) งบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานตามแผนงาน และงบประมาณที่มีอยู่โดยให้มีการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ เพ่ือป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น 
  2) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน หากจัดงบประมาณการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  
จะสามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ โดยต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรเงินไปสู่โครงการให้เกิดประสิทธิผล 
  3) ใช้จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากร หรืองบประมาณ  
มีอยู่จ ากัดไม่เพียงพอ  
  4) ช่วยให้การจัดสรรเงินงบประมาณ และกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมให้ไปสู่จุดที่มีส าคัญและทั่วถึง
ในการที่จะท าให้การด าเนินการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) ช่วยประชาสัมพันธ์งาน และเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ เนื่องจากงบประมาณ
เป็นที่รวมทั้งหมดของแผนงาน ตลอดจนผลงานที่จะด าเนินการที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี ดังนั้นจึงสามารถใช้
เอกสารงบประมาณแสดงถึงงานต่าง ๆ นั้นได้ 
   ดังนั้น งบประมาณจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้ใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ  
โดยการวางแผนการใช้และจัดสรรเงินงบประมาณแต่ละด้าน และมีการวางแผนปฏิบัติงานเพ่ือใช้ทรัพยากร  
นั้น ๆ โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ใช้เวลาและทรัพยากรน้อยสุด (ณรงค์ สัจพันโรจน์, 2538) 
  สรุปความส าคัญได้ว่า งบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญการบริหารของผู้บริหารในทุกระดับแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการวางแผน ควบคุมและการตัดสินใจ ในการวางนโยบาย เพราะงบประมาณเป็นแผนงาน
การเงิน ที่มีการก าหนดแผนการใช้จ่ายเงิน หรือประมาณการ รายรับ – รายจ่าย ล่วงหน้าที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้นั้น   
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (2544 : 7) ได้ให้หมายความว่า “งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(Performance–Based Budgeting) หรือ PBB คือ ระบบงบประมาณที่เชื่อมโยงกับทรัพยากร (Resource) 
ที่ใช้กับผลงาน (Result) ที่เกิดขึ้นกับการบริหารงบประมาณโดยอิสระ แก่ผู้บริหารในการจัดการ และต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความส าเร็จได้จากการพิจารณาผลที่เกิดในลักษณะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์(Outcome)” 
           กล่าวโดยสรุป ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จึงเป็นการจัดท างบประมาณโดยค านึงถึงงานเป็น
ตัวตั้งหน่วยปฏิบัติที่ต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่า ผลงานที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ขอและหน่วยงานรับผิดชอบ
ผลงานที่เกิดขึ้น ดังนั้น บทบาทท่ีส าคัญของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต้องตระหนัก ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งที่
เป็นบุคคล และงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิผล ตามที่ได้ก าหนดเจตนารมณ์ไว้ และมีความสอดประสานกับ
นโยบายเป้าหมายองค์กรและระดับชาติ 
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3. ข้อมูลองค์กรและโครงสร้ำงองค์กร 
   3.1 ยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดเป้าหมายเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” และเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้น า ตอบสนองความ
ต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคม ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ  และ
นานาชาติ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และ 1 ใน 400 
ของโลก” ภายใต้เสาหลัก (Strategic Pillar) 4 เสาหลัก คือ (1) Green and Smart Campus : เป็นองค์กร 
ที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่ค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (2) Excellence Academy : 
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ (3) Culture and Care Community : เป็นองค์กร 
ที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (4) Creative Economy and Society : 
เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์นั้น  
  และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 มาตรา 
1314 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในการที่
จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบและให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณ  
เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ให้เป็นไปอย่างละเอียด รอบคอบ รัดกุม รวมทั้งเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และ  
มีประสิทธิภาพ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบกับ มาตรา 23 (1) ให้สภา
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวกับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) 
ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตลอดจนมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2552 – 2567 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ฉบับได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
 

  3.2 โครงสร้ำงองค์กรและอ ำนำจหน้ำที่คณะทันตแพทยศำสตร์ 
        1. โครงสร้ำงองค์กร  
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2278/2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อย
ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 สืบเนื่องจากมติประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ประกาศให้โครงสร้างการบริหาร (ใหม่) 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ 1. กองบริหารงานคณะ 2. สาขาวิชา  
(5 สาขาวิชา) 3. โรงพยาบาลทันตกรรม  
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ดังที่ปรากฏในภาพที่ 1 ดังนี้ 

ภำพที่ 2 โครงสร้างการบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                    (ท่ีมา : งานยุทธศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

   3.3 อ ำนำจหน้ำที่คณะทันตแพทยศำสตร์ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ผลิตบัณฑิต โดยพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาการ การคิดอย่างมีเหตุผล มีจริยธรรมคุณธรรม และความ
ซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ เรียนรู้ฝึกวินัยความรับผิดชอบ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ให้เป็นคนดี 
คนเก่ง สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Education) หรือ TQF ที่ใช้ เป็นกรอบ
มาตรฐานคุณภาพ ให้กับสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
      คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตามพระราชบัญญัติการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยปัจจุบันเปิด  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะทันตแพทยศาสตร์

กองบริหารงานคณะ

งานบริหาร

หน่วยสารบรรณ

หน่วยซ่อมบ ารุง

หน่วยทรัพยากรบุคคล

หน่วยอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ

หน่วยสื่อสาร
องค์กร

งานคลังและพัสดุ

หน่วยการเงินและ
บัญชี

หน่วยพัสดุ

งานยุทธศาสตร์

หน่วยนโยบาย

และแผน

หน่วยประกันคุณภาพ

หน่วยสนับสนุน
สาขาวิชา

งานการศึกษา

หน่วยทะเบียนและ
ประมวลผล

หน่วยพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

หน่วยสนับสนุนการ
เรียนการสอน

หน่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการ

ห้องสมุด(งานฝากจาก
ส านักหอสมุด)

งานวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

หน่วยบัณฑิตศึกษา
และการศึกษา

ต่อเนื่อง

หน่วยห้องปฏิบัติ 
การวิจัย

สาขาวิชา

ชีวเวชศาสตร์ช่องปาก
(Oral Biomedical Science)

ทันตกรรมบูรณะ
(Restorative Dentistry)

ทันตกรรมป้องกัน         
(Preventive Dentistry)

ทันตกรรมประดิษฐ์
(Prosthodontics)

ศัลยศาสตร์ช่องปากและ

แม็กซิลโลเฟเชียล
(Oral and Maxillofacial 

Surgery)

โรงพยาบาลทันตกรรม

งานอ านวยการโรงพยาบาล
และส่งเสริมการบริการ 

หน่วยธุรการและสาร
บรรณ

หน่วยจ่ายกลาง  
(CSSD)

หน่วยเวชระเบียน

หน่วยเภสัชกรรม

หน่วยสังคม
สงเคราะห์

หน่วยยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพการรักษา 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย
คลินิก

งานบริการ
รักษาพยาบาล

หน่วยคลินิกทัน
ตกรรมพิเศษ  

หน่วยคลินิกการ
เรียนการสอน

หน่วยผู้ป่วยใน
และห้องผ่าตัด

หน่วยทันตกรรม
ผู้ป่วยนอกและ
บ าบัดฉุกเฉิน 

(OPD)
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รับนักศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 โดยมีพันธกิจและภารกิจ หลัก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย  
การบริการวิชาการแก่สังคม และมีปณิธาน ในการที่จะผลิตบัณฑิตเพ่ือแก้ปัญหาด้านทันตสาธารณสุข 
แก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนทางทันตแพทยศาสตร์ที่เน้น 
ทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติการทางคลินิกทันตกรรม ทั้งในทุกหลักสูตร รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมนอก
หลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้บริการชุมชน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง 
ด้านทันตกรรมเป็นประจ า ช่วยเพ่ิมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการออกบริการแก่ประชาชนโดย
ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ปริญญาโท 7 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร รวมทุก
ระดับปีการศึกษา 2562 จ านวน 525 คน  
    งานยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นงานหนึ่งที่อยู่ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ขอนแก่น โดยมีหน้าที่ในการวางแผนงานและจัดท าสารสนเทศ ประกอบด้วย งานงบประมาณ อัตราก าลัง 
วางแผนงาน แผนงบประมาณ ก ากับติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ จัดท าสารสนเทศ ทบททวน
และจัดท าแผนปฏิบัติการ ทั้งแผนระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ทั้งงบประมาณแก่นดินและเงินรายได้ และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการใช้งบประมาณทั้งเงิน
แผ่นดินและเงินรายได้ ในการจัดโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ เพ่ือมุ่งส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานโดยโครงการหรือกิจกรรม
ในการที่จะของบประมาณสนับสนุนที่ต้องสอดคล้องตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ และนโยบายมหาวิทยาลัย 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงาน ให้สอดคล้องภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 เห็นได้จากคณะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
งบประมาณเงินรายได้ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
   3.4 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็น
หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใช้แนวทางการบริหารงบ เช่น เดียวกับแนวทางของงบประมาณ
รายจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คู่มือการจัดทางบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กอง
แผนงาน ส านักงานอธิการบดี มข.) จัดท าขึ้นภายใต้แนวทางระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545 ได้มีการก าหนด
แนวทางการบริหารราชการแนวใหม่ และก าหนดแผนงานส าคัญ คือ  
  แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมการใช้ทรัพยากร มาเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ของชาติ (Strategic Performance based 
Budgeting : SPBB) โดยรัฐได้คาดว่าจะเป็นมาตรการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาครัฐ และได้
ก าหนดแนวทางหรือเงื่อนไขเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้แต่ละหน่วยงานภาครัฐจะต้องวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และแผนด าเนินการ โดยจะต้อง
ระบุตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างรูปธรรม เพ่ือรองรับนโยบายของรั ฐบาล ยุทธศาสตร์หลักด้าน
ต่างๆ เป้าหมายระดับชาติเป้าหมายการให้บริการในระดับกระทรวง (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546)  
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3.4.1 กำรจ ำแนกตำมงบประมำณรำยจ่ำย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 หมวด 3 การงบประมาณ ข้อ 15 (4) และตรงตามที่
ส านักงบประมาณก าหนดให้งบประมาณรายจ่าย มีประเภทงบรายจ่ายของงบประมาณ งบรายจ่าย เป็น 5 
ประเภทรายจ่าย ได้แก่ 
 4.1 งบบุคลากร หมายความว่า รายจ่ายเพื่อบริหารงานบุคคล รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนค่าจ้าง 
และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือรายจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
  4.2 งบด าเนินงาน หมายความว่า รายจ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน 
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย
อ่ืนใด ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว โดยส านักงบประมาณได้อธิบาย คือ 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้ง
งบประมาณตามความจ าเป็น ค านึงถึงความ จ าเป็นในการใช้จ่ายเพ่ือให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมาย เช่น กรณีที่
เป้าหมายไม่เพ่ิมขึ้นค่าใช้จ่ายควรเท่ากับ หรือลดลงจากปีก่อน 2) ค่าสาธารณูปโภค ตั้งงบประมาณตามความ
จ าเป็นและประหยัด ไม่เกิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณก่อน ทั้งนี้ให้ค านึงถึงการน าเงินนอก
งบประมาณมาสมทบด้วย 
  4.3 งบลงทุน หมายความว่า รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารและระบบ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
กายภาพ รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใด ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว โดยส านัก
งบประมาณได้อธิบาย คือ 
  - รายการผูกพันตามสัญญา ตั้งงบประมาณตามที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้จริงตามผล การด าเนินงาน 
  - รายการผูกพันตามาตรา 23 ตั้งงบประมาณตามที่คาดว่าจะท าสัญญาและสามารถเบิกจ่ายได้จริง 
  - รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ตั้งงบประมาณตามความจ าเป็นอย่างแท้จริง ต้องมีความพร้อมใน  
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการ ประมาณการ 
  4.4 เงินอุดหนุนด าเนินงาน หมายความว่า รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ และ 
รายจ่ายโครงการต่างๆ เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในปีงบประมาณ  หรือส านัก
งบประมาณได้อธิบาย คือ รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน งบ
พระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
แบ่งเป็น 1) เงินอุดหนุนทั่วไป พิจารณาเฉพาะส่วนที่มีข้อผูกพัน หรือเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่ต้อง
ด าเนินการต่อเนื่อง โดยมีลักษณะ ดังนี้ 1.1) ส าหรับเงินบ ารุงและค่าสมาชิกหรือเงินสมทบให้แก่องค์การ 
สถาบัน สมาคมให้ตั้งตามข้อผูกพันและข้อตกลง หรือตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ควรให้ความส าคัญกับการ
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ทบทวนสถานภาพการเป็นสมาชิก โดยตั้งงบประมาณเฉพาะรายการที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างคุ้มค่าเท่านั้น 1.2) กรณีที่เป็นโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติก่อน และให้เฉพาะโครงการที่ตรวจสอบแล้วว่ามีความเหมาะสม สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
กระทรวงและสนับสนุนถึงผลส าเร็จของยุทธศาสตร์ระดับชาติ และ 2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ประมาณการ
รายจ่ายตามความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
  4.5 ค่าใช้จ่ายอื่น หมายความว่า รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายตามประเภทรายจ่าย 4.1-4.4 จึงได้
มีการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายจ่าย ภายใต้ข้อบังคับการเงินฯ ข้างต้น  
3.4.2 กำรจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้ คณะทันตแพทยศำสตร์  
  งบประมาณเงินรายได้ หมายความว่า รายได้ที่เกิดจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือการ
ด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ (ระเบียบ เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540) ประกอบด้วย 
1) เงินผลประโยชน์จากการด าเนินงาน เช่น ผลประโยชน์จากเงินทุน และทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์จากการ
ด าเนินงานต่าง ๆ จากการลงทุน และรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ 2) เงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา เช่น ค่าบ ารุงการศึกษา และอ่ืนๆ 3) เงินทุนการศึกษา เช่น เงินทุนวิจัย และเงินบริจาคอ่ืนๆ 4) เงิน
รับฝาก เช่น เงินที่ฝากไว้ และจะต้องจ่ายคืนให้เจ้าของตามพันธะผูกพันที่มีอยู ่ 
 ภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือน าไป  
สู่ผลประโยชน์รวมของประเทศจะพิจารณาถึงปัจจัยส าคัญ 4 ประการคือ 1) ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย
ระดับชาติกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับล่าง คือความสอดคล้องระหว่างงานของหน่วยงานต่างๆกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 2) ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่
ได้รับ 3) ความส าเร็จการด าเนินงานกับเป้าหมายโดยการวางระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 4)
ระบบแรงจูงใจให้หน่วยงานต่างๆด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างจริงจัง 

    
ภำพที่ 3 การจัดสรรงบประมาณตามกระบวนทัศน์ใหม่ตามยุทธศาสตร์ใน 3 มิต ิ
     (ที่มา : ส านักงบประมาณ พ.ศ. 2546 อ้างถึงใน คู่มือการจัดทางบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
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 ดั้งนั้น การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์จะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติราชการ 
ให้สอดคล้องกับแผนบริการราชการแผ่นดิน บูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
กระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิตของหน่วยงานให้มีความครอบคลุมในเชิงบูรณาการ 3 
มิติ ได้แก่ มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function) มิติงานตามยุทธศาสตร์พ้ืนที่ (Area) 
และมิติงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)  กล่าวโดยสรุป คือ การจัดสรรงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้งบประมาณเป็นไปตามกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างเหมาะสม ตามพันธกิจ และ
เป้าหมายเชิงนโยบายจากแผนภาพที ่3 
 

4. งำนวิเครำะห์และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ (2537: บทคัดย่อ) ได้วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ  2537 พบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2537 ทั้ งสิ้น 
1,371,813,900 บาท เมื่อพิจารณาอัตราการเพ่ิมของงบประมาณเทียบกับปีงบประมาณ 2536 จะเห็นว่าในปี 
2537 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5.18 โดยมีแผนงานกิจการนิสิตนักศึกษา 
ได้รับเพ่ิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.77 รองมาเป็นแผนงานควบคุมโรคติดต่อ ร้อยละ 32.00 และมีแผนงาน
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รับเพ่ิมน้อยที่สุดร้อยละ 0.98 แผนงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ได้รับ
งบประมาณลดน้อยลงกว่าเป็นร้อยละ 36.36 ถ้าพิจารณาตามหมวดรายจ่าย พบว่า หมวดค่าจ้างชั่วคราวได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.34 รองลงมาเป็นหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อย
ละ 18.65 และหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ร้อยละ 8.34 มีหมวดค่าสาธารณูปโภค ได้รับเพ่ิมน้อยที่สุด 
ร้อยละ 0.62 และหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้รับน้อยกว่าปี 2536 คิดเป็นร้อยละ 3.32 
 สมใจ ข ารักษา (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงาน
การเงินที่มีต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยรามค า แหงโดยรวมทุกด้านและในแต่ละด้านอยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่ายและการเก็บรักษาเงิน ด้านการจัดท าบัญชี อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินโดย  
รวมทุกด้านและในแต่ละด้านจ าแนกตามสังกัด พบว่า ด้านการเบิกจ่ายและเก็บรักษาเงิน ด้านการจัดท าบัญชี 
บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ  .05 จ าแนกตามสถานภาพ
และวุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง พบว่า โดยรวมทุกด้านและด้านการเบิกจ่ายและเก็บรักษาเงิน บุคลากร มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  อนงนาฎ ธรรมบูรณวิทย์ (2559: บทคัดย่อ) ได้วิเคราะห์เรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ งานสนับสนุนการบริหารวิชาการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 โดย
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเปรียบเทียบรายจ่ายแผนงานสนับสนุนการ
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บริหารวิชาการ งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ 
ของกองกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ 2559 ด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือ
ค านวณหาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอเป็นตารางและแผนภาพ ประกอบความเรียงพบว่า รายจ่ายงานสนับสนุนการ
บริหารวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 908,522.35 บาท โดยจ่ายเป็นหมวดค่าใช้สอยมาก
ที่สุด จ านวนเงิน 708,222.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.95 รองลงมาได้แก่หมวดค่าวัสดุ จ านวนเงิน 141,520.25 
บาท คิดเป็นร้อยละ 15.58 หมวดค่าตอบแทน จ านวนเงิน 36,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.02 และหมวดค่า
ครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 22,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.45 ตามล าดับ 
  ปัทมา เปลี่ยนประมุข (2542: บทคัดย่อ) การจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลเมืองชลบุรี พบว่า เทศบาลเมืองชลบุรีมีการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดท าเทศ
บัญญัติรายจ่ายประจ าปี รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 มีการคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาเทศบาล ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2540 – 2544) มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
เทศบาล จ านวน 155 โครงการจากจ านวนโครงการในแผนพัฒนาประจ าปี 2540 ทั้งสิ้น 250 โครงการ ของ
แผนพัฒนาเทศบาลระยะปานกลาง 5 ปี เป็นโครงการที่ได้มาจากข้อมูลความต้องการของประชาชน นโยบาย
หน่วยงานต่าง ๆ และผู้บริหารท้องถิ่นเอง โดยมีการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือด าเนินการ แต่โครงการ/กิจกรรม
เหล่านั้น มีลักษณะเป็นโครงการแบบเบ็ดเสร็จ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เป็นการแก้ไขปัญหาหรือสนอง
ความต้องการเฉพาะเรื่องเฉพาะพ้ืนที่ ไม่ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ถึงแม้เทศบาลจะมี
เงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสมในปี 2540 ถึง 61,082,738.93 บาท ก็ยังไม่สามารถน ามาด าเนินการได้ทั้ง หมด 
แสดงให้เห็นว่าเทศบาลยังมิได้ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 รัตติยา สัจจภิรมย์ (2561: บทคัดย่อ) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผล
ต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 97 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่า
ทีและเอฟ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ได้แก่ ด้านการจัดท า
งบประมาณ ด้านการอนุมัติงบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการควบคุมงบประมาณ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีผลต่อการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัย โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และผู้ปฏิบั ติงาน 
ด้านงบประมาณที่มีต าแหน่งแตกต่างกันมีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิเครำะห์ 

 

 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560-2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามขั้นตอนดังนี้  
  1. ก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์การด าเนินการวิเคราะห์ 
  2. ก าหนดเครื่องมือและเอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  3. การสรุปและอภิปรายผลการเขียนรายงานผล 

1. ก ำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ 

  การน าเอาข้อมูลงบการเงินหรืองบประมาณมาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ เพ่ือให้ ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจ และวางนโยบาย วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินขึ้นอยู่กับความต้องการ
ข้อมูลของผู้ใช้เป็นการจัดท างบการเงินเป็นการอาศัยข้อมูล ตัวเลขในอดีตเพ่ือคาดคะเนอนาคต โดยมีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์งบการเงิน  
    1. การก าหนดวัตถุประสงค์ จุดหมายหรือเป้าหมายการวิเคราะห์ 
    2. เลือกเครื่องมือวิเคราะห์งบการเงินหรือเทคนิคท่ีเหมาะสม 
  3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล   
    4. ปรับสภาพข้อมูลเป็นการจัดวางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน  
    5. แปลความหมายและประเมินผลที่ได้จากการวิเคราะห์  
     6. จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ที่ต้องการทราบ  
     7. การตัดสินใจเมื่อได้รับข้อมูลต่างๆ   
2. เครื่องมือและเอกสำรที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  การรวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินใช้วิธีการวิเคราะห์
โดยอัตราร้อยละของแนวโน้ม (Trend Analysis) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทาง
การเงิน ตลอดจนผลการด าเนินงานโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาประเมินผลเพ่ือใช้ในการวางแผนและ
ประกอบการตัดสินใจ ช่วยในการพยากรณ์ สถานการณ์ของกิจกรรมในอนาคตประกอบไปด้วย 
  1) ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรงบประมาณคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  2) ท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ค านวณงบต่าง ๆ และ
น าเสนอด้วยกราฟ  
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  2.1 แหล่งข้อมูล  

  การจัดเตรียมข้อมูลการจัดท าค าของบประมาณ จากหน่วยงาน สาขาวิชา เมื่อรับทราบแนวนโยบาย
การจัดท าค าของบประมาณของคณะ ที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
แผนพัฒนา แผนแม่บทที่หน่วยงานเกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานในแนวทางเดียวกัน หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน ์พันธกิจของคณะ 
2. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์หน่วยงาน หรือวิธีด าเนินงาน

ส าคัญๆ ที่ต้องการให้หน่วยงานย่อยในสังกัดด าเนินการ 
3. โครงสร้างผลผลิต/โครงการ (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) วัตถุประสงค์ และ กิจกรรม (ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย) ที่หน่วยงานและภาควิชาจะด าเนินงานตามนโยบายของคณะ/มหาวิทยาลัยตาม แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนปฏิบัติการ 4 ปี 

4. แนวทางปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณของหน่วยงาน เช่น นโยบายของหัวหน้าหน่วยงานที่
ต้องการด าเนินการ และการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณ 
เงินแผ่นดิน จ าแนกตามยุทธศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

  2.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ข้อมูลมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินใช้วิธีการวิเคราะห์โดยอัตราร้อยละ  
ของแนวโน้ม (Trend Analysis) โดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติร้อยละ สัดส่วน และจ านวนรวม โดยผู้วิเคราะห์
ได้ด าเนินการศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีและงานวิเคราะห์และวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์  
ของการศึกษาว่า การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินแผ่นดินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ามี
ความส าคัญจ าเป็นต่อการบริหารจัดการของคณะทันตแพทยศาสตร์อย่างไร แล้วด าเนินการก าหนดขั้นตอนของ
การศึกษาวิเคราะห์  

3. กำรสรุปและอภิปรำยผลกำรเขียนรำยงำนผล  

  การน าเสนอข้อมูลในรูปของ ตาราง กราฟ และอธิบายตาราง จากผลการวิเคราะห์การจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ และเงินแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ตาม
แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ 

 

  การวิเคราะห์เรื่อง การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้เพ่ือให้งบประมาณเป็นไปตามกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่วางไว้อย่างเหมาะสม 

 

1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ ตามโครงสร้างใหม่ของคณะได้แยกออกเป็น 5 สาขาวิชา (จาก 9 ภาควิชา) หน่วยงานภายใน
เป็น 5 งานหลัก (จาก 6 ฝ่าย) โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 
 
ตำรำงท่ี 1 จ านวนหน่วยงาน ภาควิชา สาขาวิชาและแขนงวิชา ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ที่ 
โครงสร้ำงปี 2560 ปรับโครงสร้ำงปี 2561  ปรับโครงสร้ำงปี 2562 (ใหม่) 

หน่วยงำนภำยในคณะ หน่วยงำนภำยในคณะ หน่วยงำนภำยในคณะ 

1 
ฝ่ายวิจัยบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยบัณฑิตศึกษาและวิเทศ

สัมพันธ ์
ฝ่ายวิจัยบัณฑิตศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ ์

2 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ฝ่ายยุทธศาสตร ์
3 ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายบริหาร  

4 ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายการศึกษาและพฒันานักศึกษา  ฝ่ายการศึกษา  
5 ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม 

6 
ฝ่ายพฒันานักศึกษาศิษย์เก่า 
และชุมชนสัมพันธ ์

(รวมกับฝ่ายวชิาการ) หน่วยพัฒนานักศึกษา 
(รวมกับฝ่ายการศึกษา) 

 ภำควิชำ สำขำวิชำ/แขนงวิชำ สำขำวิชำ/แขนงวิชำ 

1 ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก แขนงวิชาชีววิทยาช่องปาก แขนงวิชาชีววิทยาช่องปาก 
2 ภาควิชาวชิาวินิจฉัยโรคช่องปาก แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก 

3 ภาควิชาศลัยศาสตร์ช่องปากฯ แขนงวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากฯ แขนงวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากฯ 
4 ภาควิชาปริทันตวิทยา แขนงวิชาปริทันตวิทยา แขนงวิชาปริทันตวิทยา 

5 ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ สาขาวชิาทนัตกรรมบูรณะ สาขาวชิาทนัตกรรมบูรณะ 
6 ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ์ สาขาวชิาทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวชิาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

7 ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก 
8 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน  แขนงวิชาทันตสาธารณสุข แขนงวิชาทันตสาธารณสุข 

9 ภาควิชาจดัฟัน แขนงวิชาจัดฟัน แขนงวิชาจัดฟัน 
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ตำรำงท่ี 2 ยุทธศาสตร์การบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2559-2562 ตัวย่อ ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2562-2565 ตัวย่อ 

1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้พร้อม
เป็นผู้น าแห่งอาเซียน  
(Educational Excellence, Fostering ASEAN Leaders) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาบัณฑิต 

1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาบัณฑิต 
ให้พร้อมเป็นผู้น าแห่งอาเซียน  
(Educational Excellence, Fostering ASEAN Leaders) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาบัณฑิต 

ย.1 

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น เพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขัน (Innovation & Research Excellence, Leader 
Capacity Building) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างงานวิจัย 

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น เพ่ิมศักยภาพ 
การแข่งขัน (Innovation & Research Excellence, 
Leader Capacity Building) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างงานวิจัย 

ย.2 

3. เป็นผู้น าในการบริการวิชาชีพ ที่มุ่งพัฒนาชุมชน และเป็น
ศูนย์ทันตกรรมแห่งอาเซียน  
(Academic Services and Dental Care Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริการวิชาชีพ 

3. เป็นผู้น าในการบริการวิชาชีพ ที่มุ่งพัฒนาชุมชน และเป็น
ศูนย์ทันตกรรมแห่งอาเซียน  
(Academic Services and Dental Care Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริการวิชาชีพ 

ย.3 

4. การบริหารจัดการองค์กร เพื่องานเห็นผล คนเป็นสุข 
(Management Excellence, Healthy and Happy 
Organization) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การจัดการองค์กร 

4. พัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล  
(Digital Dental School Development)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสู่ดิจิทัล 

ย.4 

5. พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ความเป็นสากล 

5. การบริหารจัดการองค์กร เพื่องานเห็นผล คนเป็นสุข  
(Management Excellence, Healthy and Happy 
Organization) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการองค์กร 

ย.5 

  6. พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ความเป็นสากล 

ย.6 

  ที่มำ : แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  
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ตำรำงที ่3 วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ แยกตำมหน่วยงำนภำยในคณะทันตแพทยศำสตร์ปี พ.ศ. 2560 - 2563 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมำณ 

หมำยเหตุ 
2560 2561 2562 2563 

งบประมำณแผ่นดิน (1) 52,217,200 46,128,700 35,671,300 68,383,600 -ปบีประมาณ 2560 -2562 งบประมาณผลิต 
ทันตแพทย์เพิ่มลดลง  
-ปีบประมาณ 2562 ได้รับงบปรับปรุงโครงสร้าง  
-ปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบบรูณาการสังคม
ผู้สูงอายุ 
 

ร้อยละที่เพิ่ม - -11.66 -22.67 + 91.70 

งบประมำณเงินรำยได้ (2) 110,400,600 144,551,000 189,229,600 174,226,200 

ร้อยละที่เพิ่ม - + 30.93 +30.91 - 7.93 

รวม (1)+(2) 162,617,800 190,679,700 224,900,900 242,609,800 
ผลต่ำงรวม - +28,061,900 +34,221,200 +17,708,900 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - +17.26 +17.95 +7.87 
  ที่มำ : เอกสารงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 
  จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ การเปรียบเทียบงบประมาณภาพรวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -
2563 ปีที่จัดสรรงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ผลรวมงบประมำณที่จัดสรรเงิน ปี 2562 เพิ่มขึ้นสูงสุด +34,221,200 บำท โดยรวมคิดเป็นร้อยละ +17.95 
เม่ือเทียบกับปี 2561 ที่รองลงมาโดยคณะได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 190,679,700 บาท ที่เพ่ิมขึ้น +28,061,900 เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ +17.26 เมื่อเปรียบเทียบ 
2560 ที่คณะได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 162,617,800บาท ซึ่งต่ าสุด ตามล าดับ  
  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนื่องจาก งบประมาณผลิตทันตแพทย์เพ่ิมลดลง และเพ่ิมข้ึนจากงบปรับปรุงโครงสร้างในปีงบประมาณ 2562 และงบบรูณาการ
สังคมผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2563 โดยเปรียบเทียบงบได้จากกราฟแผนภาพที่ 4-5 
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ภำพที่ 4 รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แยกตามประเภทของงบประมาณ 
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35,671,300 
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242,609,800

68,383,600 

174,226,200
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รวมงบทัง้หมด รวมงบแผน่ดนิ รวมงบรายได้

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แยกตามประเภทของงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

ปีงบประมาณ ปี 2560 ปีงบประมาณ ปี 2561 ปีงบประมาณ ปี 2562 ปีงบประมาณ ปี 2563

(บำท) 
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ภำพที่ 5 รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แยกตามประเภทของงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560-2563 

162,617,800

190,679,700

224,900,900

242,609,800

52,217,200 

46,128,700 

35,671,300 

68,383,600 

110,400,600

144,551,000

189,229,600

174,226,200

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปีง
บป

ระ
มา

ณ
รวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร แยกตำมประเภทของงบประมำณ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563

รวมงบรายได้ รวมงบแผ่นดิน รวมงบท้ังหมด (บำท)



27 
 

 
ภำพที่ 6 รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แยกตามประเภทของงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560-2563 

 
 
 
 
 

รวมงบทั้งหมด
50%

รวมงบแผ่นดิน
14%

รวมงบรำยได้
36%

รวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563
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ตำรำงท่ี 4 เปรียบเทียบงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน แยกตามยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

ยุทธศำสตร์ 
ปีงบประมำณ 

2560 2561 2562 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิต 14,668,800 9,506,500 9,656,100 1,700,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัย 300,000 60,000 60,000 60,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาชพี 16,498,000 21,483,000 8,816,000 1,818,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบดิจิตอล (ปี 62)  -  -  - 16,000,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการองค์กร 20,690,400 9,029,200 9,059,200 40,805,600 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นสากล 60,000 6,050,000 8,080,000 8,000,000 

รวมงบแผ่นดิน 66,573,400 59,262,600 40,390,700 65,301,820 
ผลต่ำงรวม - -6,088,500 -10,457,400 +32,712,300 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - -11.66 -22.67 +91.70 

  จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ การเปรียบเทียบงบประมาณภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ปี ที่จัดสรรงบประมาณ
เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ผลรวมงบประมำณเงินแผ่นดิน ปี 2563 เพิ่มข้ึนสูงสุด +32,712,300 บำท โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 91.70  เมื่อเทียบกับปี 2562 รองลงมา 
คือ ปี 2561 คณะได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 59,262,600 บาท ลดลง -6,088,500 คิดเป็นร้อยละ -11.66  เมื่อเทียบกับปี 2560 และน้อยที่สุด คือ ปี 2562 ได้รับ
งบประมาณต่ าสุด จ านวน 40,390,700 บาท ลดลง -10,457,400 เมื่อเทียบกับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ -22.67 ตามล าดับ 
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ภำพที่ 7 เปรียบเทียบงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน แยกตามยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563  

14,668,800

300,000

16,498,000

20,690,400

60,000

9,506,500

60,000

21,483,000

9,029,200

6,050,000

9,656,100

60,000

8,816,000

9,059,200

8,080,000

1,700,000

60,000

1,818,000

16,000,000

40,805,600

8,000,000

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบดิจิตอล (ปี 62)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นสากล

งบประมำณแผ่นดินแยกตำมยุทธศำสตร์งบประมำณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 (บำท) 
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ภำพที่ 8 งบประมาณงบประมาณแผ่นดิน แยกตามยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำบัณฑิต
2.5%

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงงำนวิจัย
0.1%

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำชีพ
2.7%

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ระบบดิจิตอล (ปี 62)
23.4%

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรองค์กร
59.7%

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ควำมเป็นสำกล
11.7%

งบประมำณแผ่นดินแยกตำมยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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ตำรำงที ่5 เปรียบเทียบงบประมาณภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน แยกตามประเภทงบ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

ยุทธศำสตร์ 
 ปีงบประมำณ 
 2560 2561 2562 2563 

1) งบเงินอุดหนุน  ย.1 ย.5 9,514,200 9,125,700 9,305,300 6,102,000 

2) งบเงินอุดหนุน-ด าเนินการ ย.1 ย.5 13,695,000 2,596,500 2,746,100 - 
 - ค่าตอบแทน  2,745,000 2,596,500 2,746,100 - 

- ค่าใช้สอย  500,000 900,000 140,200 - 
- ค่าวัสดุ  1,745,000 1,146,100 2,290,600 - 

3) งบเงินอุดหนุน-ลงทุน  ย.1 ย.4 ย.5 10,950,000 - - 49,438,600 

 - ครุภัณฑ์  10,950,000 - - 25,900,000 
 - สิ่งก่อสร้าง  - - - 23,538,600 

4) งบอุดหนุนทั่วไป  ย1.ย.3 ย.5 31,753,000 25,003,000 18,366,000 4,843,000 

5) ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ  - - - - 
รวมงบแผ่นดิน  52,217,200 46,128,700 35,671,300 68,383,600 

ผลต่ำงรวม  - -6,088,500 -10,457,400 32,712,300 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น  - -11.66 -22.67 91.70 

   จำกตำรำงท่ี 5 พบว่ำ การเปรียบเทียบงบประมาณภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ปี ที่จัดสรรงบประมาณ
เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ผลรวมงบประมำณเงินแผ่นดิน ปี 2563 เพิ่มข้ึนสูงสุด +32,712,300 บำท โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 91.70  เมื่อเทียบกับปี 2562 รองลงมา 
คือ ปี 2561 คณะได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 59,262,600 บาท ลดลง -6,088,500 คิดเป็นร้อยละ -11.66  เมื่อเทียบกับปี 2560 และน้อยที่สุด คือ ปี 2562 ได้รับ
งบประมาณต่ าสุด จ านวน 40,390,700 บาท ลดลง -10,457,400 เมื่อเทียบกับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ -22.67 ตามล าดับ ดังกราฟ 
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ภำพที่ 9 เปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดิน แยกตามประเภทงบ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 
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1) งบเงินอุดหนุน 

2) งบเงินอุดหนุน-ด ำเนินกำร

3) งบเงินอุดหนุน-ลงทุน 

4) งบอุดหนุนทั่วไป 

5) ค่ำใช่จ่ำยอื่นๆ

งบประมำณจัดสรรเงินแผ่นดินตำมประเภทของเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 (บำท)
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ตำรำงท่ี 6 เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ แยกตามยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมำณ 

2560 2561 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาบัณฑิต 19,194,600 30,560,800 32,898,900 32,275,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจยั 733,800 715,300 2,267,100 1,966,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาชีพ 24,104,900 28,335,900 49,853,500 46,762,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบดิจติอล (ปี 62)  -  - 420,000 303,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการองค์กร 64,617,300 83,359,000 102,060,100 91,654,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นสากล 1,750,000 1,580,000 1,730,000 1,264,000 

รวมงบรำยได้ 110,400,600 144,551,000 189,229,600 174,226,200 

ผลต่ำง - +34,150,400 +44,678,600 -15,003,400 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - +30.93 +30.91 -7.93 
 จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ การเปรียบเทียบงบประมาณภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ปี จัดสรรงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบ 
กันพบว่า ผลรวมงบประมำณเงินรำยได้ ปี 2561 จ ำนวน 144,551,000 บาท เพิ่มข้ึน 34,150,400บำท คิดเป็นร้อยละสูงสุด +30.93 เมื่อเทียบกับปี 2560 รองลงมา คือ ปี 
2562 คณะได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 189,229,600 บาท เพ่ิมขึ้นสูงสุด 44,678,600บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.91 เมื่อเทียบกับปี 2561 และน้อยที่สุด คือ ผลรวม
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2563 จ านวน 174,226,200 บาท ลดลง -15,003,400 บาท คิดเป็นร้อยละ -7.93 ซ่ึงต่ าสดุซึงเปน็งบประมาณตามล าดับ ดังกรำฟ 
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ภำพที่ 10 เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้แยกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563 
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32,275,600

1,966,500

46,762,500

303,000

91,654,600

1,264,000

0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำบัณฑิต

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงงำนวิจัย

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำชีพ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ระบบดิจิตอล (ปี 62)

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรองค์กร

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ควำมเป็นสำกล

งบประมำณเงินรำยได้แยกตำมยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 -2563

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
(บำท)
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ภำพที่ 11 เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้แยกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำบัณฑิต
18%

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงงำนวิจัย
1%

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำชีพ
27%

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ระบบดิจิตอล
0%

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรองค์กร
53%

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ควำมเป็นสำกล
1%

งบประมำณจัดสรรเงินรำยได้แยกตำมยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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ตำรำงที่ 7 เปรียบเทียบงบประมาณภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ แยกตามยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

แหล่งเงิน 
ยุทธศำสตร์ที่ ปีงบประมำณ 

2560 2561 2562 2563 
2.งบประมำณเงินรำยได ้  110,400,600 144,551,000 189,229,600 174,226,200 
1) งบบุคลำกร ย.5 15,622,800 16,005,000 21,428,500 20,329,500 

2) งบด ำเนินงำน - 52,261,000 56,943,300 82,820,700 84,837,700 

2.1) งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน (คลินิก+อ่ืนๆ) - 32,634,000 33,894,000 42,150,000 42,996,000 

      - คลินิก ย.3 22,450,000 23,250,000 28,590,000 28,590,000 

      - อ่ืนๆ ย.5 10,184,000 10,644,000 13,560,000 14,406,000 

2.2) งบด าเนินงาน ค่าวสัด ุ(การแพทย์และอ่ืนๆ) - 520,000 2,803,300 17,120,000 17,120,000 

       - การแพทย์ ย.3 - - 15,000,000 15,000,000 

       - อ่ืนๆ ย.1 520,000 2,803,300 2,120,000 2,120,000 

2.3) งบด าเนินงาน ค่าใชส้อย ย.5 14,157,000 14,502,000 15,926,700 17,489,700 

3) งบลงทุน - 16,444,200 25,509,100 26,444,300 26,444,300 

3.1) งบลงทนุ ครุภัณฑ ์ ย.1 14,700,000 18,158,100 16,741,200 16,741,200 

3.2) งบลงทนุ สิ่งก่อสร้าง ย.1 1,744,200 7,351,000 9,703,100 9,703,100 

4) งบอุดหนุน - 21,472,600 29,177,400 39,739,900 33,382,700 

4.1) งบอุดหนนุทั่วไป (โครงการกิจกรรม/อ่ืนๆ) ย.1-6 7,633,200 11,323,400 16,536,100 11,965,300 

4.2) งบอุดหนุนทั่วไป (อื่นๆ) ย.5 12,889,362 16,903,962 22,253,762 20,467,362 
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แหล่งเงิน 
ยุทธศำสตร์ที่ ปีงบประมำณ 

2560 2561 2562 2563 
5) ค่ำใช้จ่ำยอื่น ย.5 4,600,000 16,916,200 18,796,200 9,232,000 

รวมงบประมำณเงินรำยได้ 110,400,600 144,551,000 189,229,600 174,226,200 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - +34,150,400 +44,678,600 -15,003,400 

 - +30.93 +30.91 -7.93 

  จำกตำรำง 7 พบว่ำ การเปรียบเทียบงบประมาณภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ปี จัดสรรงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบ 
กันพบว่า ผลรวมงบประมาณเงินรายได้ ปี 2561 จ านวน 144,551,000 บาท เพ่ิมขึ้น 34,150,400บาท คิดเป็นร้อยละสูงสุด +30.93 เมื่อเทียบกับปี 2560 รองลงมา  
คือ ปี 2562 คณะได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 189,229,600 บาท เพ่ิมข้ึนสูงสุด 44,678,600บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.91 เมื่อเทียบกับปี 2561 และน้อยที่สุด คือ ผลรวม
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2563 จ านวน 174,226,200 บาท ลดลง -15,003,400 บาท คิดเป็นร้อยละ -7.93 ซึ่งต่ าสุดซึงเป็นงบประมาณตามล าดั 
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ภำพที่ 12 งบประมาณจัดสรรเงินรายได้ตามประเภทของงบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 
 

15,622,800.00

52,261,000.00

16,444,200.00

21,472,600.00

4,600,000.00

16,005,000 

56,943,300 

25,509,100 

29,177,400 

16,916,200 

21,428,500.00

82,820,700.00

26,444,300.00

39,739,900 

18,796,200 

20,329,500

84,837,700

26,444,300

33,382,700

9,232,000

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000

งบบุคลำกร

งบด ำเนินกำร

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรำยจ่ำยอ่ืน

งบประมำณจัดสรรเงินรำยได้ตำมประเภทของงบ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563

งบรายได้ ปี 2563 งบรายได้ 2562 งบรายได้ 2561 งบรายได้ ปี 2560 (บำท)
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ตำรำงที่ 8 เปรียบเทียบงบประมาณภาพรวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ แยกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

งบประมำณ ยุทธศำสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หมำยเหตุ 

1. เงินแผ่นดิน      

1.1) งบเงินอุดหนุน ย.1,3,5 9,514,200 9,125,700 9,305,300 6,102,000 ลดงบผลิตทันตแพทย์ 

1.2) งบเงินอุดหนุน-ด าเนินการ ย.1,ย.2,ย.5 13,695,000 2,596,500 2,746,100 -  

1.3) งบเงินอุดหนุน-ลงทุน ย.1,ย.4 10,950,000 - - 49,438,600 สื่อ/งบระบบรพ./ผู้สูงอายุ 

1.4) งบอุดหนุนทั่วไป ย.1-6 31,753,000 25,003,000 18,366,000 4,843,000  

1.5) ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ย.5 - - - -  
รวมงบแผ่นดิน 52,217,200 46,128,700 35,671,300 68,383,600  

ผลต่างรวม - -6,088,500 -10,457,400 32,712,300  

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - -11.66 -22.67 91.70  

2. เงินรำยได้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

2.1) งบบุคลากร ย.1 15,622,800 16,005,000 21,428,500.00 20,329,500 ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรา 
2.2) งบด าเนินงาน ย.5 52,261,000 56,943,300 82,820,700.00 84,837,700 คลินิก 

2.3) งบลงทุน ย.1 16,444,200 25,509,100 26,444,300.00 26,444,300 สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ 

2.4) งบอุดหนุน ย.1-6 21,472,600 29,177,400 39,739,900 33,382,700 ลดงบโครงการกิจกรรมลง 

2.5) ค่าใช้จ่ายอื่น ย.5 4,600,000 16,916,200 18,796,200 9,232,000 เงินรับฝาก/กองทุน 

รวมงบรำยได้ 110,400,600 144,551,000 189,229,600 174,226,200 ลดการค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ลง 

ผลต่ำงรวม +34,150,400 +44,678,600 -15,003,400 34,150,400  

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น +30.93 +30.91 -7.93 30.93  
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งบประมำณ ยุทธศำสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หมำยเหตุ 

รวมงบประมำณทั้งหมด 162,617,800 190,679,700 224,900,900 242,609,800 งบพัฒนาโครงสร้างรองรับ
ผู้สูงอายุ 

ผลต่ำงรวม - 28,061,900 34,221,200 17,708,900  

ร้อยละ - 17.26 17.95 7.87  

 
  จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ การเปรียบเทียบงบประมาณภาพรวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -
2563 ปีที่จัดสรรงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ผลรวมงบประมำณ ปี 2562 เพิ่มขึ้น 34,221,200 บำท คิดเป็นร้อยละ 17.95 โดย รองลงมาเป็นงบประมาณ
รวมปี 2561 จัดสรรงบประมาณขึ้น 28,061,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.95 และงบประมาณปี 2563  ได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ิมขึ้น17,708,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 
7.87 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งต่ าสุดตามล าดับ โดยสามารถแยกเป็นยุทธศาสตร์ได้ดังตารางดังนี้  
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 ตำรำงท่ี 9 เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จากงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2560-2563 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมำณ 

2560 2561 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาบัณฑิต 33,863,400 40,067,300 42,555,000 33,975,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจยั 1,033,800 775,300 2,327,100 2,026,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาชีพ 40,602,900 49,818,900 58,669,500 48,580,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบดิจติอล (ปี 62) - - 420,000 16,303,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการองค์กร 85,307,700 92,388,200 111,119,300 132,460,200 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นสากล 1,810,000 7,630,000 9,810,000 9,264,000 

รวมงบรำยได้ 162,617,800 190,679,700 224,900,900 242,609,800 

ผลต่ำง - 28,061,900 34,221,200 17,708,900 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - 17.26 17.95 7.87 

 จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งจากงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ปี 
พ.ศ. 2560-2563 ปี จัดสรรงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกันพบว่า ผลรวมงบประมำณเงินรำยได้ ปี 2562 จ ำนวน 224,900,900 บาท เพิ่มขึ้น 34,221,200บำท คิด
เป็นร้อยละสูงสุด +17.95 เม่ือเทียบกับปี 2561 รองลงมา คือ ปี 2561 คณะได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 190,679,700 บาท เพ่ิมขึ้นสูงสุด 28,061,900 บาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 17.26 เมื่อเทียบกับป ี2560 และน้อยที่สุด คือ ผลรวมงบประมาณเงินรายได้ ปี 2563 จ านวน 242,609,800 บาท เพ่ิมข้ึน 17,708,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.83
ซ่ึงต่ าสดุซึงเปน็งบประมาณตามล าดับ ดังกรำฟที่ 13 และ 14 
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ภาพที่ 13 งบประมาณจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมำณจัดสรรงบประมำณเงินแผ่นดินและเงินรำยได้ตำมยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำบัณฑิต ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงงำนวิจัย ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำชีพ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ระบบดิจิตอล ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรองค์กร ยุทธศำสตร์ที่ 6 ควำมเป็นสำกล

(บำท)
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ภำพที่ 14 งบประมาณจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 
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ยทุธศาสตร์ที่ 1 พฒันาบณัฑิต ยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจยั ยทุธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาชีพ ยทุธศาสตร์ที่ 4 ระบบดิจิตอล ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจดัการองค์กร ยทุธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นสากล

งบประมำณจัดสรรงบประมำณเงินแผ่นดินและเงินรำยได้ตำมยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

(บำท)
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รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้ หมวดอุดหนุนโครงกำร/กิจกรรมแยกตำมยุทธศำสตร์  
ตำรำงท่ี 10 วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์งบโครงการ/กิจกรรม แยกตามหน่วยงานภายในคณะ ปี พ.ศ. 2560 - 2563   

ยุทธศำสตร ์
 งำนพัฒนำ
นักศึกษำฯ 

งำนจัดกำร
ศึกษำ 

งำนบริหำร 
งำน

ยุทธศำสตร์ 
รพ. 

ทันตกรรม 
งำนวิจัยฯ สำขำ/แขนงวิชำ รวม เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1. มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำบัณฑิตให้พร้อมเป็นผู้น ำแห่งอำเซียน (Educational Excellence, Fostering ASEAN Leaders) 

ปี 2560 531,300 915,000 - 50,000 12,000 20,000 202,100 1,730,400 ใช้เทียบปี 61 - 
 ปี 2561  619,800 918,500 - 50,000 - 38,000 122,100 1,748,400 +291,100 16.82 

 ปี 2562  836,000 1,100,500 - 50,000 - 798,000 1,050,100 3,834,600 +1,813,100 103.70 
 ปี 2563  - 1,604,500 - 55,000 - 889,500 662,300 3,211,300 - 536,800 -14.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 2. สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน (Innovation & Research Excellence, Leader Capacity Building) 
 ปี 2560 - 5,800 - - - 278,000 - 283,800 ใช้เทียบปี 61 - 

 ปี 2561  - 3,800 - - - 261,500 - 265,300 +217,500 76.64 
 ปี 2562  - 5,600 - - - 811,500 - 817,100 +315,800 63.00 

 ปี 2563  - - - - - 516,500 - 516,500 - 300,600 -36.79 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3. เป็นผู้น ำในกำรบริกำรวิชำชีพ ที่มุ่งพัฒนำชุมชน และเป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งอำเซียน (Academic Services and Dental Care Excellence) 

 ปี 2560 130,000 - - - 455,000 - 284,900 1,249,900 ใช้เทียบปี 61 - 

 ปี 2561  360,000 - 80,000 - 495,000 300,000 3,375,900 4,614,900 +2,435,000 +194.82 
 ปี 2562  1,912,000 300,000 90,000 - 670,000 100,000 3,191,500 6,263,500 +2,578,600 +55.88 

 ปี 2563 -  592,000 - 80,000 1,320,000 1,180,500 3,172,500 -3,121,000 -49.83 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4. พัฒนำสู่คณะทันตแพทยศำสตร์ดิจิทัล (Digital Dental Shool Development) (เริ่มใช้ปี 2562)  

ปี 2560 105,000 60,000 300,000 - - - - 405,000 ใช้เทียบปี 61 - 
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ยุทธศำสตร ์
 งำนพัฒนำ
นักศึกษำฯ 

งำนจัดกำร
ศึกษำ 

งำนบริหำร 
งำน

ยุทธศำสตร์ 
รพ. 

ทันตกรรม 
งำนวิจัยฯ สำขำ/แขนงวิชำ รวม เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 

ป ี2561 130,000 - 345,000 - - - - 475,000 +70,000 17.28 

ป ี2562 130,000 - 290,000 - - - - 420,000 -55,000 -11.58 
ปี 2563  - 23,800 219,200 50,000 - - 10,000 303,000 -112,000 -26.67 

ยุทธศำสตร์ที่ 5. กำรบริหำรจดักำรองค์กร เพื่องำนเห็นผล คนเป็นสุข (Management Excellence, Healthy and Happy Organization)  
ปี 2560 229,200 - 880,000 536,100 340,000 60,000 108,800 2,214,100 ใช้เทียบปี 61 - 

 ปี 2561  229,200 60,000 1,020,000 946,100 220,000 60,000 108,500 2,643,800 +429,700 +19.41 
 ปี 2562  660,000 60,000 1,164,200 746,100 290,000 80,000 470,600 3,470,900 +827,100 +31.28 

 ปี 2563  130,000 120,000 1,720,000 610,000 605,000 60,000 253,000 3,498,000 +47,100 +1.36 
ยุทธศำสตร์ที่ 6. พัฒนำสู่ควำมเป็นสำกล(Internationalization)  

 ปี 2560 - - 250,000 50,000 - 1,450,000 - 1,750,000 ใช้เทียบปี 61 - 

 ปี 2561  - - 300,000 50,000 - 1,230,000 - 1,580,000 -170,000 -9.71 
 ปี 2562  40000 - 300,000 50,000 - 1,260,000 80,000 1,730,000 -298,000 -18.86 

 ปี 2563  - - - - - 1,220,000 44,000 1,264,000 - 62,000 -3.58 

         จำกตำรำงท่ี 10 พบว่า การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์งบโครงการ/กิจกรรม แยกตามหน่วยงานภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2563 ปีที่จัดสรรงบประมาณตามหน่วยงานและสาขาวิชา เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ปี 2562 คณะได้จัดสรรงบประมำณสูงสุดเพิ่มขึ้น จ ำนวน 2 ,578,600 บำท 
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  55.88 ในยุทธศำสตร์ที่ 3 ได้รับงบสูงสุดตำมยุทธศำสตร์ รองลงมา คือ ปี 2561 คณะได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น จ านวน 2 ,435,000 บาท 
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 194.82 ซึ่งสูงที่สุด ในยุทธศาสตร์ที่ 3 และน้อยที่สุด คือ ปี 2563 สาขาวิชาที่ได้รับงบประมาณลดลงต่ าสุด จ า นวน 3,121,000 บาท ลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 49.83 ซึ่งต่ าสุดในยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามล าดับ 
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  หากพิจารณาการจัดสรรเงินรายปีรวม เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างปี 2560-2563 จะพบว่า ปี 2562 เป็นจ านวน 6,263,500 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 รองลงมา
เป็นปี 2563 เป็นจ านวน 3,834,600 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 และน้อยที่สุด คือ ปี 2561 เป็นจ านวน 265,300บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามล าดับ 
ตำรำงท่ี 11 วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามยุทธศาสตร์งบโครงการ/กิจกรรม แยกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2560 (1) ปี 2561 (2) ปี 2562 (3) ปี 2563 (4) 

รวมทุกงำน รวมทุก
สำขำวิชำ 

รวมท้ังหมด รวมทุกงำน รวมทุก
สำขำวิชำ 

รวมท้ังหมด รวมทุกงำน รวมทุก
สำขำวิชำ 

รวมท้ังหมด รวมทุกงำน รวมทุก
สำขำวิชำ 

รวมท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1,528,300 202,100 1,730,400 1,626,300 122,100 1,748,400 2,784,500 1,050,100 3,834,600 2,549,000 662,300 3,211,300 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 283,800 - 283,800 265,300 - 265,300 817,100 - 817,100 516,500 - 516,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 965,000 284,900 1,249,900 1,235,000 3,375,900 4,610,900 3,072,000 3,191,500 6,263,500 1,992,000 1,180,500 3,172,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 405,000 - 405,000 475,000 - 475,000 420,000 - 420,000 293,000 10,000 303,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 2,105,300 108,800 2,214,100 2,535,300 108,500 2,643,800 3,000,300 470,600 3,470,900 3,245,000 253,000 3,498,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 1,750,000 - 1,750,000 1,580,000 - 1,580,000 1,650,000 80,000 1,730,000 1,220,000 44,000 1,264,000 

รวม 
 

7,037,400 595,800 7,633,200 7,716,900 3,606,500 11,323,400 11,743,900 4,792,200 16,536,100 9,815,500 2,149,800 11,965,300 

7,633,200  11,323,400 16,536,100 11,965,300 

 
ผลต่ำง  

(2)-(1) (3)-(2) (4)-(3) 

3,690,200 5,212,700 -4,570,800 
 ร้อยละ +48.34 +46.03 -27.64 

 จำกตำรำงที่ 11  พบว่า การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์งบโครงการ/กิจกรรม แยกตามหน่วยงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2563 ปีที่จัดสรรงบประมาณตามหน่วยงานและสาขาวิชา เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ปี 2562 ฝ่ายที่ได้รับงบประมาณสูงสุด จ านวน 11 ,323,400 บาท  ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้รับงบสูงสุดตามยุทธศาสตร์ คือ 3 ,072,000 บาท รองลงมา คือ ปี 2563 ฝ่ายที่ได้รับงบประมาณสูงสุด จ านวน 9,815,500 บาท ในยุทธศาสตร์ที่ 5 
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ได้รับงบสูงสุดตามยุทธศาสตร์ คือ 3,245,000 บาท และน้อยที่สุด คือ ปี 2560 สาขาวิชาที่ได้รับงบประมาณต่ าสุด จ านวน 595,800 บาท  ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้รับงบน้อย
สุดตามยุทธศาสตร์ คือ 108,800 บาท ตามล าดับ 
ตำรำงท่ี 12 สรุปรายงานวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2560 - 2563  

  จำกตำรำงท่ี 12  พบว่า การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ปีที่จัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
หน้า คือ ปี 2562 เพิ่มขึ้น 5,212,700 บาท ในร้อยละ 46.03 เทียบจากปี 2561 เป็นจ านวนรวม 16,536,100 บาท ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้รับงบสูงสุดตามยุทธศาสตร์ คือ 
6,263,500 บาท รองลงมา คือ ปี 2561 เพ่ิมขึ้น 3,690,200 บาท ในร้อยละ 48.34 เทียบจากปี 2560 เป็นจ านวนรวม 11,323,400 บาท ในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ 
4,610,900 บาท และน้อยที่สุด คือ ปี 2563 ลดลง -4,570,800 บาท ลดลงในร้อยละ 27.64 เทียบจากปี 2562 เป็นจ านวนรวม 11,965,300 บาท ในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ 
จ านวน 303,000 บาท ตามล าดับ 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2560 

(1) 
ปี 2561 

(2) 
ปี 2562 

(3) 
ปี 2563 

(4) 
ผลต่ำงปี 2560 - 2563 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนงบปี 

(2)-(1) (3)-(2) (4)-(3) (2)-(1) (3)-(2) (4)-(3) 2561 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1,730,400 1,748,400 3,834,600 3,211,300 +18,000 +2,086,200 -623,300 +0.24 +18.42 -16.25 0.23 0.23 0.27 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 283,800 265,300 817,100 516,500 -18,500 +551,800 -300,600 -0.24 +4.87 -36.79 0.04 0.05 0.04 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1,249,900 4,610,900 6,263,500 3,172,500 +3,361,000 +1,652,600 -3,091,000 +44.03 +14.59 -49.35 0.16 0.38 0.27 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 405,000 475,000 420,000 303,000 +70,000 +55,000 -117,000 +0.92 -0.49 -27.86 0.05 0.03 0.03 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 2,214,100 2,643,800 3,470,900 3,498,000 +429,700 +827,100 +27,100 +5.63 +7.30 +0.78 0.29 0.21 0.29 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 1,750,000 1,580,000 1,730,000 1,264,000 -170,000 +150,000 -466,000 -2.23 +1.32 -26.94 0.23 0.10 0.11 

รวม 7,633,200 11,323,400 16,536,100 11,965,300 3,690,200 5,212,700 -4,570,800 +48.34 +46.03 -27.64 1 1 1 

ผลต่ำง  (2) - (1) (3) - (2) (4) - (3)          

+3,690,200 +5,212,700 -4,570,800 

ร้อยละ +48.34 +46.03 -27.64          
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ภำพที่ 15 วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563
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1,249,900

405,000

2,214,100 1,750,0001,748,400

265,3…

4,610,900

475,000
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3,834,600

817,100
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420,000
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6

กำรจัดสรรงบประมำณ ตำมยุทธศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 – 2563

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

(บำท)
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2. สรุปผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณปี พ.ศ. 2560 - 2563 ตำมยุทธศำสตร์ พบว่ำ 
  การเปรียบเทียบงบประมาณภาพรวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะ  
ทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563 ปีที่จัดสรรงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ผลรวม
งบประมาณ ปี 2562 เพ่ิมขึ้น 34,221,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.95 โดย รองลงมาเป็นงบประมาณรวมปี 
2561 จัดสรรงบประมาณขึ้น 28,061,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.95 และงบประมาณปี 2563  ได้จัดสรร
งบประมาณ เพ่ิมข้ึน17,708,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.87 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งต่ าสุดตามล าดับ 
   การเปรียบเทียบงบประมาณภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2560-2563 ปี ที่จัดสรรงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ผลรวมงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2563 
เพ่ิมข้ึนสูงสุด +32,712,300 บาท โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 91.70  เมื่อเทียบกับปี 2562 รองลงมา คือ ปี 2561 
คณะได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 59,262,600 บาท ลดลง -6,088,500 คิดเป็นร้อยละ -11.66  เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 และน้อยที่สุด คือ ปี 2562 ได้รับงบประมาณต่ าสุด จ านวน 40,390,700 บาท ลดลง -10,457,400 
เมื่อเทียบกับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ -22.67 ตามล าดับ 
  การเปรียบเทียบงบประมาณภาพรวมงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ปี 
จัดสรรงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกันพบว่า ผลรวมงบประมาณเงินรายได้ ปี 2561 จ านวน 144,551,000 
บาท เพ่ิมขึ้น 34,150,400บาท คิดเป็นร้อยละสูงสุด +30.93 เมื่อเทียบกับปี 2560 รองลงมา คือ ปี 2562 
คณะได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 189,229,600 บาท เพ่ิมขึ้นสูงสุด 44,678,600บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.91 
เมื่อเทียบกับปี 2561 และน้อยที่สุด คือ ผลรวมงบประมาณเงินรายได้ ปี 2563 จ านวน 174 ,226,200 บาท 
ลดลง -15,003,400 บาท คิดเป็นร้อยละ -7.93 ซึ่งต่ าสุดซึงเป็นงบประมาณตามล าดับ  
      การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ปีที่
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกัน คือ ปี 2562 เพ่ิมขึ้น 5 ,212,700 บาท ในร้อยละ 46.03 
เทียบจากปี 2561 เป็นจ านวนรวม 16,536,100 บาท ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้รับงบสูงสุดตามยุทธศาสตร์ คือ 
6,263,500 บาท รองลงมา คือ ปี 2561 เพ่ิมขึ้น 3,690,200 บาท ในร้อยละ 48.34 เทียบจากปี 2560 เป็น
จ านวนรวม 11,323,400 บาทในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ 4,610,900 บาท และน้อยที่สุด คือ ปี 2563 ลดลง -
4,570,800 บาท ลดลงในร้อยละ 27.64 เทียบจากปี 2562 เป็นจ านวนรวม 11 ,965,300 บาท ในยุทธศาสตร์
ที่ 3 คือ จ านวน 303,000 บาท ตามล าดับ  
  ทั้งนี้การด าเนินการในส่วนของโครงการของคณะฯ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณทุกปี โดยมีการ
ทบทวนกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  โดยปัจจัยแวดล้อมที่
ส่งผล เช่น การเปลี่ยนผู้บริหาร นโยบายรัฐ เป็นต้น 
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บทที่ 5  
บทสรุปและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  

 

บทสรุป กำรจัดสรรงบประมำณแยกตำมยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563  
ตำรำงท่ี 13 เปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จำกงบประมำณ
เงินแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมำณ 

2560 2561 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาบัณฑิต 33,863,400 40,067,300 42,555,000 33,975,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจยั 1,033,800 775,300 2,327,100 2,026,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาชีพ 40,602,900 49,818,900 58,669,500 48,580,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบดิจติอล (ปี 62) - - 420,000 16,303,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการองค์กร 85,307,700 92,388,200 111,119,300 132,460,200 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นสากล 1,810,000 7,630,000 9,810,000 9,264,000 

รวมงบรำยได้ 162,617,800 190,679,700 224,900,900 242,609,800 

ผลต่ำง - 28,061,900 34,221,200 17,708,900 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น - 17.26 17.95 7.87 

 จากการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งจาก
งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2560-2563 ปี จัดสรรงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบ
กันพบว่า ผลรวมงบประมำณเงินรำยได้ ปี 2562 จ ำนวน 224,900,900 บำท เพิ่มขึ้น 34,221,200บำท 
คิดเป็นร้อยละสูงสุด +17.95 เม่ือเทียบกับปี 2561 รองลงมา คือ ปี 2561 คณะได้จัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 190,679,700 บาท เพ่ิมข้ึนสูงสุด 28,061,900 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.26 เมื่อเทียบกับปี 2560 และ
น้อยที่สุด คือ ผลรวมงบประมาณเงินรายได้ ปี 2563 จ านวน 242 ,609,800 บาท เพ่ิมขึ้น 17,708,900 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 7.83ซึ่งต่ าสุดซึงเป็นงบประมาณตามล าดับ 
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รำยละเอียดงบประมำณเงินรำยได้ในส่วนโครงกำร/กิจกรรมตำมยุทธศำสตร์ 
ตำรำงท่ี 14  ผลการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณโครงการ/กิจกรรม  พ.ศ. 2560-2563 ตามยุทธศาสตร์ 
พบว่า การของบประมาณของแต่ละหน่วยงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีโดยพบว่า งบประมาณของปี 2563 
เพ่ิมขึ้นจ านวน 5,212,700  คิดเป็น ร้อยละ 46.03 เมื่อเทียบกับงบประมาณปี 2561 คือ 11,323,400 บาท 
ข้อมูลขององค์กร และหากมองในมุมของยุทธศาสตร์แล้วพบว่าข้อมูลมีการแกว่งในระดับที่สูงเนื่องจากนโยบาย
ของรัฐบาลด้านสังคมผู้สูงอายุ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 โดยดูได้จากความชันของกราฟ ตามปัจจัยการ
วิเคราะห์ดังแผนภูมิที่ 2 เป็นต้น หน่วยงานยังขาดความเข้า ใจเกี่ยวกับประเด็นยุทศาสตร์ ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานที่จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และการจัดโครงการส่วนใหญ่ยังคงเป็นงานประจ า
ที่ขาดความท้าทายและยังไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารงานคณะเพ่ือผลักดันบรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ ต่อไป  
2. ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
      1) การของบประมาณของแต่ละหน่วยงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ต้องมีการทบทวนโครงการที่เป็น
กิจกรรมหรืองานประจ าให้เป็นงานที่ท้าทายและตอบสนองกลยุทธ์ของคณะฯ โดยทุกโครงการจะต้องมี
วัตถุประสงค์ และตอบสนองพันธกิจของคณะที่ชัดเจนเพ่ือผลักดันและบรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ ต่อไป 
      2 )  การวิ เคราะห์วิ เคราะห์ เปรียบเทียบงบประมาณปี  2560 -2563 ตามยุทธศาสตร์  คณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ นั้น เป็นเพียงการเอ้ืออ านวยความสะดวกข้อมูล แต่การได้มาซึ่งข้อมูล การตรวจสอบความ
ถูกต้อง ดังนั้น จึงต้องคอยกลั่นกรองข้อมูล และจะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไปเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน  
 

ยุทธศำสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1,730,400 1,748,400 3,834,600 3,211,300 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 283,800 265,300 817,100 516,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1,249,900 4,610,900 6,263,500 3,172,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 405,000 475,000 420,000 303,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 2,214,100 2,643,800 3,470,900 3,498,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 1,750,000 1,580,000 1,730,000 1,264,000 
รวม 7,633,200 11,323,400 16,536,100 11,965,300 

ผลต่ำง 3,690,200 5,212,700 -4,570,800 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น +48.34 +46.03 -27.64 
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      3) หากสามารถพัฒนาระบบการก ากับติดตามและรายงานผลได้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานได้ทัน
ถ่วงท ีและมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายจะดี
ยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก. 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
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„π°√≥’∑’Ë¿“√°‘®„¥®–¡’º≈°√–∑∫µàÕª√–™“™π  à«π√“™°“√µâÕß¥”‡π‘π°“√√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß

ª√–™“™πÀ√◊Õ™’È·®ß∑”§«“¡‡¢â“„®‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ßª√–‚¬™πå∑’Ë à«π√«¡®–‰¥â√—∫®“°

¿“√°‘®π—Èπ

(Ù) „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß¢â“√“™°“√∑’Ë®–µâÕß§Õ¬√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õß —ß§¡

‚¥¬√«¡·≈–ª√–™“™πºŸâ√—∫∫√‘°“√ ‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õ‡ πÕ·π–µàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß

«‘∏’ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡À¡“– ¡

(ı) „π°√≥’∑’Ë‡°‘¥ªí≠À“·≈–Õÿª √√§®“°°“√¥”‡π‘π°“√ „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√·°â‰¢

ªí≠À“·≈–Õÿª √√§π—Èπ‚¥¬‡√Á« „π°√≥’∑’Ëªí≠À“À√◊ÕÕÿª √√§π—Èπ‡°‘¥¢÷Èπ®“° à«π√“™°“√Õ◊ËπÀ√◊Õ√–‡∫’¬∫

¢âÕ∫—ß§—∫∑’ËÕÕ°‚¥¬ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ „Àâ à«π√“™°“√·®âß„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢

ª√—∫ª√ÿß‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª ·≈–„Àâ·®âß °.æ.√. ∑√“∫¥â«¬

°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥«‘∏’ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡À¡“– ¡°—∫¿“√°‘®·µà≈–‡√◊ËÕß

∑—Èßπ’È °.æ.√. ®–°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√∑—Ë«‰ª„Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√“π’È¥â«¬

°Á‰¥â

À¡«¥ Û

°“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞

¡“µ√“ ˘ °“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞ „Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °àÕπ®–¥”‡π‘π°“√µ“¡¿“√°‘®„¥  à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰«â‡ªìπ°“√≈à«ßÀπâ“

(Ú) °“√°”Àπ¥·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√µ“¡ (Ò) µâÕß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß¢—ÈπµÕπ

√–¬–‡«≈“·≈–ß∫ª√–¡“≥∑’Ë®–µâÕß„™â„π°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß·µà≈–¢—ÈπµÕπ ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß¿“√°‘® º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

¢Õß¿“√°‘® ·≈–µ—«™’È«—¥§«“¡ ”‡√Á®¢Õß¿“√°‘®



Àπâ“ 4
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˘ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë Ò °

(Û)  à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√

µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥¢÷Èπ ÷́ËßµâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥

(Ù) „π°√≥’∑’Ë°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘® À√◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡°‘¥º≈°√–∑∫µàÕ

ª√–™“™π „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√·°â‰¢À√◊Õ∫√√‡∑“º≈°√–∑∫π—Èπ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π

·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡À¡“– ¡

¡“µ√“ Ò „π°√≥’∑’Ë¿“√°‘®„¥¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫À≈“¬ à«π√“™°“√À√◊Õ‡ªìπ¿“√°‘®∑’Ë„°≈â‡§’¬ß

À√◊ÕµàÕ‡π◊ËÕß°—π „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßπ—Èπ°”Àπ¥·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√∫√‘À“√

√“™°“√·∫∫∫Ÿ√≥“°“√√à«¡°—π ‚¥¬¡ÿàß„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞

„Àâ à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥À√◊ÕÀ—«Àπâ“§≥–ºŸâ·∑π

„πµà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√·∫∫∫Ÿ√≥“°“√„π®—ßÀ«—¥À√◊Õ„πµà“ßª√–‡∑» ·≈â«·µà°√≥’  “¡“√∂

„™âÕ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬‰¥â§√∫∂â«πµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈–∫√‘À“√√“™°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¡“µ√“ ÒÒ  à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ëæ—≤π“§«“¡√Ÿâ„π à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’≈—°…≥–‡ªìπÕß§å°“√

·Ààß°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‚¥¬µâÕß√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·≈– “¡“√∂ª√–¡«≈º≈§«“¡√Ÿâ„π¥â“πµà“ßÊ

‡æ◊ËÕπ”¡“ª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß √«¥‡√Á«·≈–‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å √«¡∑—Èß

µâÕß àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂  √â“ß«‘ —¬∑—»πå·≈–ª√—∫‡ª≈’Ë¬π∑—»π§µ‘¢Õß¢â“√“™°“√„π —ß°—¥

„Àâ‡ªìπ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¡’°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß

 à«π√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√∫√‘À“√√“™°“√„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ïµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

¡“µ√“ ÒÚ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï °.æ.√. Õ“®‡ πÕµàÕ§≥–

√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¡“µ√°“√°”°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ ‚¥¬«‘∏’°“√®—¥∑”§«“¡µ°≈ß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

À√◊Õ‚¥¬«‘∏’°“√Õ◊Ëπ„¥ ‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¡“µ√“ ÒÛ „Àâ§≥–√—∞¡πµ√’®—¥„Àâ¡’·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“°“√∫√‘À“√

√“™°“√¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’‰¥â·∂≈ßπ‚¬∫“¬µàÕ√—∞ ¿“·≈â« „Àâ ”π—°‡≈¢“∏‘°“√§≥–√—∞¡πµ√’  ”π—°‡≈¢“∏‘°“√

π“¬°√—∞¡πµ√’  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈– ”π—°ß∫ª√–¡“≥

√à«¡°—π®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë

§≥–√—∞¡πµ√’·∂≈ßπ‚¬∫“¬µàÕ√—∞ ¿“

‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« „Àâ¡’

º≈ºŸ°æ—π§≥–√—∞¡πµ√’ √—∞¡πµ√’ ·≈– à«π√“™°“√ ∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√®—¥∑”¿“√°‘®„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπ

°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘ππ—Èπ
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¡“µ√“ ÒÙ „π°“√®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ „Àâ®—¥∑”‡ªìπ·ºπ ’Ëªï

‚¥¬π”π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈∑’Ë·∂≈ßµàÕ√—∞ ¿“¡“æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·π«π‚¬∫“¬æ◊Èπ∞“π

·Ààß√—∞µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ·≈–·ºπæ—≤π“ª√–‡∑»¥â“πµà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

∑—Èßπ’È Õ¬à“ßπâÕ¬®–µâÕß¡’ “√– ”§—≠‡°’Ë¬«°—∫°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π  à«π√“™°“√

À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë®–√—∫º‘¥™Õ∫„π·µà≈–¿“√°‘® ª√–¡“≥°“√√“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬·≈–∑√—æ¬“°√µà“ßÊ ∑’Ë®–µâÕß„™â

√–¬–‡«≈“°“√¥”‡π‘π°“√ ·≈–°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈

¡“µ√“ Òı ‡¡◊ËÕ¡’°“√ª√–°“»„™â∫—ß§—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈â« „Àâ ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“·≈– ”π—°‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’√à«¡°—πæ‘®“√≥“®—¥∑”·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘ ‚¥¬¡’

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬∑’Ë®–µâÕß®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ„À¡àÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’ËµâÕß¡’°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡À√◊Õ¬°‡≈‘°

„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π  à«π√“™°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√

·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘π—Èπ‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“·≈– ”π—°

‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’‡ πÕ·≈â« „Àâ¡’º≈ºŸ°æ—π à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë®–µâÕßªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡π—Èπ

„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“Õ“®‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ°”Àπ¥

À≈—°‡°≥±å°“√®—¥∑”·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°Á‰¥â

¡“µ√“ Òˆ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ ‚¥¬®—¥∑”‡ªìπ·ºπ

 ’Ëªï ´÷Ëß®–µâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ

„π·µà≈–ªïß∫ª√–¡“≥ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√ª√–®”ªï ‚¥¬„Àâ√–∫ÿ “√– ”§—≠

‡°’Ë¬«°—∫π‚¬∫“¬°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√ ‡ªÑ“À¡“¬·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π √«¡∑—Èßª√–¡“≥

°“√√“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬·≈–∑√—æ¬“°√Õ◊Ëπ∑’Ë®–µâÕß„™â ‡ πÕµàÕ√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

‡¡◊ËÕ√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√„¥µ“¡«√√§ Õß·≈â« „Àâ

 ”π—°ß∫ª√–¡“≥¥”‡π‘π°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ∫√√≈ÿº≈ ”‡√Á®„π·µà≈–¿“√°‘®µ“¡·ºπ

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¥—ß°≈à“«

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√¡‘‰¥â‡ πÕ·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√„π¿“√°‘®„¥À√◊Õ¿“√°‘®„¥‰¡à‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

®“°√—∞¡πµ√’ ¡‘„Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥ ”À√—∫¿“√°‘®π—Èπ

‡¡◊ËÕ ‘Èπªïß∫ª√–¡“≥„Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”√“¬ß“π· ¥ßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õß·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√

ª√–®”ªï‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’
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¡“µ√“ Ò˜ „π°√≥’∑’Ë°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπ

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫ß∫ª√–¡“≥ „Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥·≈– °.æ.√. √à«¡°—π°”Àπ¥·π«∑“ß°“√®—¥∑”

·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Òˆ „Àâ “¡“√∂„™â‰¥â°—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑’ËµâÕß®—¥∑”µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡æ‘Ë¡¿“√–ß“π„π°“√®—¥∑”·ºπ®π‡°‘π ¡§«√

¡“µ√“ Ò¯ ‡¡◊ËÕ¡’°“√°”Àπ¥ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ª√–®”ªïµ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß

 à«π√“™°“√„¥·≈â« °“√‚Õπß∫ª√–¡“≥®“°¿“√°‘®Àπ÷Ëßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰ª¥”‡π‘π°“√

Õ¬à“ßÕ◊Ëπ ÷́Ëß¡’º≈∑”„Àâ¿“√°‘®‡¥‘¡‰¡à∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬À√◊Õπ”‰ª„™â„π¿“√°‘®„À¡à∑’Ë¡‘‰¥â°”Àπ¥„π·ºπ

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ ®–°√–∑”‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’„Àâª√—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß

°—π·≈â«

°“√ª√—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–°√–∑”‰¥â‡©æ“–„π°√≥’∑’Ëß“πÀ√◊Õ¿“√°‘®„¥‰¡àÕ“®

¥”‡π‘π°“√µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§åµàÕ‰ª‰¥â À√◊ÕÀ¡¥§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ‰¡à‡ªìπª√–‚¬™πå À√◊ÕÀ“°¥”‡π‘π°“√

µàÕ‰ª®–µâÕß‡ ’¬§à“„™â®à“¬‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ À√◊Õ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊ËπÕ—π‰¡àÕ“®À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¥â ∑’Ë®–µâÕß

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß “√– ”§—≠¢Õß·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√

‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’¡’¡µ‘Õπÿ¡—µ‘„Àâª√—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√·≈â« „Àâ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢·ºπ°“√∫√‘À“√

√“™°“√·ºàπ¥‘π„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π¥â«¬

¡“µ√“ Ò˘ ‡¡◊ËÕπ“¬°√—∞¡πµ√’æâπ®“°µ”·Àπàß „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë √ÿªº≈°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√·≈–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈µàÕπ“¬°√—∞¡πµ√’§π„À¡à µ“¡∑’Ëπ“¬°√—∞¡πµ√’§π„À¡à —Ëß°“√ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕπ“¬°√—∞¡πµ√’

§π„À¡à®–‰¥â„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√æ‘®“√≥“°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµàÕ‰ª

À¡«¥ Ù

°“√∫√‘À“√√“™°“√Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

·≈–‡°‘¥§«“¡§ÿâ¡§à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞

¡“µ√“ Ú ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¿“¬„π à«π√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „Àâ à«π

√“™°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ ·ºπ°“√∑”ß“π √–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“πÀ√◊Õ‚§√ß°“√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥

∑’Ë®–µâÕß„™â„π·µà≈–ß“πÀ√◊Õ‚§√ß°“√ ·≈–µâÕß‡º¬·æ√à„Àâ¢â“√“™°“√·≈–ª√–™“™π∑√“∫∑—Ë«°—π¥â«¬
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¡“µ√“ ÚÒ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”∫—≠™’µâπ∑ÿπ„πß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–·µà≈–ª√–‡¿∑¢÷Èπ µ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°√¡∫—≠™’°≈“ß°”Àπ¥

„Àâ à«π√“™°“√§”π«≥√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß

 à«π√“™°“√π—Èπµ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°√¡∫—≠™’°≈“ß°”Àπ¥ ·≈–√“¬ß“π„Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ °√¡∫—≠™’°≈“ß

·≈– °.æ.√. ∑√“∫

„π°√≥’∑’Ë√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–„¥¢Õß à«π√“™°“√„¥ Ÿß°«à“√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬

¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–ª√–‡¿∑·≈–§ÿ≥¿“æ‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ§≈â“¬§≈÷ß°—π¢Õß à«π√“™°“√Õ◊Ëπ „Àâ à«π√“™°“√π—Èπ

®—¥∑”·ºπ°“√≈¥√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–¥—ß°≈à“«‡ πÕ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ °√¡∫—≠™’°≈“ß

·≈– °.æ.√. ∑√“∫ ·≈–∂â“¡‘‰¥â¡’¢âÕ∑—°∑â«ßª√–°“√„¥¿“¬„π ‘∫Àâ“«—π°Á„Àâ à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«∂◊ÕªØ‘∫—µ‘

µ“¡·ºπ°“√≈¥√“¬®à“¬π—ÈπµàÕ‰ª‰¥â

¡“µ√“ ÚÚ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈– ”π—°

ß∫ª√–¡“≥√à«¡°—π®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π§«“¡§ÿâ¡§à“„π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®¢Õß√—∞∑’Ë à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√Õ¬Ÿà

‡æ◊ËÕ√“¬ß“π§≥–√—∞¡πµ√’ ”À√—∫‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√æ‘®“√≥“«à“¿“√°‘®„¥ ¡§«√®–‰¥â¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªÀ√◊Õ

¬ÿ∫‡≈‘° ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√®—¥µ—Èßß∫ª√–¡“≥¢Õß à«π√“™°“√„πªïµàÕ‰ª ∑—Èßπ’È µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë

§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

„π°“√ª√–‡¡‘π§«“¡§ÿâ¡§à“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§”π÷ß∂÷ßª√–‡¿∑·≈– ¿“æ¢Õß·µà≈–¿“√°‘®

§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß¿“√°‘®À√◊Õ‚§√ß°“√∑’Ë¥”‡π‘π°“√ ª√–‚¬™πå∑’Ë√—∞·≈–ª√–™“™π®–æ÷ß‰¥â·≈–√“¬®à“¬∑’ËµâÕß

‡ ’¬‰ª°àÕπ·≈–À≈—ß∑’Ë à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√¥â«¬

§«“¡§ÿâ¡§à“µ“¡¡“µ√“π’È „ÀâÀ¡“¬§«“¡∂÷ßª√–‚¬™πåÀ√◊Õº≈‡ ’¬∑“ß —ß§¡ ·≈–ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ

º≈‡ ’¬Õ◊Ëπ ´÷Ëß‰¡àÕ“®§”π«≥‡ªìπµ—«‡ß‘π‰¥â¥â«¬

¡“µ√“ ÚÛ „π°“√®—¥ ◊́ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√‚¥¬‡ªî¥‡º¬·≈–‡∑’Ë¬ß∏√√¡

‚¥¬æ‘®“√≥“∂÷ßª√–‚¬™πå·≈–º≈‡ ’¬∑“ß —ß§¡ ¿“√–µàÕª√–™“™π §ÿ≥¿“æ «—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë®–„™â √“§“

·≈–ª√–‚¬™πå√–¬–¬“«¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë®–‰¥â√—∫ª√–°Õ∫°—π

„π°√≥’∑’Ë«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√„™â‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâµâÕß§”π÷ß∂÷ß§ÿ≥¿“æ·≈–°“√¥Ÿ·≈√—°…“‡ªìπ ”§—≠

„Àâ “¡“√∂°√–∑”‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß∂◊Õ√“§“µË” ÿ¥„π°“√‡ πÕ´◊ÈÕÀ√◊Õ®â“ß‡ ¡Õ‰ª
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„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫°“√æ— ¥ÿª√—∫ª√ÿß√–‡∫’¬∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕ„Àâ à«π

√“™°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¡“µ√“ ÚÙ „π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®„¥ À“° à«π√“™°“√®”‡ªìπµâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ

§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° à«π√“™°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ª√–°“» À√◊Õ¡µ‘§≥–

√—∞¡πµ√’°”Àπ¥ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¥—ß°≈à“« ·®âßº≈

°“√æ‘®“√≥“„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¬◊Ëπ§”¢Õ∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ

„π°√≥’∑’Ë‡√◊ËÕß„¥¡’°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ª√–°“» À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘‰«â ·≈–¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘π—ÈπµâÕß„™â√–¬–‡«≈“‡°‘π ‘∫Àâ“«—π „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®

Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ª√–°“»°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√æ‘®“√≥“‰«â„Àâ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ∑√“∫

 à«π√“™°“√„¥∑’Ë¡’Õ”π“®Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®

µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ Õß À“°‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬„¥¢÷Èπ „Àâ∂◊Õ«à“¢â“√“™°“√´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–

À—«Àπâ“ à«π√“™°“√π—Èπª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕÕ¬à“ß√â“¬·√ß ‡«âπ·µà®–æ‘ Ÿ®πå‰¥â«à“§«“¡≈à“™â“π—Èπ¡‘‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ

®“°§«“¡º‘¥¢Õßµπ

¡“µ√“ Úı „π°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ªí≠À“„¥Ê „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

„πªí≠À“π—ÈπÊ ®–µâÕßæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬™’È¢“¥‚¥¬‡√Á« °“√µ—Èß§≥–°√√¡°“√¢÷Èπæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬ „Àâ

¥”‡π‘π°“√‰¥â‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπÕ—π‰¡àÕ“®À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¥â

„π°“√æ‘®“√≥“‡√◊ËÕß„¥Ê ‚¥¬§≥–°√√¡°“√ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√¡’¡µ‘‡ªìπª√–°“√„¥·≈â« „Àâ¡µ‘

¢Õß§≥–°√√¡°“√ºŸ°æ—π à«π√“™°“√ ÷́Ëß¡’ºŸâ·∑π√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√Õ¬Ÿà¥â«¬ ·¡â«à“„π°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬

‡√◊ËÕßπ—ÈπºŸâ·∑π¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√®–¡‘‰¥â‡¢â“√à«¡æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬°Áµ“¡ ∂â“¡’§«“¡‡ÀÁπ

·µ°µà“ß°—π ÕßΩÉ“¬ „Àâ∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß°√√¡°“√ΩÉ“¬¢â“ßπâÕ¬‰«â„Àâª√“°Ø„π‡√◊ËÕßπ—Èπ¥â«¬

§«“¡ºŸ°æ—π∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§ Õß ¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫°“√«‘π‘®©—¬„πªí≠À“¥â“π°ÆÀ¡“¬

¡“µ√“ Úˆ °“√ —Ëß√“™°“√‚¥¬ª°µ‘„Àâ°√–∑”‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ‡«âπ·µà„π°√≥’∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’Ë‰¡àÕ“® —Ëß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√„π¢≥–π—Èπ ®– —Ëß√“™°“√¥â«¬«“®“°Á‰¥â ·µà„ÀâºŸâ√—∫§” —Ëßπ—Èπ

∫—π∑÷°§” —Ëß¥â«¬«“®“‰«â‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√·≈–‡¡◊ËÕ‰¥âªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡§” —Ëß¥—ß°≈à“«·≈â« „Àâ∫—π∑÷°

√“¬ß“π„ÀâºŸâ —Ëß√“™°“√∑√“∫ „π∫—π∑÷°„ÀâÕâ“ßÕ‘ß§” —Ëß¥â«¬«“®“‰«â¥â«¬
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À¡«¥ ı

°“√≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¡“µ√“ Ú˜ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®‡°’Ë¬«°—∫°“√ —Ëß °“√Õπÿ≠“µ

°“√Õπÿ¡—µ‘ °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥¢ÕßºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥„Àâ·°àºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë¡’

Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ‚¥¬µ√ß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√«¥‡√Á«·≈–≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√ ∑—Èßπ’È „π°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®¥—ß°≈à“«µâÕß¡ÿàßº≈„Àâ‡°‘¥§«“¡ –¥«°·≈–√«¥‡√Á«

„π°“√∫√‘°“√ª√–™“™π

‡¡◊ËÕ‰¥â¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å

°“√§«∫§ÿ¡ µ‘¥µ“¡ ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√„™âÕ”π“®·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®·≈–ºŸâ¡Õ∫

Õ”π“®‰«â¥â«¬ À≈—°‡°≥±å¥—ß°≈à“«µâÕß‰¡à √â“ß¢—ÈπµÕπÀ√◊Õ°“√°≈—Ëπ°√Õßß“π∑’Ë‰¡à®”‡ªìπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢Õß¢â“√“™°“√ „π°“√π’È À“° “¡“√∂„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡·≈â«®–‡ªìπ°“√≈¥¢—ÈπµÕπ

‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√–À¬—¥§à“„™â®à“¬ √«¡∑—Èß‰¡à‡°‘¥º≈‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√ „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√

„Àâ¢â“√“™°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–°”≈—ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥

‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√„¥‰¥â¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ‰¥â¡’°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡µ“¡«√√§ Õß·≈â« „Àâ à«π√“™°“√π—Èπ‡º¬·æ√à„Àâª√–™“™π∑√“∫‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª

¡“µ√“ Ú¯ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®µ“¡¡“µ√“ Ú˜ °.æ.√.

¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’®–°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√À√◊Õ·π«∑“ß„π°“√°√–®“¬Õ”π“®

°“√µ—¥ ‘π„® §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫√–À«à“ßºŸâ¡Õ∫Õ”π“®·≈–ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“® ·≈–°“√≈¥¢—ÈπµÕπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√„Àâ à«π√“™°“√∂◊ÕªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

¡“µ√“ Ú˘ „π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™πÀ√◊Õ°“√µ‘¥µàÕª√– “πß“π

√–À«à“ß à«π√“™°“√¥â«¬°—π „Àâ à«π√“™°“√·µà≈–·Ààß®—¥∑”·ºπ¿Ÿ¡‘¢—ÈπµÕπ·≈–√–¬–‡«≈“°“√¥”‡π‘π°“√

√«¡∑—Èß√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π·µà≈–¢—ÈπµÕπ‡ªî¥‡º¬‰«â ≥ ∑’Ë∑”°“√¢Õß à«π√“™°“√·≈–„π√–∫∫

‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™πÀ√◊ÕºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â

¡“µ√“ Û „π°√–∑√«ßÀπ÷Ëß „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õßª≈—¥°√–∑√«ß∑’Ë®–µâÕß®—¥„Àâ à«π√“™°“√¿“¬„π

°√–∑√«ß∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™π√à«¡°—π®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡ ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡

 –¥«°·°àª√–™“™π„π°“√∑’Ë®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°ÆÕ◊Ëπ„¥ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π “¡“√∂µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡ ¢Õ∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈ ¢ÕÕπÿ≠“µ À√◊Õ¢ÕÕπÿ¡—µ‘„π‡√◊ËÕß„¥Ê ∑’Ë‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√

„π°√–∑√«ß‡¥’¬«°—π ‚¥¬µ‘¥µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë ≥ »Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡‡æ’¬ß·Ààß‡¥’¬«
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¡“µ√“ ÛÒ „π»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡µ“¡¡“µ√“ Û „Àâ®—¥„Àâ¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∫‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ·≈–

¥”‡π‘π°“√ àßµàÕ„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª ‚¥¬„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß∑ÿ° à«π√“™°“√„π°√–∑√«ß √«¡∑—Èß·∫∫§”¢Õµà“ßÊ ‰«â„Àâæ√âÕ¡∑’Ë®–∫√‘°“√

ª√–™“™π‰¥â ≥ »Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë®–µâÕß®—¥æ‘¡æå√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’Ëª√–™“™π

®–µâÕß®—¥À“¡“„π°“√¢ÕÕπÿ¡—µ‘À√◊Õ¢ÕÕπÿ≠“µ„π·µà≈–‡√◊ËÕß¡Õ∫„Àâ·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡

·≈–„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡∑’Ë®–µâÕß·®âß„Àâª√–™“™π∑’Ë¡“µ‘¥µàÕ‰¥â∑√“∫„π§√—Èß·√°∑’Ë¡“µ‘¥µàÕ

·≈–µ√«® Õ∫«à“‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’Ë®”‡ªìπ¥—ß°≈à“«π—Èπª√–™“™π‰¥â¬◊Ëπ¡“§√∫∂â«πÀ√◊Õ‰¡à æ√âÕ¡∑—Èß·®âß

„Àâ∑√“∫∂÷ß√–¬–‡«≈“∑’Ë®–µâÕß„™â¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ

„π°“√¬◊Ëπ§”√âÕßÀ√◊Õ§”¢ÕµàÕ»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡µ“¡¡“µ√“ Û „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√¬◊ËπµàÕ à«π√“™°“√

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—ÈßÀ¡¥µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°Æ·≈â«

„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À“°¡’ªí≠À“À√◊ÕÕÿª √√§„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°Æ„π‡√◊ËÕß„¥ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·®âß„Àâ °.æ.√.

∑√“∫ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ

°Æπ—ÈπµàÕ‰ª

¡“µ√“ ÛÚ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ π“¬Õ”‡¿Õ ·≈–ª≈—¥Õ”‡¿ÕºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“ª√–®”°‘ËßÕ”‡¿Õ

®—¥„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™π„π‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—πÀ√◊ÕµàÕ‡π◊ËÕß°—π

„π®—ßÀ«—¥ Õ”‡¿Õ À√◊Õ°‘ËßÕ”‡¿Õπ—Èπ √à«¡°—π®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡‰«â ≥ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ

À√◊Õ∑’Ë«à“°“√°‘ËßÕ”‡¿Õ À√◊Õ ∂“π∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ‚¥¬ª√–°“»„Àâª√–™“™π∑√“∫ ·≈–„Àâπ”

§«“¡„π¡“µ√“ Û ·≈–¡“µ√“ ÛÒ ¡“„™â∫—ß§—∫¥â«¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥ ˆ

°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√

¡“µ√“ ÛÛ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’°“√∑∫∑«π¿“√°‘®¢Õßµπ«à“¿“√°‘®„¥¡’§«“¡®”‡ªìπ

À√◊Õ ¡§«√∑’Ë®–‰¥â¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªÀ√◊Õ‰¡à ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π π‚¬∫“¬¢Õß

§≥–√—∞¡πµ√’ °”≈—ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥¢Õßª√–‡∑» §«“¡§ÿâ¡§à“¢Õß¿“√°‘®·≈– ∂“π°“√≥åÕ◊Ëπª√–°Õ∫°—π
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°”Àπ¥‡«≈“„π°“√®—¥„Àâ¡’°“√∑∫∑«πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√‡ÀÁπ§«√¬°‡≈‘° ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“√°‘® „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√

ª√—∫ª√ÿßÕ”π“®Àπâ“∑’Ë ‚§√ß √â“ß ·≈–Õ—µ√“°”≈—ß ¢Õß à«π√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π ·≈–‡ πÕ

§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª

„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“¿“√°‘®¢Õß√—∞∑’Ë à«π√“™°“√„¥√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√Õ¬Ÿà

 ¡§«√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¬°‡≈‘° À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „Àâ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ ‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’

‡ÀÁπ™Õ∫·≈â« „Àâ à«π√“™°“√π—Èπ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘® Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ‚§√ß √â“ß·≈–Õ—µ√“°”≈—ß

¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π

¡“µ√“ ÛÙ „π°√≥’∑’Ë¡’°“√¬ÿ∫‡≈‘° ‚Õπ À√◊Õ√«¡ à«π√“™°“√„¥∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π Àâ“¡¡‘„Àâ

®—¥µ—Èß à«π√“™°“√∑’Ë¡’¿“√°‘®À√◊ÕÕ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë¡’≈—°…≥–‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ§≈â“¬§≈÷ß°—π°—∫ à«π√“™°“√

¥—ß°≈à“«¢÷ÈπÕ’° ‡«âπ·µà¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ·≈–¡’‡Àµÿº≈®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ√—°…“

§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß√—∞À√◊Õ‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» À√◊Õ√—°…“º≈ª√–‚¬™πå à«π√«¡¢Õßª√–™“™π ·≈–‚¥¬

‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° °.æ.√.

¡“µ√“ Ûı  à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë ”√«®  µ√«® Õ∫ ·≈–∑∫∑«π°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫

¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–ª√–°“» ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√¬°‡≈‘° ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ®—¥„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬

°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»¢÷Èπ„À¡à „Àâ∑—π ¡—¬·≈–‡À¡“– ¡°—∫ ¿“«°“√≥å À√◊Õ Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡®”‡ªìπ∑“ß‡»√…∞°‘®  —ß§¡ ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» ∑—Èßπ’È ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ –¥«°

√«¥‡√Á«·≈–≈¥¿“√–¢Õßª√–™“™π‡ªìπ ”§—≠

„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ à«π√“™°“√π”§«“¡§‘¥‡ÀÁπÀ√◊Õ¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õßª√–™“™π

¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬

¡“µ√“ Ûˆ „π°√≥’∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“‡ÀÁπ«à“°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫

À√◊Õª√–°“» ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß à«π√“™°“√„¥ ‰¡à Õ¥§≈âÕßÀ√◊Õ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å

„πªí®®ÿ∫—π ‰¡à‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬µàÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑» ‡ªìπÕÿª √√§µàÕ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√À√◊Õ°“√¥”√ß™’«‘µ

¢Õßª√–™“™π À√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥¿“√–À√◊Õ§«“¡¬ÿàß¬“°µàÕª√–™“™π‡°‘π ¡§«√ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°ƒ…Æ’°“‡ πÕ·π–µàÕ à«π√“™°“√π—Èπ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ¬°‡≈‘°‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√‡ πÕ·π–‰¡à‡ÀÁπ™Õ∫¥â«¬°—∫§”‡ πÕ·π–¢Õß ”π—°ß“π§≥–

°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“ „Àâ‡ πÕ‡√◊ËÕßµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬
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À¡«¥ ˜

°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢Õßª√–™“™π

¡“µ√“ Û˜ „π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™πÀ√◊Õµ‘¥µàÕª√– “πß“π

√–À«à“ß à«π√“™°“√¥â«¬°—π „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“π·µà≈–ß“π·≈–ª√–°“»

„Àâª√–™“™π·≈–¢â“√“™°“√∑√“∫‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª  à«π√“™°“√„¥¡‘‰¥â°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“π„¥

·≈– °.æ.√. æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ß“ππ—Èπ¡’≈—°…≥–∑’Ë “¡“√∂°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®‰¥â À√◊Õ à«π√“™°“√

‰¥â°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®‰«â  ·µà °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“‡ªìπ√–¬–‡«≈“∑’Ë≈à“™â“‡°‘π ¡§«√ °.æ.√. ®–°”Àπ¥

‡«≈“·≈â«‡ √Á®„Àâ à«π√“™°“√π—ÈπµâÕßªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë®–µâÕßµ√«® Õ∫„Àâ¢â“√“™°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ·≈â«‡ √Á®µ“¡

°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

¡“µ√“ Û¯ ‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√„¥‰¥â√—∫°“√µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‡ªìπÀπ—ß ◊Õ®“°ª√–™“™πÀ√◊Õ®“°

 à«π√“™°“√¥â«¬°—π‡°’Ë¬«°—∫ß“π∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ

∑’Ë®–µâÕßµÕ∫§”∂“¡À√◊Õ·®âß°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—πÀ√◊Õ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â

µ“¡¡“µ√“ Û˜

¡“µ√“ Û˘ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√‡æ◊ËÕÕ”π«¬

§«“¡ –¥«°„Àâ·°àª√–™“™π∑’Ë®– “¡“√∂µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡À√◊Õ¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫

°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√

√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß®—¥∑”„π√–∫∫‡¥’¬«°—∫∑’Ë°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®—¥„Àâ¡’¢÷Èπµ“¡¡“µ√“ Ù

¡“µ√“ Ù ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–§«“¡√«¥‡√Á«·°àª√–™“™π„π°“√µ‘¥µàÕ°—∫ à«π√“™°“√

∑ÿ°·Ààß „Àâ°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»°≈“ß¢÷Èπ

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√„¥‰¡àÕ“®®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√‰¥âÕ“®√âÕß¢Õ

„Àâ°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√¥”‡π‘π°“√®—¥∑”√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß

 à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«°Á‰¥â „π°“√π’È°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®–¢Õ„Àâ à«π√“™°“√

„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π∫ÿ§≈“°√ §à“„™â®à“¬ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√¥”‡π‘π°“√°Á‰¥â
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¡“µ√“ ÙÒ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√‰¥â√—∫§”√âÕß‡√’¬π ‡ πÕ·π– À√◊Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ Õÿª √√§ §«“¡¬ÿàß¬“° À√◊Õªí≠À“Õ◊Ëπ„¥®“°∫ÿ§§≈„¥ ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈·≈– “√–µ“¡ ¡§«√

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ∑’Ë®–µâÕßæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„Àâ≈ÿ≈à«ß‰ª ·≈–„π°√≥’∑’Ë¡’∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ

„Àâ·®âß„Àâ∫ÿ§§≈π—Èπ∑√“∫º≈°“√¥”‡π‘π°“√¥â«¬ ∑—Èßπ’È Õ“®·®âß„Àâ∑√“∫ºà“π∑“ß√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»

¢Õß à«π√“™°“√¥â«¬°Á‰¥â

„π°√≥’°“√·®âßºà“π∑“ß√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑» ¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬™◊ËÕÀ√◊Õ∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ√âÕß‡√’¬π

‡ πÕ·π– À√◊Õ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

¡“µ√“ ÙÚ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡°‘¥§«“¡ –¥«°√«¥‡√Á«

„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“» ‡æ◊ËÕ„™â∫—ß§—∫°—∫ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ

¡’Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫«à“°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπ ‡ªìπÕÿª √√§À√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¬ÿàß¬“°

´È”´âÕπ À√◊Õ§«“¡≈à“™â“ µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√Õ◊ËπÀ√◊Õ‰¡à ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢

„Àâ‡À¡“– ¡‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª

„π°√≥’∑’Ë‰¥â√—∫°“√√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–®“°¢â“√“™°“√À√◊Õ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ„π‡√◊ËÕß„¥ „Àâ à«π

√“™°“√∑’ËÕÕ°°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπæ‘®“√≥“‚¥¬∑—π∑’ ·≈–„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ«à“°“√√âÕß‡√’¬π

À√◊Õ‡ πÕ·π–π—Èπ‡°‘¥®“°§«“¡‡¢â“„®º‘¥À√◊Õ§«“¡‰¡à‡¢â“„®„π°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»

„Àâ™’È·®ß„ÀâºŸâ√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—π

°“√√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–µ“¡«√√§ Õß ®–·®âßºà“π °.æ.√. °Á‰¥â

„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»„¥¡’≈—°…≥–µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

„Àâ °.æ.√. ·®âß„Àâ à«π√“™°“√∑’ËÕÕ° °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπ∑√“∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√

ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢ À√◊Õ¬°‡≈‘° µàÕ‰ª‚¥¬‡√Á«

¡“µ√“ ÙÛ °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„π‡√◊ËÕß„¥Ê ‚¥¬ª°µ‘„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß‡ªî¥‡º¬ ‡«âπ·µà°√≥’¡’

§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» §«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß‡»√…∞°‘® °“√√—°…“

§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬¢Õßª√–™“™π À√◊Õ°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈ ®÷ß„Àâ°”Àπ¥‡ªìπ§«“¡≈—∫‰¥â‡∑à“∑’Ë

®”‡ªìπ

¡“µ√“ ÙÙ  à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬·µà≈–ªï

√“¬°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√„πªïß∫ª√–¡“≥π—Èπ ·≈– —≠≠“„¥Ê ∑’Ë‰¥â¡’°“√

Õπÿ¡—µ‘„Àâ®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß·≈â« „Àâª√–™“™π “¡“√∂¢Õ¥ŸÀ√◊Õµ√«® Õ∫‰¥â ≥  ∂“π∑’Ë∑”°“√¢Õß

 à«π√“™°“√ ·≈–√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√ ∑—Èßπ’È °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«µâÕß

‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‰¥â‡ª√’¬∫À√◊Õ‡ ’¬‡ª√’¬∫À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬·°à∫ÿ§§≈„¥„π°“√®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß
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„π°“√®—¥∑” —≠≠“®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß Àâ“¡¡‘„Àâ¡’¢âÕ§«“¡À√◊Õ¢âÕµ°≈ßÀâ“¡¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ§«“¡

À√◊Õ¢âÕµ°≈ß„π —≠≠“¥—ß°≈à“« ‡«âπ·µà¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ∫—ß§—∫°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫

À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿâ¡§√Õß§«“¡≈—∫∑“ß√“™°“√ À√◊Õ„π à«π∑’Ë‡ªìπ§«“¡≈—∫∑“ß°“√§â“

À¡«¥ ¯

°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¡“µ√“ Ùı πÕ°®“°°“√®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈µ“¡¡“µ√“ ˘ (Û) ·≈â« „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’

§≥–ºŸâª√–‡¡‘πÕ‘ √–¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õß¿“√°‘®

§ÿ≥¿“æ°“√„Àâ∫√‘°“√ §«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õßª√–™“™πºŸâ√—∫∫√‘°“√ §«“¡§ÿâ¡§à“„π¿“√°‘® ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å

«‘∏’°“√ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥

¡“µ√“ Ùˆ  à«π√“™°“√Õ“®®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π¿“æ√«¡¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·µà≈–√–¥—∫À√◊Õ

Àπà«¬ß“π„π à«π√“™°“√°Á‰¥â ∑—Èßπ’È °“√ª√–‡¡‘π¥—ß°≈à“«µâÕß°√–∑”‡ªìπ§«“¡≈—∫·≈–‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ

ª√–‚¬™πå·Ààß§«“¡ “¡—§§’¢Õß¢â“√“™°“√

¡“µ√“ Ù˜ „π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß¢â“√“™°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√‘À“√ß“π

∫ÿ§§≈ „Àâ à«π√“™°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡©æ“–µ—«¢Õß¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ„πµ”·Àπàß

∑’ËªØ‘∫—µ‘ ª√–‚¬™πå·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑’ËÀπà«¬ß“π∑’Ë¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ —ß°—¥‰¥â√—∫®“°°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ

¡“µ√“ Ù¯ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√„¥¥”‡π‘π°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë°”Àπ¥ √«¡∑—Èß‡ªìπ∑’Ëæ÷ßæÕ„®·°àª√–™“™π „Àâ °.æ.√. ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’®—¥ √√‡ß‘π‡æ‘Ë¡æ‘‡»…

‡ªìπ∫”‡ÀπÁ®§«“¡™Õ∫·°à à«π√“™°“√À√◊Õ„Àâ à«π√“™°“√„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥‡À≈◊Õ®à“¬¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ

‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√À√◊Õ®—¥ √√‡ªìπ√“ß«—≈„Àâ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥

∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

¡“µ√“ Ù˘ ‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√„¥‰¥â¥”‡π‘πß“π‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬  “¡“√∂‡æ‘Ë¡º≈ß“π·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

‚¥¬‰¡à‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡§à“„™â®à“¬·≈–§ÿâ¡§à“µàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞À√◊Õ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°“√≈¥§à“„™â®à“¬

µàÕÀπà«¬‰¥âµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥ „Àâ °.æ.√. ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’®—¥ √√‡ß‘π√“ß«—≈°“√‡æ‘Ë¡

ª√– ‘∑∏‘¿“æ„Àâ·°à à«π√“™°“√π—Èπ À√◊Õ„Àâ à«π√“™°“√„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥‡À≈◊Õ®à“¬¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ

‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√À√◊Õ®—¥ √√‡ªìπ√“ß«—≈„Àâ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥

∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’
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À¡«¥ ˘

∫∑‡∫Á¥‡µ≈Á¥

¡“µ√“ ı ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§ÿâ¡§à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞

°.æ.√. ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’ Õ“®°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕßªØ‘∫—µ‘°“√„¥πÕ°‡Àπ◊Õ

®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È √«¡∑—Èß°”Àπ¥¡“µ√°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„π¡“µ√“ Ù¯

·≈–¡“µ√“ Ù˘ °Á‰¥â

¡“µ√“ ıÒ „π°√≥’∑’Ëæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπß“π„π‡√◊ËÕß„¥

·≈–¡’°ÆÀ¡“¬©∫—∫Õ◊Ëπ°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπß“π„π‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—π∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π

‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√‰¥â®—¥∑”·ºπß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬©∫—∫„¥©∫—∫Àπ÷Ëß·≈â«„Àâ∂◊Õ«à“ à«π√“™°“√π—Èπ‰¥â®—¥∑”·ºπ

µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È¥â«¬·≈â«

¡“µ√“ ıÚ „ÀâÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ®—¥∑”À≈—°‡°≥±å°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

µ“¡·π«∑“ß¢Õßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È ‚¥¬Õ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

·≈–°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢Õßª√–™“™π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘

„πÀ¡«¥ ı ·≈–À¡«¥ ˜

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬¥Ÿ·≈·≈–„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

„π°“√®—¥∑”À≈—°‡°≥±åµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

¡“µ√“ ıÛ „ÀâÕß§å°“√¡À“™π·≈–√—∞«‘ “À°‘® ®—¥„Àâ¡’À≈—°‡°≥±å°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß

∑’Ë¥’µ“¡·π«∑“ß¢Õßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“Õß§å°“√¡À“™πÀ√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®„¥‰¡à®—¥„Àâ¡’À≈—°‡°≥±åµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

À√◊Õ¡’·µà‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È „Àâ·®âß√—∞¡πµ√’´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈Õß§å°“√¡À“™π
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ภาคผนวก ข. 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“วิทยาเขต”  หมายความว่า  เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน

เขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“สภาพนักงาน”  หมายความว่า  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ  ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัตินี้  และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริม  
ประยุกต์  และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  ให้มหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ  ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(๔) ความโปร่งใส  ความถูกต้อง  การตรวจสอบได้  และความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานอธิการบดี 
(๓) สํานักงานวิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) สถาบัน 
(๗) สํานัก 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน   
หรือสํานัก  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา  ๗  เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้ 

มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ทําเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน   
ให้กําหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานน้ันด้วย 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ต้องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ  ความคุ้มค่าของ

การใช้งบประมาณ  การลดความซ้ําซ้อน  และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคัญ 
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้  และมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการรับเข้าสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง  
ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการ
วิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศ  หรือต่างประเทศ  หรือขององค์การระหว่างประเทศได้  
โดยในการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้
ในมาตรา  ๗  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ  ขาย  จ้าง  รับจ้าง  สร้าง  จัดหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  แลกเปลี่ยน  
และจําหน่าย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์   
มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุน
หรืออุทิศให้ 
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  ให้กระทําได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๗  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  กิจการโทรคมนาคม  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๓) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน  โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน  ถือหุ้นเข้าเป็นหุ้นส่วน  
และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

 การกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การถือหุ้น  การเข้าเป็นหุ้นส่วน  การลงทุน  หรือการร่วมลงทุน  
ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๕) ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๖) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์และประโยชน์

อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

(๗) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช้  และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(๙) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุน
กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย  หรือนํา 
ผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ  หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

ที่มหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช้  หรือจัดหาประโยชน์ 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 
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เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง  เป็นจํานวนที่เพียงพอ
สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย  
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหน่ึงมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย

และค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้  รัฐบาลพึงจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 
ให้แก่ข้าราชการ  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย 
ในสัดส่วนเดียวกัน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  หรือได้มาโดยทางอื่น  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา  การวิจัย   
การให้บริการทางวิชาการ  และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง  
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยมิได้ 

มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗ 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้ 
และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขดังกล่าว  มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท  หากไม่มีทายาท 
หรือทายาทไม่ปรากฏ  จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 
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(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบห้าคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๓) อธิการบดี 
(๔) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธาน 

สภาพนักงาน  และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีจํานวนหนึ่งคน  

เลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  และ  (๕)  จํานวนสองคน  และเลือกจาก 
ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  จํานวนหนึ่งคน 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําจํานวนสามคน   
และเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจําจํานวนหนึ่งคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในจํานวนนี้ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดจํานวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  และ  (๖)  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นอุปนายก 
สภามหาวิทยาลัย  และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายก 
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  หากอุปนายก 
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย   
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
(๓) มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๕)  และ  (๖)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  
และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  และ  (๖)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยในประเภทน้ัน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด

และยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  และ  (๖)  
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งหรือได้มีการแต่งตั้งหรือเลือก 
ผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งหรือได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเลือก 
อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งตามวาระ   
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่น
ขึ้นใหม่แล้ว 

มาตรา ๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง  

(๑) กําหนดทิศทาง  เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  และวางนโยบาย  รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนา 
ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
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(๒) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ  
ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งสําหรับส่วนงานน้ันเป็นเร่ือง ๆ  ไปได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัย 
(๔) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหาร  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการแบ่งหน่วยงาน

ภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(๖) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  ตลอดจนกําหนดนโยบายขององค์กรดังกล่าว 
(๗) กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  และวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้  จัดหาแหล่งทุน 

และทรัพยากรอื่น 
(๘) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๙) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมท้ังการปรับปรุง  การยุบรวม  หรือการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(๑๐) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
(๑๑) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันวิจัยอื่น 
(๑๒) อนุมัติการให้ปริญญา  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ทั้งของมหาวิทยาลัย  และที่มหาวิทยาลัย

จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น  รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตตมิศักดิ์ 
(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และประธาน 

และกรรมการสภาวิชาการ 
(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ   

อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   
หรือบุคคลดังกล่าวทําการแทน  แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๕) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และพิจารณาถอดถอน 
นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๖) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙ 
(๑๗) แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา  ๕๖  วรรคสาม 
(๑๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  

(๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง 
(๑๙) รับรองรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
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(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใด
หรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๒๔ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๕ ให้มีสภาวิชาการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า
สิบห้าคนแต่ไม่เกินย่ีสิบคนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของ 
สภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๖ ให้มีสภาพนักงาน  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเลือกจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาพนักงาน  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๗ สภาพนักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง

ของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่าง

พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๒๘ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยประธานกรรมการ

และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ให้คําแนะนําปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 

ในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย  และสนับสนุนการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ

ประธานกรรมการและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๙ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่  อธิการบดี 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  รองอธิการบดี  ประธานสภาพนักงาน และหัวหน้าส่วนงาน

ตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง 
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ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย  เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงาน  และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย  

หรือที่มิได้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  อันอยู่ในอํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการการเงิน 

และทรัพย์สินมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการอุทธรณ์  ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจํามหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจาก

ตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๒ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๓ อธิการบดีนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวทิยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี  จากผู้มีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 
มาตรา ๓๔ อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔) 

(๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  จะแต่งตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้ 
มาตรา ๓๕ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
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หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เม่ืออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่

สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา  ๔๖ 
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
มาตรา ๓๖ อธิการบดีและรองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

ผู้ช่วยอธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี  
ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  
และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๓) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ   เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 
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หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๕) บริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  

กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมติของสภามหาวิทยาลัย 
(๖) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี 
(๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสว่นงานตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
(๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)   

(๖)  (๗)  และวรรคสอง  ตามคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน 
(๙) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  และดําเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
(๑๐) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ   และรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัย

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  

หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองอธิการบดีเป็น 

ผู้รักษาการแทน  ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน  ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  
ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย  ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖  
เป็นผู้รักษาการแทน 

มาตรา ๓๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนงาน 
ตามมาตรา  ๙  ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  โดยกําหนดให้เป็นวิทยาเขตได้  ทั้งนี้  ตามที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ในวิทยาเขตหน่ึง  อธิการบดีอาจมอบอํานาจให้รองอธิการบดีคนหน่ึง  หรือหัวหน้าส่วนงาน 
ตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือวรรคสอง  ที่อยู่ในวิทยาเขตน้ัน  ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะ
ในวิทยาเขตนั้นได้ 

มาตรา ๔๐ การบริหารงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  ให้มีหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่ง 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบส่วนงาน  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงาน
หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้ 
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หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ชื่อตําแหน่ง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  และการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน  
รองหัวหน้าส่วนงาน  หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามวรรคสอง  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

เม่ือหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  พ้นจากตําแหน่ง   
ให้รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานน้ันพ้นจากตําแหน่งด้วย 

มาตรา ๔๑ ให้ส่วนงานตามมาตรา  ๙  ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  จัดให้มี
คณะกรรมการประจําส่วนงาน 

ส่วนงานตามมาตรา  ๙  ที่มิได้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  อาจจัดให้มีคณะกรรมการ
ประจําส่วนงานได้ 

องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้น
จากตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของคณะกรรมการประจําส่วนงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๒ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  
ต้องปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และจะ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตําแหน่งแล้ว  ให้รักษาการแทนตําแหน่งอื่นได้อีกเพียง 
หนึ่งตําแหน่ง  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๓ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  การรักษาการแทน  การมอบอํานาจ
ให้ปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือกําหนด 
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทน 
หรือผู้ปฏิบัติการแทนทําหน้าที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 
 

มาตรา ๔๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
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หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๔๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๖ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง 

ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  
และ  (๓) 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๔๘ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง  แยกตามส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้และค่าใช้จ่าย
ตามความเป็นจริงพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการน้ัน ๆ  และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายใน
เป็นประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มาตรา ๔๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๐ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และให้ 
ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็น 

มาตรา ๕๒ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 

ouclan
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจําปีของปีที่สิ้นไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีทําการ   
และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๕๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวด  ๕ 
การกํากับและดูแล 

 
 

มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัยซึ่ งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  ให้ รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา   
เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้ เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๕ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

หมวด  ๖ 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 

มาตรา ๕๖ คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นได้โดยทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษน้ัน  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็น

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
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หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๘ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษ  และพ้นจาก
ตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชา 
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๙ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์
ประจําของมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของ
สภาวิชาการ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน 

คุณสมบัติ   หลั ก เกณฑ์   และวิ ธี ก ารแต่ งตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจาร ย์พิ เศษ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๐ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์พิเศษ  หรือได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรือตําแหน่งทางวิชาการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้  ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านาม 
เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้คํานําหน้านามตามความในวรรคหน่ึง  ให้ใช้อักษรย่อ  ดังต่อไปนี้ 
ศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ.  (พิเศษ) 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ.  (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ รศ. 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ.  (พิเศษ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ.  (พิเศษ) 
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 
 

มาตรา ๖๑ ปริญญามีสามชั้น  คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท  เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว่า บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 
มาตรา ๖๒ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี

การสอนในมหาวิทยาลัย  และให้หรือร่วมให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี 
การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศ  หรือต่างประเทศ  หรือ 
ขององค์การระหว่างประเทศ 

การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้ 

มาตรา ๖๔ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ   
และอนุปริญญาได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเทา่แล้ว 

(๓) อนุปริญญา  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

เห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะ
ดํารงตําแหน่งนั้นไม่ได้ 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่ง
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นายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร  
หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอย่างใด  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า  หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแต่งกาย 
ของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๙ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หรือสิ่งใดท่ีเลียนแบบสิ่งดังกล่าว   
โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้  หรือแสดงด้วยประการใด ๆ  ว่าตนมีปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือ 
มีตําแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ  ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้  หรือ 
มีวิทยฐานะหรือมีตําแหน่งเช่นนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม  
หรือซึ่งทําเลียนแบบ  หรือ 

(๓) ใช้  หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  หรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ  โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๖๗  วรรคสอง 

ถ้าผู้กระทําความผิดตาม  (๑)  เป็นผู้กระทําความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)  แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เป็นความผิดอันยอมความได้ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๑ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  งบประมาณ  และรายได้
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาเป็นของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
ประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา  ๙  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๓ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามวรรคหน่ึงเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยน
สถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๕ การนับวาระการดํารงตําแหน่งของอธิการบดีตามมาตรา  ๓๕  และหัวหน้าส่วนงาน
ตามมาตรา  ๔๐  ให้นับรวมวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ด้วย 

มาตรา ๗๖ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  รองคณบดี  ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  สถาบัน  
สํานัก  หรือศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการ  รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
หัวหน้าส่วนงานภายใน  และรองหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
และมีคําสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ก็ให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระที่เหลืออยู่  
แต่ถ้าไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด  ให้พ้นจากตําแหน่ง 
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มาตรา ๗๗ ให้ข้าราชการ   ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พนักงานราชการ  และพนักงานซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานราชการ  หรือพนักงานซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป   
และให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็น 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานราชการ
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  สิทธิในการเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือตําแหน่งอื่นใดของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง  และสิทธิ 
ในการเลื่อนตําแหนง่ของข้าราชการ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  และพนักงานราชการ
ตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ  และให้ข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ   
และพนักงานราชการดังกล่าว  รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่นผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจาก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน  งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจําและเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
และให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ  
แล้วแต่กรณี 

สิทธิในการเลื่อนตําแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ 

ในกรณีที่นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ   
แต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด  ให้การดําเนินการ 
ในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้  เป็นไปตามข้อบังคับที่ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๗๘ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๗  ผู้ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องประเมิน 

(๒) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๑)  แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เม่ือมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่
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มหาวิทยาลัยกําหนด  ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลอง
ปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๒)  ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้น
เข้าทํางานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  และมีอัตราที่จะรับเข้าทํางานได้  ให้ดําเนินการตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการ
และลูกจ้างของส่วนราชการ  เพื่อเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เม่ือข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่แสดงเจตนาตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ได้รับบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแล้ว  ให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๙ ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่างลง  
ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตําแหน่ง
และเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
และเงินอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย  และให้ถือว่าการโอนงบประมาณ
ดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๘๐ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการบรรจุ  แต่งตั้ง  และได้รับค่าจ้างจาก
งบประมาณแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๑ ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๘  ให้ถือว่า
เป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๗๘  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่ง  และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยู่แล้ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้
แม้จะออกจากราชการแล้ว  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบํานาญ  และมีสิทธิได้รับสวัสดิการ 
จากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบํานาญแล้ว  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 
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ลูกจ้างประจําของส่วนราชการผู้ใดที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจํา 
ของส่วนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  หากได้เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนสํารองเล้ียงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสม  เงินสมทบ  และเงินผลประโยชน์อื่น
ที่ได้รับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  เข้ากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  ให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๒ ให้คณะกรรมการประจําคณะ  สถาบัน  สํานัก  หรือศูนย์และคณะกรรมการอื่น
ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทําหน้าที่คณะกรรมการประจําส่วนงานนั้น หรือทําหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
หรือเลือกจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๓ ให้ประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และประธานกรรมการและกรรมการสภาข้าราชการ  พนักงาน   
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย์  และประธานกรรมการ
และกรรมการสภาข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างต่อไปจนกว่าจะได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ
สภาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๗  เป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วม 
ในกิจการของสภาพนักงานโดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๔ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มีฐานะเป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่อไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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มาตรา ๘๕ การออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่ง  หรือการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่ง  หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้นําพระราชกฤษฎีกา  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐ
พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ  มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ
และมีความคล่องตัว  สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ดังน้ัน  สมควรปรับปรุง 
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ภาคผนวก ค. 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง. 
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ 

   การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก จ. 
ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี  

และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี 
 และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 

 



 
 

 
 
 
 



115 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ฉ.  

แบบ ผ.9   (แบบค ำของบประมำณโครงกำรใหม่) 

 
 
 
 
 



 
 

แบบ ผ.9 (แบบค ำของบประมำณโครงกำรใหม่) 
                                                

โครงการ.................................................................................ปีงบประมาณ.......................................... 

 ฝ่าย/สาขาวิชา/แขนงวิชา/หน่วยงาน ........................คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประเภทโครงการ  (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง ) 

    เกี่ยวกับบริการ/การรักษาพยาบาลฯ การจัดบรรยาย / workshop   โครงการอื่นๆ (ระบุ).....  

หลักการและ
เหตุผล 

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

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

ผลลัพธ์ (Outcomes) (ระบุ 1-3 ข้อ) 1)............................2)......................................3)..................................... 
ผลกระทบ (Impacts) (ระบุ 1-3 ข้อ) 1)............................2)......................................3)...................................... 

วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค์หลัก ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ) 

1-3 ข้อ (เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่วัดได้หรือบ่งบอกถึงความส าเร็จหรือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ท้าท้าย เช่น ร้อยละความพึงพอใจ จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนผลงาน 
ฯลฯ อาจระบุเป็น ข้อๆ) 

(ค่าที่ตั้งไว้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเพื่อชี้วัด
ความส าเร็จของวัตถปุระสงค์ของโครงการ ) 

2.  

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 

 1-3 ข้อ (โปรดระบุ) (ตามความเหมาะสม เช่น จ านวนผู้เข้าร่วม/ความพึงพอใจ (ควรท า 5 ระดับ)/จ านวนครั้งที่จัด/ จ านวนผลงาน/
จ านวนครั้งที่จัด/ปี จ านวนครั้งของการแก้ปัญหา/หรือวัดระดับผลสัมฤทธิ์ 1.(P-Plan) มีการวางแผน  2.(D-Do) มีการด าเนินการตาม
แผน 3.(C-Check) มีการตรวจสอบรายงานผลผู้บริหาร 4. (A-Action) มีการแก้ไขปรับปรุงผล และแจ้งผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งเพื่อ
ด าเนินการ 5. การด าเนินงานตาม วงจร PDCA  มีการด าเนินการและพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง) 

ความถี่กิจกรรม (ระบุจ านวนครั้งโดยประมาณในรอบปีงบประมาณ เช่น 1 ครั้งต่อปี ทกุสัปดาห ์เดือนละ 1-2 คร้ัง ) 

ความสอดคล้อง (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง ) 

 ยุทธศาสตร์/
กลยุทธคณะฯ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ ข้อที่..... (ระบุ) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ ข้อที่....... (ระบุ) 

 ตัวชี้วัด 

(คณะ/IQA/ค ารับรองฯ) 

ตัวชี้วัดที่.......   (ให้ระบุเป็นข้อๆ (อาจมากกว่า 1ขอ้) ตามความสอดคล้อง/สาขาวิชา/หน่วยงาน หรือ ความเห็นในการปรับตัวชี้วัดจาก
ที่ประชุมในหน่วยงาน/สาขาวิชา ที่เห็นว่ามีความสอดคล้อง  

 แผนงาน/ 
กลุ่มโครงการ 

(ถ้ามี) 

แผน/แนวการ
ด าเนินการ 

กิจกรรม (รายละเอียดหรือก าหนดการ/ สถานที่/อื่นๆ) ช่วงเวลาด าเนินการ(ระบุวัน/เวลาเริ่มต้น-ส้ินสุด) 

1.   

2.   

รายการ  จ านวนเงิน (บาท) 



 
 

งบประมาณ  (ค่าเดินทาง/ที่พัก/อาหาร/ของที่ระลึก/อ่ืนๆ) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

1.      

2.      

รวม  

รายรับ (ถ้ามี ประมาณการ) (ระบุรายการ ค่าลงทะเบียน/เงินบริจาค/อื่นๆ) 

สถานที่   

กลุ่มเป้าหมาย  ระบุกลุ่มเป้าหมาย (อาจารย์/นกัศึกษา/บุคลากร/ผู้รับบริการ/
ฯลฯ) และจ านวนประมาณการ) 

 

จ านวน........................คน (แยกประเภท)  

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

…………………………………………. 

(                                        ) 

หัวหน้าโครงการ 
 วันที่เสนอ............/.................../.............. 

เห็นควรอนุมัติ 

…………………………………………. 

(                                         ) 

หน.สาขาวิชา/หน.แขนงวิชา/หน่วยงาน/รองคณบดีฝ่าย.............................................. 

วันที่อนุมัติ............/.................../.............. 
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ภาคผนวก ช.  
แบบ ผ.10 (แบบค ำของบประมำณโครงกำรประจ ำ (เดิม)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ผ.10 (แบบค ำของบประมำณโครงกำรประจ ำ (เดิม)) 

โครงการ..............................................................................ปีงบประมาณ........................................ 

 ฝ่าย/สาขาวชิา/แขนงวชิา/หนว่ยงาน................................คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

ประเภทโครงการ  (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง) 

    เกี่ยวกับบริการ/การรักษาพยาบาลฯ การจัดบรรยาย / workshop   โครงการอื่นๆ (ระบุ)..... 

หลักการและ
เหตุผล 

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

................................................................................................................................................................................ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) (ระบุ 1-3 ข้อ) 1)............................2)......................................3)..................................... 
ผลกระทบ (Impacts) (ระบุ 1-3 ข้อ) 1)............................2)......................................3)...................................... 

สรุปผลการ
ด าเนินงานปีที่
ผ่านมา 

ผลเชิงปริมาณ (เชน่ จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนกิจกรรม จ านวนสือ่ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ) 

ผลเชิงคุณภาพ (เช่น ความคุ้มคา่  ระดับความพึงพอใจ ความสขุที่เกิดขึ้น ความเสี่ยง/ปัญหา ฯลฯ) 

งบประมาณที่ใช้ (ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ อื่นๆ) 

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ  

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลัก ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ) 

1-3 ข้อ (โปรดระบุ)  ( เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่วัดได้หรือบ่งบอกถึง
ความส าเร็จหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท้าท้าย เช่น ร้อยละความพึงพอใจ 
จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนผลงาน ฯลฯ อาจระบุเป็น ข้อๆ) 

(ค่าที่ตั้งไว้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเพ่ือชี้วัด
ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ) 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 

1-3 ข้อ (โปรดระบุ) (ตามความเหมาะสม เช่น จ านวนผู้เข้าร่วม/ความพึงพอใจ (ควรท า 5 ระดับ)/จ านวนครั้งที่จัด/ จ านวน
ผลงาน/จ านวนครั้งที่จัด/ปี จ านวนครั้งของการแกป้ัญหา/หรือวัดระดับผลสัมฤทธิ์ 1.(P-Plan) มีการวางแผน  2.(D-Do) มีการ
ด าเนินการตามแผน 3.(C-Check) มีการตรวจสอบรายงานผลผู้บริหาร 4. (A-Action) มีการแก้ไขปรับปรุงผล และแจ้งผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการ 5. การด าเนินงานตาม วงจร PDCA  มีการด าเนินการและพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง) 

ความถี่กิจกรรม (ระบุจ านวนครั้งโดยประมาณในรอบปีงบประมาณ เช่น 1 ครั้งต่อปี ทกุสัปดาห ์เดือนละ 1-2 คร้ัง ) 

ความสอดคล้อง (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง ) 

 ยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธคณะฯ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ ข้อที่..... (ระบุ) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ ข้อที่....... (ระบุ) 

 ตัวชี้วัด 

(คณะ/IQA/ค ารับรองฯ) 

ตัวชี้วัดที่.......   (ให้ระบุเป็นข้อๆ (อาจมากกว่า 1ขอ้) ตามความสอดคล้อง/สาขาวิชา/หน่วยงาน หรือ ความเห็นในการปรับตัวชี้วัด
จากที่ประชุมในหนว่ยงาน/สาขาวิชา ที่เห็นว่ามีความสอดคล้อง  

 แผนงาน/ 
กลุ่มโครงการ 

 

(ถ้ามี) 



 
 

แผน/แนวการ
ด าเนินการ 

กิจกรรม (รายละเอียดหรือก าหนดการ/ สถานที่/อื่นๆ) ช่วงเวลาด าเนินการ(ระบุวัน/เวลาเริ่มต้น-ส้ินสุด) 

1.   

2.   

งบประมาณ  รายการ  

(ค่าเดินทาง/ที่พัก/อาหาร/ของที่ระลึก/อื่นๆ) 

จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1.      

2.      

รวม   

รายรับ (ถ้ามี ประมาณการ) (ระบุรายการ ค่าลงทะเบียน/เงินบริจาค/อื่นๆ) 

สถานที่   

กลุ่มเป้าหมาย  ระบุกลุ่มเป้าหมาย(อาจารย์/นักศึกษา/บุคลากร/ผู้รับบริการ/
ฯลฯ)และจ านวนประมาณการ) 

 

จ านวน........................คน (แยกประเภท)  

ผู้รับผิดชอบ  

 

…………………………………………. 

(                                        ) 

หัวหน้าโครงการ 
 วันที่เสนอ............/.................../.............. 

เห็นควรอนุมัติ 

…………………………………………. 

(                                         ) 

หน.สาขาวิชา/หน.แขนงวิชา/หน่วยงาน/รองคณบดีฝ่าย............. 

วันที่อนุมัติ............/.................../.............. 
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ภาคผนวก ซ.  
แบบ ผ.11 (แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม) 

 
 

 
 

 



 
 

แบบ ผ.11 (แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม) 

โครงการ...............................................................................รหัส.......................ปีงบประมาณ.......................... 

 ภาควิชา /หน่วยงาน ...........................................คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.ประเภทโครงการ  (กรุณาท าเครื่องหมาย  ใน ) 

    เกี่ยวกับบริการ/การรักษาพยาบาลฯ การจัดบรรยาย / workshop   โครงการอื่นๆ  

2.สนับสนุนยุทธศาสตร์คณะด้าน  (กรุณาท าเครื่องหมาย  ใน ) 

    1. การผลิตบณัฑติฯ  2. การวิจัยฯ  3. การบริการวิชาการฯ  4. การพัฒนาระบบ ดิจิตอล  5. การบริหารจดัการฯ  
   6. การพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

3. แผนปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)  

()บรรลุป้าหมาย                      
(X) ไม่บรรลุป้าหมาย 

1. 

 

(เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่วัดได้หรือบ่งบอกถึงความส าเร็จหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท้าท้าย 
เช่น ร้อยละความพึงพอใจ จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนผลงาน ฯลฯ อาจระบุเป็น ข้อๆ ส าหรับภาควิชา
ควรระบุความสอดคล้องในการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา) 

  

2.    

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
(โปรดระบุ) 

(ตามความเหมาะสม เช่น จ านวนผู้เข้าร่วม/ความพึงพอใจ  
(ควรท า 5 ระดับ)/จ านวนคร้ังที่จัด/ จ านวนผลงาน/จ านวนคร้ังที่จัด/ปี 
จ านวนคร้ังของการแก้ปัญหา/หรือวัดระดับผลสัมฤทธิ์  

1. (P-Plan) มีการวางแผน  2.(D-Do) มีการด าเนินการตามแผน  
3. (C-Check) มีการตรวจสอบรายงานผลผู้บริหาร 4. (A-Action)  
มีการแก้ไขปรับปรุงผล และแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ  
5. การด าเนินงานตาม วงจร PDCA  มีการด าเนินการและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง) 

  

3. ความสอดคล้อง (กรุณาท าเครื่องหมาย  ใน )  

 ตัวช้ีวัด ส าคัญ 
     /ท้าทาย 

(คณะฯ/ค ารับรองฯ) 
 

ตัวชี้วัดที่......ตัวชี้วัดที.่......   (ให้ระบุเป็นข้อๆ (อาจมากกว่า 1ข้อ) ตามความสอดคล้องโดยอ้างอิง
จากข้อตกลงการปฏิบัติราชการของฝ่าย/ภาควิชา/หน่วยงาน หรือ ความเห็นในการปรับตัวชี้วัด
จากที่ประชุมในหน่วยงาน/ภาควิชา ทีเ่ห็นว่ามีความสอดคล้อง : ให้ระบุเป็นข้อๆใส่   ( , ) เมื่อมี
หลายข้อ).    

 

 กลยุทธคณะฯ   

 กลุ่มโครงการ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

4. ผลการด าเนินการ * ถ้าโครงการช่องใดไม่มีข้อมูลที่ต้องรายงานให้ท าเครื่องหมาย ( - ) ร้อยละความพึงพอใจ 

ล า 

ดับ 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ  

รายละเอียดกิจกรรม 

 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

 

จ านวน
คน 

 

ระบุรายการงบจ่ายจริง (บาท) ผู้จัด
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1 (รายละเอียดการด าเนินการ/การ
บรรลุเป้าหมาย/ สถานที่/อื่นๆ) 

(วันเวลา/แนบ
ก าหนดการ) 

แต่ละ
กิจกรรม 

    ค่า
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

2        

รวม  (ค่าเดินทาง/ที่พัก/อาหาร/ของที่ระลึก/อื่นๆ) 

รายรับ  (ถ้ามีระบุรายการ ค่าลงทะเบียน/เงินบริจาค/อื่นๆ) 

งบคงเหลือ (รวมรายรับ)  

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ระบุกลุ่มเป้าหมาย(อาจารย์/นักศึกษา/บุคลากร/ผู้ป่วย/ฯลฯ) จ านวน......คน (แยกกลุ่ม) 

ผู้รับผิดชอบ  

 
5. สรุปโครงการแบบย่อ (ตัวอย่างแนวการเขียน ปรับตามความเหมาะสม)  
(คล้ายๆ ข่าวปประชาสัมพันธ์ เขียนแบบการเขียนเรียงความให้สามารถส่ือความและเข้าใจได้ง่าย) 

 

 

 

 

 

 

6. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อโครงการ (โปรดระบุเป็นข้อๆ) 

ความส าเร็จตามโครงการวัตถุประสงค์                                                
(อะไรคือจุดแข็ง/โอกาสการพัฒนา/Good/Best practice(ปัจจัย/แนวทางที่ดี) 

ภาวะความเสี่ยง 

(ปัจจัยคุกคาม/จุดอ่อน) 

ภายในคณะฯ ภายนอกคณะฯ ภายในคณะฯ ภายนอกคณะฯ 

1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. 

2. 

 

 



 
 

7.แนวทางการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  

(ใช้ระบบPDCA/แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี /ธรรมมาภิบาล/ข้อคิดเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง/การระดมสมอง) 

1.  

2. 

8.เกิดความสุขหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ส่งผลต่อคณะและกลุ่มเป้าหมายอย่างไร) 

1.  

2. 

9.ประโยชน์ที่ได้รับส่งผลต่อกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยอย่างไร 

1.  

2. 

10.ประโยชน์ที่ได้รับส่งผลต่อกระบวนการบริการวิชาการอย่างไร 

1.  

2. 

*  โปรดแนบรายช่ือบุคลากรของคณะ (อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี) ที่เข้ารว่มในกิจกรรม (หรือส่งส าเนาใบเซน็ช่ือ) 
 

         ......................................................... 
       (                                             ) 
รองคณบด/ีหน.สาขาวิชา/หน.แขนงวิชา/หน่วยงาน 

         วันท่ี .......... เดือน .............พ.ศ. ........ 
 
 
 (กรุณาส่งรายงานแผนและประกนัคุณภาพ ภายใน 30 วันหลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ หรือพรอ้มการส่งเบิกจา่ยการเงิน)  
 

 
 
 
 

......................................................... 
(                                             ) 

ผู้รายงาน 
วันท่ี .......... เดือน .............พ.ศ. ........ 
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