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มหาวิทยาลัยมหิดล 
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หลักการและเหตุผล 

    ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
Excellence in management for 
sustainable organization   
ตัวชี้วัด 4.6 จ านวนส่วนงานที่ได้ระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่า 200/300 ในการ
ประเมิน EdPEx* 
*Corporate KPIs = 1 ใน 11 ตัวชี้วัด 

คุณชฎาพร  ประสพถิ่น 
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การบริหารจัดการงบประมาณ
หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา รวม
12 หลักสูตร 
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MT 



 
 

วัตถุประสงค์  
     เพื่อพัฒนากระบวนการจัดท าค าขอตั้งงบฯ 
     หลักสูตรที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 

     เพื่อให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา/ 
     หาแนวทางปฎิบัติที่ดีของบุคลากรและ 
     ผู้เกี่ยวข้อง 
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หัวข้อส าคัญ 

1. กระบวนการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณหลักสูตร 
   1.1 ประมาณการรายรับ 

3. หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

4. แนวทางการพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ ์

5. สรุปประเด็นส าคัญ  คู่มือท างบประมาณเงินรายได้ 2560 

2. กระบวนการโอนงบประมาณ 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ 
   การเงิน พ.ศ. 2551 
    2.1 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 
    2.2 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 

   1.2 ประมาณการรายจ่าย 
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4. ปัญหาท่ีพบ แนวทางแก้ไข 

3. กระบวนการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 



กระบวนการ 
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณหลักสูตร 

-รับค าขอตั้ง
งบประมาณ
หลักสูตร 

-เสนอที่
ประชุม
ก.ก.ส่วน
งาน 

-ประชุม ก.ก.
ขับเคลื่อน
นโยบายฯ 

-ส่งเล่มค าขอ 
ตั้งงบฯ 
-บันทึกในระบบ 
MU-ERP 

-งานแผนฯ 
-งานคลังฯ 
ตรวจทาน 
สรุปข้อมูล
เสนอผู้บริหาร 

แจ้งพิจารณา
เสนอขอตั้ง
งบประมาณ
หลักสูตร 

-ประชุม ก.ก. 
วิเคราะห์ วาง
แผนฯ 

-ประชุม ก.ก. 
วิเคราะห์ วางแผนฯ 
-ปรับแก้ไขตามมติฯ 
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Time Line ปฏิทินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณหลักสูตร 

หมายเหตุ  ช่วงเวลา หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม อาจปรับเปลี่ยน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

27 มิ.ย. 14 ก.ค. ก.ค. ส.ค. ส.ค. 7 ก.ย. 30 ก.ย. 

ประชุม ก.ก. 
วิเคราะห์ 
วางแผนฯ 

-ปรับแก้ไข
ตามมติฯ 
-ประชุม ก.ก. 
วิเคราะห์ 
วางแผนฯ 

สัปดาห์ 4 
-รับค าขอตั้ง
งบประมาณ
หลักสูตร 
-ตรวจทาน 
-สรุปเสนอ 

สัปดาห์ 1-2 

-เสนอที่
ประชุม
ก.ก.ส่วน
งาน 

1 มิ.ย. 

สัปดาห์ 1 

แจ้งพิจารณา
เสนอขอตั้ง
งบประมาณ
หลักสูตร 

สัปดาห์ 3-4  

สัปดาห์ 4 

-ประชุม ก.ก.
ขับเคลื่อน
นโยบายฯ 

สัปดาห์ 4 
-ส่งเล่มค าขอ
ตั้งงบประมาณ 
-บันทึกใน
ระบบ MU-
ERP 

Let,s go 

-งานแผนฯ 
-งานคลังฯ 
ตรวจทาน 
สรุปข้อมูล
เสนอผู้บริหาร 

สัปดาห์ 1 

สัปดาห์ 4 
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       ประมาณการรายรับ 

รายได้ หมายถึง  
- เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให ้
- รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับและค่าบริการต่างๆ 
- รายได้จากดอกผลเงินผลประโยชน์จากการลงทุน และการบริหารเงินรายได้ 
- เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ให้จ่ายได้ตามเงื่อนไข     
  ที่ผู้อุทิศให้ก าหนดไว้  

หมวด 2 ประเภท ที่มาของรายได้และการใช้จ่าย 
ความเป็นมา 
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน (หน้า 4) 

1.1 

1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน.pdf


 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประกอบด้วย 
       ค่าหน่วยกิต ตามประกาศ : อัตราค่าธรรมเนียม   อัตราการจัดสรร 

       ค่าบ ารุงคณะ  
       ค่าสโมสรนักศึกษา 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก 
       ค่าหน่วยกิต  ตามประกาศ : อัตราค่าธรรมเนียม  อัตราการจัดสรร 

       ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม/ดูงาน 
       ค่าอุปกรณ์พิเศษ 
       ค่าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ ์
       ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์
       ค่าบ ารุงคณะ 

 รายได้จากค่าธรรมเนียม หมายถึง 
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1.1 

1 อัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี-2558.pdf
1 เกณฑ์อัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี -2559.pdf
1 อัตราค่าธรรมเนียมบัณฑิตศึกษา-2558.pdf
1 ร้อยละการจัดสรรบัณฑิตศึกษา.pptx


 ตัวอย่างประมาณการรายรับ : ระดับปริญญาตรี 

จ านวนนักศึกษา

จ านวนหน่วยกิตทีค่าดวา่

นักศึกษาจะลงทะเบยีน : 

คน

ค่าหน่วยกิต : หน่วย

จ านวนเงินทีค่าดวา่จะ

ได้จากนักศึกษา

ลงทะเบยีน 60%

หมายเหตุ

( คน ) ( หน่วยกิต ) ( บาท ) ( บาท )

1 ค่าลงทะเบยีนเรยีนของนักศึกษา ชั้นปทีี ่1 90 บรรยาย= 31 200 - 558,000 x 60% = 334,800

ปฏบิตัิ = 10 400 - 360,000 x 60% = 216,000

ค่าบ ารงุคณะ 90 113,400.00 630 x 2x90 = 113,400

2 ค่าลงทะเบยีนเรยีนของนักศึกษาชั้นปทีี ่2 88 บรรยาย= 31-9 (22) 200 232,320.00 387,200 x 60% = 232,320

ปฏบิตัิ = 7-2 (5) 400 147,840.00 176,000 x 60% = 105,600

ค่าบ ารงุคณะ 88 110,880.00 630 x 2x88 = 110,880

3 ค่าลงทะเบยีนเรยีนของนักศึกษาชั้นปทีี ่3 47 บรรยาย= 35 200 197,400.00 329,000 x 60% = 197,400

ปฏบิตัิ = 4 400 45,120.00 75,200 x 60% = 45,120

ค่าบ ารงุคณะ 47 59,220.00 630 x 2x47 = 59,220

4 ค่าลงทะเบยีนเรยีนของนักศึกษาชั้นปทีี ่4 70 บรรยาย= 18 200 151,200.00 252,000 x 60% = 151,200

   ปฏบิตัิ = 3 400 50,400.00 84,000 x 60% = 50,400

ค่าบ ารงุคณะ 70 88,200.00 630 x 2x70 = 88,200

1,195,980.00             

(จากยอดรวมค่าใช้จ่ายทัง้สิ้นทกุหมวดในแบบประมาณการรายจ่าย)  858,200.00                

 

แบบประมาณการรายรับ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ( 1 ตลุาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

 - ร่างเอกสาร -

ล าดับที่ รายการ

(A)ประมาณการรายรบัทัง้สิ้น

(B)ประมาณการรายจ่ายทัง้สิ้น

337,780.00                               (A-B) ประมาณการรายรับมากกว่ารายจา่ย
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1.1 



 ตัวอย่างประมาณการรายรับ : ระดับบัณฑิตศึกษา 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) = ( 1 ) x ( 2 ) x ( 3 ) x 80% ( 5 )

จ านวนนักศึกษา
จ านวนหน่วยกิตทีค่าดวา่

นักศึกษาจะลงทะเบยีน : คน
ค่าหน่วยกิต : หน่วย

จ านวนเงินทีค่าดวา่จะได้จาก

นักศึกษาลงทะเบยีน
หมายเหตุ

( คน ) ( หน่วยกิต ) ( บาท ) ( บาท )

ค่าหน่วยกิต (บรรยาย / ปฏิบตั ิ/ สมัมนา) 20 33 1,800.00           950,400.00                     นักศึกษารหสั 59 (1-2/2559)วิชาบงัคับ 5 วิชา เลอืก 6 วิชา

(หลกัสตูรผู้รับผิดชอบวิชา ไดร้ับการจดัสรร 80%) 20 15 1,800.00           432,000.00                     นักศึกษารหสั 60 (1/2560)วิชาบงัคับ 5 วิชา

( 1 ) (2) ( 4 )

จ านวนนักศึกษา
จ านวนเงินทีต่อ้งช าระ : 

คน (บาท)
หมายเหตุ

( คน )

2 ค่าอุปกรณ์พิเศษ(หลกัสตูรทีม่ีนักศึกษาลงทะเบยีน ไดร้ับการจดัสรร 100%)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาดงูาน

(หลักสูตรทีม่นีักศึกษาลงทะเบียน ไดร้ับการจดัสรร 90%)

ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม 20 12,000.00                216,000.00                     นักศึกษารหสั 59 (1-2/2559)

(หลักสูตรทีม่นีักศึกษาลงทะเบียน ไดร้ับการจดัสรร 90%) 20 6,000.00                 108,000.00                     นักศึกษารหสั 60  (1/2560)

ค่าวิจยัเพ่ือท าวิทยานิพนธ์

(หลักสูตรทีม่นีักศึกษาลงทะเบียน ไดร้ับการจดัสรร 100%)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา 

(หลักสูตรทีม่นีักศึกษาลงทะเบียน ไดร้ับการจดัสรร 90%)

1,706,400.00

(จากยอดรวมค่าใช้จ่ายทัง้สิ้นทกุหมวดในแบบประมาณการรายจ่าย) 1,010,000.00

(A-B) ประมาณการรายรับมากกว่ารายจา่ย 696,400.00                                             

แบบประมาณการรายรับ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 ( 1 ตลุาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
หลักสูตรระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจดัการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกต)ิ  

ล าดับที่ รายการ

1

ล าดบัที่ รายการ

(3) = (1) x (2) x % ทีไ่ดร้ับการจดัสรร

จ านวนเงินทีค่าดว่าจะไดร้ับ (บาท)

3

4

5

6

(B)ประมาณการรายจา่ยทัง้สิน้

(A)ประมาณการรายรับทัง้สิน้
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1.1 



              1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
                  และการเงนิ พ.ศ. 2551 

หมวด 4 วิธีการงบประมาณ 

 จัดท างบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร มีค าอธิบาย แสดงแผน 
   ด าเนินงาน ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและรายจ่ายที่เสนอขอตั้ง 
 เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณ 
 ค าอธิบายประมาณรายรับ 
 ค าชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย 
 ให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการงบประมาณ เพื่อพิจารณางบประมาณ และ 
   ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน แล้วจึงเสนอต่อ 
   คณะกรรมการงบประมาณที่อธิการบดีแต่งตั้ง 
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1.1 



        คณะด าเนินการตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร 
งบประมาณและ การเงิน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

12 โดย ชฎาพร ประสพถ่ิน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.1 

    จัดท าแบบประมาณการรายรับและรายจ่าย มีค าอธิบาย แสดงแผนด าเนินงาน  
     แผนการใช้จ่ายรายเดือน ก าหนดแนวทางการจัดท าค าขอตั้งงบฯ “ให้หลักสูตร   
     ประมาณการรายได-้รายจ่าย ใกล้เคียงกับความเป็นจริง สมดุลกับการเสนองบฯ” 
    มีค าอธิบายประมาณรายรับ-รายจ่าย 
    มีคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผน บริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณา 
     งบประมาณ และ เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
     ก่อน เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล 



     ประมาณการรายจ่าย 

เงินเดือน 

ค่าจ้างประจ า  

ค่าจ้างชั่วคราว 

เงินเพิ่มอื่น/เงินสมทบ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล : ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 
ส านักงบประมาณ  : หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ประกาศ ม. มหิดล : หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุม 
                         ดูแลการจ่ายเงินพ.ศ. 2551 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล : ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 
ส านักงบประมาณ  : หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ประกาศ ม. มหิดล : หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุม 
                         ดูแลการจ่ายเงินพ.ศ. 2551 
   เงินเดือนและค่าจา้ง หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินท่ีจ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนและคา่จ้าง 
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ค่าตอบแทน : เงินที่จ่ายตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และบุคคลภายนอก 

ค่าใช้สอย : เงินที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
การรับรองและพิธีการ รวมถึงการซ่อมแซม จ้าง
เหมาแรงงาน ค่าจ้างที่ปรึกษาบุคคลภายนอก 

ค่าวัสดุ : 1.จ่ายเพื่อจัดหา – สิ่งของสิ้นเปลือง  ไม่คงทน                        
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 20,000 บาท 
 2.รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงหรือปรับปรุง      
- จัดหาซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ – ช าระพร้อมวัสดุ     
ค่าขนส่ง ภาษี ค่าติดตั้ง ค่าสาธารณูปโภค : ค่าไฟฟ้า 

ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ บริการ
เครือข่ายสารสนเทศ 

*หากไม่ทราบรายการ ให้ระบุเป็นรายการอื่นของแต่หมวดรายจ่าย 

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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            ค่าตอบแทน : เงินที่จ่ายตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 

5203010010 ค่าอาหารท าการล่วงเวลา 

5203010020 ค่าเช่าบ้าน 

5203010030 ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิาน(PA) 

5203020030 ค่าตอบแทนพเิศษบุคลากรเตม็ขัน้ 

5203020040 ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะต าแหน่ง 

5203020050 ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิตงิานด้านการสาธารณสุข 

(พตส.) 

5203020060 ค่าตอบแทนพาหนะเหมาจ่ายผู้บริหาร 

5203020080 ค่าตอบแทน talent Management 

5203020090 ค่าตอบแทนพเิศษ Research Reward 

5203020100 ค่าพาหนะผู้บริหารข้ามส่วนงาน 

5203020110 ค่าตอบแทนอ่ืนของบุคลากรข้ามส่วนงาน 

5203029990 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆของบุคลากร 

5301010010 เงนิรางวัลกรรมการสอบ 

5301010020 ค่าสอนพเิศษ 

5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร 

5301010040 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 

5301010050 เงนิค่าที่พักผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ 

5301010060 ค่าพาหนะเหมาจ่าย 

5301010070 ค่าตอบแทนช่วยปฏบิัตงิานราชการ 

5301010080 ค่าตอบแทนกก.ผู้อ่านและประเมินผลงานทาง

วิชาการ 

5301010090 ค่าตอบแทนการแสดง 

5301019990 ค่าตอบแทนอ่ืน 

5302080010 ค่าเบีย้ประชุม 

รหัสรายการ รายการรายจ่าย หมายถึง 

5203010010  ค่าอาหารท าการล่วงเวลา ค่า OT 

5203020040  ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการและเลขานุการหลักสูตร 

5301010020  ค่าสอนพิเศษ ค่าสอนพิเศษ ค่าสอนในภาคสนาม 

5301010060 ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าพาหนะบุคคลภายนอก 

5301010070  ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ออกภาคสนาม พนักงานขับรถ 
จนท.เกษียณอายุมาปฏิบัติงาน 

5301010080  ค่าตอบแทน กก.ผู้อ่านและ
ประเมินผลงานทางวิชาการ 

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร 

5301019990 
 

ค่าตอบแทนอื่น ค่าตอบแทนอาจารย์ให้ข้อเสนอแนะรายงาน นศ.ที่น าเสนอผลงาน 
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ก.ก.บริหารหลักสูตร 

5302080010  ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม ประธาน ก.ก. บริหารหลักสูตร 

ตามความเข้าใจ รายการรายจ่าย จ านวนเงิน หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคสนาม ค่าตอบแทนวิทยากร 6,480.00 ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนในการออกภาคสนาม ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ 18,000.00   

ค่าเช่ารถตู้ ค่าเช่ารถอื่นๆ 13,600.00 ค่าใช้สอย 
ค่าเช่ารถตู้ (เพิ่ม) ค่าเช่ารถอื่นๆ  2,000.00   
ค่าเช่ารถส่องสัตว์ ค่าเช่ารถอื่นๆ  1,500.00   
ค่าท่ีพัก ค่าท่ีพักในประเทศ  7,200.00   
ค่าแท็กซี่ อาจารย์พิเศษ ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ 500.00   
ค่าทางด่วน ค่าธรรมเนียมอื่น 285.00   
ค่าบ ารุงสถานที่ สถานีวิจัยฯ ค่าใช้สอยอื่น 1,000.00   
ค่าเบี้ยประกัน ค่าเบี้ยประกัน 639.86   
ค่าน้ ามัน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลืน่ 9,105.80 ค่าวัสดุ 
ชุดทดสอบดิน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,745.00   

รวมค่าใช้จ่าย   65,055.66   
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ค่าใช้สอย : เงินที่จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของผู้รับจ้าง รวมถึงซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างที่
ปรึกษาจากบุคคลภายนอก ฯลฯ เช่น  

2.2 ค่าใช้สอย (G400) 

5302029990 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 

5302030030 ค่าเช่าอาคารและสถานที่ 

5302030060 ค่าเช่ารถอื่น ๆ 
5302050010 ค่าเบี้ยประกัน 

5302060010 ค่าธรรมเนียมธนาคารและบัตรเครดิต 

5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น 

5302080020 ค่าอาหารในการประชุมด าเนินงาน 

5302999990 ค่าใช้สอยอื่น 
5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ 
5304010020 ค่าที่พักในประเทศ 
5304010030 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ 
5304010040 ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ 
5304010050 ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ 
5304010060 ค่าที่พักต่างประเทศ 
5304010070 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นต่างประเทศ 
5304010080 ค่าตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ 

- ค่าถ่ายเอกสาร เป็น ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน   
- ค่าเช่าอาคารสถานที่   
- ค่าเช่ารถอ่ืนๆ  
- ค่าเบี้ยประกัน  
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและบัตรเครดิต  
- ค่าอาหารในการประชุมด าเนินงาน   
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ  
- ค่าที่พักในประเทศ   
- ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ   

รหัสรายการ รายการรายจ่าย หมายถึง 

5302029990 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน   ค่าถ่ายเอกสาร  

5302030030 ค่าเช่าอาคารสถานที่   ค่าเช่าอาคารสถานที่   

5302030060 ค่าเช่ารถอื่นๆ  ค่าเช่ารถ 

5302050010 ค่าเบี้ยประกัน  ค่าเบี้ยประกันการออกภาคสนาม 

5302060010 ค่าธรรมเนียมธนาคารและบัตรเครดิต  ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าทางด่วน 

5302080020 ค่าอาหารในการประชุมด าเนินงาน   ค่าอาหารส าหรับการประชุมคณะ ก.ก. 

5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ  ค่าเบี้ยเลี้ยงออกฝึกภาคสนาม 

5304010020 ค่าที่พักในประเทศ   ค่าที่พักออกฝึกภาคสนาม 

5304010030 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ   ค่าพาหนะรับจ้างไม่ประจ าทาง ค่าแท็กซี่ 

ตามความเข้าใจ รายการรายจ่าย จ านวนเงิน หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคสนาม ค่าตอบแทนวิทยากร 6,480.00 ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนในการออกภาคสนาม ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ 18,000.00   

ค่าเช่ารถตู้ ค่าเช่ารถอื่นๆ 13,600.00 ค่าใช้สอย 
ค่าเช่ารถตู้ (เพิ่ม) ค่าเช่ารถอื่นๆ  2,000.00   
ค่าเช่ารถส่องสัตว์ ค่าเช่ารถอื่นๆ  1,500.00   
ค่าท่ีพัก ค่าท่ีพักในประเทศ  7,200.00   
ค่าแท็กซี่ อาจารย์พิเศษ ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ 500.00   
ค่าทางด่วน ค่าธรรมเนียมอื่น 285.00   
ค่าบ ารุงสถานที่ สถานีวิจัยฯ ค่าใช้สอยอื่น 1,000.00   
ค่าเบี้ยประกัน ค่าเบี้ยประกัน 639.86   
ค่าน้ ามัน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลืน่ 9,105.80 ค่าวัสดุ 
ชุดทดสอบดิน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,745.00   

รวมค่าใช้จ่าย   65,055.66   
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ค่าวัสด ุ: 1.จ่ายเพื่อจัดหา – สิ่งของสิ้นเปลือง  ไม่คงทน มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวาอันสั้น 

รหัสรายการ รายการรายจ่าย หมายถึง 

5303010010 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษ  ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ซองเอกสาร 

5303010060 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

-  เมาส์ คีบอร์ด โปรแกรมคอมฯ ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 
20,000 บาท 
-  ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรอมไดรฟ์ 
-  น้ าหมึกปรินท ์ ตลับผงหมกึ   แผ่น CD 

5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก ของที่ระลึก กระเช้าสุขภาพ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ 
ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท  

5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
น้ ามันหล่อลืน่ 

ค่าน้ ามันหล่อลืน่พาหนะ 

ค่าวัสดุ : 1. เพื่อจัดหา สิ่งของสิ้นเปลือง  ไม่คงทน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 20,000 บาท 
   2. เพื่อประกอบดัดแปลงหรือปรับปรงุ  จัดหาซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้  ช าระพร้อมวัสดุ 
                    ค่าขนส่ง ภาษี ค่าติดตั้ง 
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ค่าสาธารณูปโภค  
: ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ บริการเครือข่ายสารสนเทศ 
  ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที ่
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ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการออกภาคสนาม : 
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ตามความเข้าใจ รายการรายจ่าย จ านวนเงิน หมวดรายจ่าย 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคสนาม ค่าตอบแทนวิทยากร 6,480.00 ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนในการออกภาคสนาม ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ 18,000.00   

- ค่าเช่ารถตู ้ ค่าเช่ารถอื่นๆ 15,600.00 ค่าใช้สอย 
- ค่าเช่ารถส่องสัตว์ ค่าเช่ารถอื่นๆ  1,500.00   
- ค่าที่พัก ค่าที่พักในประเทศ  7,200.00   
- ค่าแท็กซี่ อาจารย์พิเศษ ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ 500.00   
- ค่าทางด่วน ค่าธรรมเนียมอื่น 285.00   
- ค่าบ ารุงสถานที่ สถานีวิจัยฯ ค่าใช้สอยอื่น 1,000.00   
- ค่าเบี้ยประกัน ค่าเบี้ยประกัน 639.86   
- ค่าน้ ามัน ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น 9,105.80 ค่าวัสดุ 
- ชุดทดสอบดิน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,745.00   

รวมค่าใช้จ่าย   65,055.66   
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3. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ พิจารณาจาก 
- เหตุผลความจ าเป็น  
- แผนล่วงหน้า 3 ปี 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่อชุดเกิน 20,000 บาท 
- แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง (หมายเลข 9) 

ส่งแผนการใช้งบลงทุน 

ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

เรียงล าดับความส าคัญ ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น เป็นการทดแทนของเดิมซึ่งเสื่อมสภาพ          
ไม่สามารถใช้งานได้ หรือเป็นรายการใหม่ที่ไม่เคยมี แต่มีความจ าเป็น หรือเป็นรายการที่มีอยู่               
แต่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
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ครุภัณฑ์  :  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อ
ช ารุดเสียหายแล้วสามารถซอ่มแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม เช่น โต๊ะท างาน เก้าอี้ ตู้
โชว์ ตู้เก็บของ ชั้นเก็บเอกสาร เครื่องค านวณ เครื่องโทรศพัทพ์ื้นฐาน ล าโพง 
เครื่องสัญญาณเตือนภัย โคมไฟฟ้า ถังเก็บเชื้อเพลิง พัดลม 

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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เดิม ก าหนด 5,000 บาท ขึ้นไป ถึงจะเป็น ครุภัณฑ์   
แต่ปัจจุบัน ไม่ก าหนดราคาของครุภัณฑ์ 
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ข้อมูลที่จ าเป็น ผู้ด าเนินการ 

1. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (Specification) หลักสูตร 

2. ใบเสนอราคาอย่างน้อย 1 ราย หลักสูตร 

3. ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนซื้อ-จ้าง 
   3.1 วันที่ส่งคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ให้กับหน่วยพัสดุ 

     3.2 วันท่ีต้องการใช้งาน   
     3.3 วันที่ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าเมื่อได้รับการสั่งซื้อ  

หลักสูตร 
 

4. จัดท าแผนซื้อ-จ้าง    
    4.1  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (หมายเลข 9) 
    4.2  ส่งเอกสารพร้อมค าขอตั้งงบประมาณ บันทึกในระบบ  

งานแผนฯ 
งานคลังฯ 

1.2 เสนอรายการครุภัณฑ์ 

แผนจัดซื้อจ้างงบรายได้- 2559 ครั้งที่ 4 (1).xls
แผนจัดซื้อจ้างงบรายได้- 2559 ครั้งที่ 4 (1).xls
แผนจัดซื้อจ้างงบรายได้- 2559 ครั้งที่ 4 (1).xls
แผนจัดซื้อจ้างงบรายได้- 2559 ครั้งที่ 4 (1).xls


4. งบเงินอุดหนุน 
 

       อุดหนุนการศึกษานักศึกษา : 
ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการท าโครงการวิจัย  
คณะท าเป็นประกาศ 
 

อุดหนุนโครงการเฉพาะกิจ : โครงการคาดว่าจะต้องด าเนินการ 

ในปีนั้น ๆ (นอกเหนือจากงานประจ า) ระบุอัตราค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ฯลฯ 

อุดหนุนการท าวิจัย: ทุนวิจัย (Seed Grant)  
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงานประจ า (R2R) 
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ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบรายจ่ายอื่น : ไม่ควรเกินร้อยละ 3 ของเงินรายได้
ที่เสนอขอตั้งใน “งบด าเนินงาน และงบลงทุน” 

5.งบรายจ่ายอื่น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบลงทุน 

1. ค่าสอนพิเศษ  51,900 
1. จ้างเหมาบริการ
อื่น 12,000 1. ค่าวัสดุของที่ระลึก 4,000 1. จอรับภาพพร้อมขาตั้ง  5,000 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร 24,000 2. ค่าเช่ารถอื่น ๆ 6,000 2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น  130,000     จ านวน 1 ชุด   

3. ค่าพาหนะเหมาจ่าย  4,000 3. ค่าเบี้ยประกัน  3,000 3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  10,000     

 รวม 79,900  รวม 21,000  รวม 144,000  รวม 5,000 

รวมทั้งสิ้น  249,900  บาท 

ปัดเลขกลม เพื่อเสนอขอตั้งงบฯ 7,400    บาท 
ร้อยละ 3    เป็นจ านวนเงิน 7,497  บาท 

รวมทั้งสิ้น 249,900  บาท 
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ตัวอย่าง แบบประมาณการรายจ่าย และ แผนใช้งบประมาณรายเดือน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1 2 3 4 5

รวมทัง้สิน้  2,479,400   132,700  424,500  142,700  137,800  132,800

งบด าเนินการ รายการ 1,928,400 86,900 378,700 96,900 92,000 87,000

ค่าตอบแทน รายการ 1,251,800  84,400 197,000 84,400 84,400 84,400

5203010010 1. ค่าอาหารท าการล่วงเวลา 58,800       - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานให้หลักสูตรปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900

(ภาคพเิศษ) ได้แก ่เจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัติการ/การศึกษา/โสตฯ/แมบ่้าน คนละ 420 บาท x 2 คน x 70 วนั

5203020040 2. ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะต าแหน่ง 90,000       - ค่าตอบแทนประธานและเลขานุการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

(ภาคพเิศษ) (7,500 บาท x 12 เดือน) 

5203020040 2. ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะต าแหน่ง 12,000       - ค่าตอบแทนแกผู้่ช่วยเลขานุการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(ภาคพเิศษ) คนละ 500 บาท x 2 คน x 12 คร้ัง (การประชุม) 

5301010020 3. ค่าสอนพเิศษ 405,000     - ค่าสอนพเิศษการเรียนการสอนภาคการศึกษาที ่2/2559 และ 1/2560 ของหลักสูตรปริญญาโท 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500

สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม (ภาคพเิศษ) (9 วชิา x 45 ชม.x 1,000 บาท)

5301010030 4. ค่าตอบแทนวทิยากร 30,000       - ค่าตอบแทนวทิยากร ส าหรับ workshop การออกฝึกภาคสนาม ของหลักสูตรปริญญาโท 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม (ภาคพเิศษ) ชั่วโมง 1,000 บาท x 30 ชั่วโมง

5301010060 5. ค่าพาหนะเหมาจ่าย 20,000       - ค่าพาหนะรับจ้างไมป่ระจ าทางส าหรับอาจารย์พเิศษ ของหลักสูตรปริญญาโท 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม (ภาคพเิศษ) 500 บาท x 40 คร้ัง

5301010070 6. ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ 50,000      ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีเ่กษยีณอายุมาปฏิบัติงานในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม (ภาคพเิศษ) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

แบบประมาณการรายจา่ย การขอตัง้งบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

 (ร่าง) แผนการใชง้บประมาณรายเดือนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยกีารจดัการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ (ETS) 

หมวดรายจา่ย รายการ  จ านวเงิน
 เหตผุล

เหตผุล (ระบ ุCommitment Item)
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แบบเสนอรายจ่าย เป็นโครงการ 

ประมาณการรายรับ   ไมม่ี   ม ี ระบจุ านวนเงิน .....................................บาท
สว่นที ่1 : ข้อมูลพ้ืนฐาน

1.1 ชื่อโครงการ

1.2 สว่นงาน

1.3 ผลผลติ/โครงการ

1.4 ลกัษณะของโครงการ    โครงการของส่วนงาน  โครงการในรูปแบบบูรณาการ (ระบุร่วมกบัหน่วยงานใด)

1.5 ประเภทโครงการ 

1.6 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ปี เริ่มตน้ สิน้สดุ

1.7 พ้ืนทีต่ัง้โครงการ/พ้ืนทีใ่หบ้ริการ

1.8 ความสอดคลอ้งกับนโยบาย

1.8.1 สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล 

1.8.2 สอดคล้องกบัแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

1.8.3 สอดคล้องกบัมติคณะรัฐมนตรี (ระบุ) คร้ังที ่..........  วนัที ่............................

1.8.4 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ระดับพืน้ที่/กลุ่มจังหวดั/จังหวดั 

1.8.5 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยมหิดล 

1.8.6 เป้าหมายการให้บริการของส่วนงาน

1.8.7 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   1. สร้างความเป็นเลิศทางวจิัย  การบริการวชิาการและฝึกอบรม  กลยุทธท์ี่...................ตัวชี้วดัที่.......................................

  2. สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา   กลยุทธท์ี่...................ตัวชี้วดัที่.......................................

  3. ชี้น าการรักษส่ิ์งแวดล้อม  กลยุทธท์ี่...................ตัวชี้วดัที่.......................................

  4. การพฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมส่ีวนร่วม  กลยุทธท์ี่...................ตัวชี้วดัที่.......................................

  5. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมคีวามสุข  กลยุทธท์ี่...................ตัวชี้วดัที่.......................................

สว่นที ่2 : ข้อมูลทัว่ไปของโครงการ

2.1 หลกัการและเหตผุลของโครงการ *

2.2 วัตถุประสงค์ เปา้หมาย และผลประโยชน์ทีป่ระชาชนจะไดร้ับ *

2.2.1 วตัถุประสงค์ 

                                     แบบฟอร์มการเสนอโครงการเพ่ือประกอบการเสนอของบประมาณเงินรายได ้ประจ าปงีบประมาณ 2561

  (ระบุ)

  (ระบุ)

2. Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates

เอกสารหมายเลข 11   

         

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ MU  

และ EN 
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สว่นที ่3 : ข้อมูลการด าเนินงานโครงการและตวัชี้วัดของโครงการ

3.1 วิธดี าเนินการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ *

3.2 เปา้หมายโครงการ ตวัชี้วัดความส าเร็จของโครงการ

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

แผน ผล แผน แผน แผน แผน แผน

เชิงปริมาณ :

เชิงคุณภาพ :

เชิงเวลา :

เชิงตน้ทนุ :

สว่นที ่4 : งบประมาณของโครงการ

4.1 บาท

บาท

บาท หน่วย : บาท

 เริ่มตน้ - 2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

1. ค่าจ้างชั่วคราว
   ชื่อต าแหน่ง..........................................
   อตัราเงินเดือน ................... บาท
   จ านวน ........... คน
   เป็นเงิน.................... (แสดงตัวคูณ)
2. ค่าตอบแทน
     - ระบุรายการตาม Commitment Item
       (แสดงตัวคูณทุกรายการ)
3. ค่าใช้สอย
     - ระบุรายการตาม Commitment Item
       (แสดงตัวคูณทุกรายการ)
4. ค่าวสัดุ
     - ระบุรายการตาม Commitment Item
5. ค่าสาธารณูปโภค
     - ระบุรายการตาม Commitment Item
6. ค่าครุภัณฑ์   (ระบุชื่อรายการในเอกสารหมายเลข 11.1)
7. ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง (ระบุชื่อรายการในเอกสารหมายเลข 11.1)

8. งบเงินอดุหนุน

เงินงบประมาณ (ถ้าม)ี

หมวดรายจา่ย 

ตวัชี้วัด หน่วยนับ
ป ี2558

งบประมาณทัง้สิน้ (ป ีพ.ศ. 2560) -                                      

ระบรุายละเอียดของปงีบฯ 60

เงินรายได้ -                                      

เงินรายได้
เงินกันไว้เบกิจา่ยเหลือ่มปี

รวม

การคิดเงินเดือนจะต้องระบุ รายละเอียด 
ดังนี้อัตรา เงินเดือนx จานวน(คน) เช่น 
18,000x 2 = 36,000 บาท  

ค่าตอบแทนจะต้องระบุรายละเอียด ดังนี้
จานวนคน x อัตราเงิน x จานวนวัน เช่น 
2 x 1,200 x 3 = 7,200 บาท  

ค่าใช้สอยจะต้องระบุรายละเอียด ดังนี้ 
จานวนคน x อัตราเงิน x จานวนวัน เช่น 
2 x 100 x 3 = 600 บาท  

เอกสารหมายเลข 11 แบบเสนอ
โครงการ 
(ต่อ) 

ตัวชี้วัดโครงการที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

ค่าใช้จ่าย 
ตามประเภท 

รายจ่าย 
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4.2 แผนการใช้จา่ยงบประมาณเงินรายได ้ป ี60

1 2 3 4 รวม
1. ค่าจ้างชั่วคราว -              
2. ค่าตอบแทน -              
3. ค่าใช้สอย -              
4. ค่าวสัดุ -              
5. ค่าสาธารณูปโภค -              
6. ค่าครุภัณฑ์   -              
7. ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง -              
8. งบเงินอดุหนุน

-                  -              -              -              -              

สว่นที ่5 : ข้อมูลอ่ืนๆ

5.1 ประสทิธภิาพและความคุ้มค่าของโครงการ *

* ความคุ้มค่าหมายถึง มีความสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ การใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ (ประหยัด, ผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายและตัววัดที่ก าหนดไว้ตามแผนกลยุทธ)์

5.2 ปญัหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.4 ผู้รับผิดชอบโครงการ * ต าแหน่ง

โทรศัพท์ E-mail 

หมายเหต ุ:
1. กรุณากรอกข้อมลูให้ครบทุกข้อ

2. ห้ามแกไ้ขแบบฟอร์ม (แทรกช่อง / ตัดช่อง) หากมกีารเพิม่เติมให้จัดท าเป็นไฟล์เอกสารแนบ

3. การพมิพข์้อความทีม่กีารต่อเนื่องกนัให้พมิพภ์ายในบรรทัดเดียวกนั และปรับการจัดรูปแบบเซลล์ (Format Cell) เลือกการจัดต าแหน่ง (Alignment) การตัดข้อความ (Wrap Text) เพือ่ความสะดวกในการตัดต่อไฟล์

4. ช่องยอดรวมให้ใช้สูตรการค านวณและตรวจทานทุกคร้ังเพือ่ความถูกต้อง

หมวดรายจา่ย 
ไตรมาส

รวม

เอกสารหมายเลข 11 

แผน
ค่าใช้จ่าย

รายไตรมาส 

แบบเสนอ
โครงการ 
(ต่อ) 
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5.5  ความเสีย่งทีส่ าคัญทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการ ผลผลติ ผลลพัธ ์ของโครงการ
(ขอให้พจิารณาจากกระบวนการของแต่ละขั้นตอนวา่ อาจจะมคีวามเส่ียงอะไรบ้าง 1. ทีท่ าให้ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนไมป่ระสบผลส าเร็จ  2. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ อะไรคือ ความเส่ียงทีท่ าให้ผลผลิต/ผลลัพธไ์มเ่กดิขึ้น) 

ด้วยการจ าลองสถานการณ์ขึ้นวา่ ถ้าเกดิเหตุการณ์ขึ้น จะเสียหายอย่างไรบ้าง?)

ความเสี่ยงทีอ่าจจะ

เกิดขึ้น
ค าอธิบาย

โอกาสทีจ่ะเกิด 

(ใส่ตัวเลข 1-5)

ผลกระทบ (ใส่

ตัวเลข 1-5)

ระดับความเสี่ยง 

(ศึกษาหน้าที ่4)

แนวทางการ

ปอ้งกันความเสี่ยง

ด้านกระบวนการ : ภายใต้ขั้นตอนและกระบวนการ แต่ละขั้นน้ัน อะไรคือความเสี่ยงทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนบา้ง

โปรดศึกษาขั้นตอนการประเมินความเสีย่งในเอกสาร หน้า ถัดไป

2.

3.

3.

ด้านผลลัพธ์ : อะไรคือความเส่ียงท่ีส าคัญ ท่ีจะน าไปสู่การไม่บรรลุผลลัพธท่ี์ต้ังไว้

1.

ด้านผลผลิต : อะไรคือความเส่ียงท่ีส าคัญ ท่ีจะน าไปสู่การไม่บรรลุผลผลิตท่ีต้ังไว้

1.

2.

2.

3.

ประเด็นทีต่้องพิจารณาความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้น แนวทางการปอ้งกันความเสี่ยง

ผู้ทีร่บัผิดชอบต่อ

การน าแนวทาง การ

ปอ้งกันไปใช้

1.

เอกสารหมายเลข 11 

แบบเสนอโครงการ (ต่อ) 

ความเสี่ยงของ
โครงการ 
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1. ชื่อโครงการ

2. สว่นงาน 

3. หลกัการและเหตผุลของโครงการ (สรุปเปน็ภาพรวมโครงการ)

4. วัตถุประสงค์ (สรุปเปน็ภาพรวมโครงการ)

5. ผลการด าเนินงานปทีีผ่่านมา (สรุปเปน็ภาพรวมโครงการ)

6. ใหช้ี้แจงถึงประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับคืออะไร เปน็ประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาต ิและตอ่ยอดไดอ้ยา่งไร มีการบรูณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอกหรือไม่อยา่งไร (มีผลตอ่การตัง้งบประมาณในปถัีดไป)

หมายเหต ุ:

1. กรุณากรอกข้อมลูให้ครบทุกข้อ

2. ห้ามแกไ้ขแบบฟอร์ม (แทรกช่อง / ตัดช่อง) หากมกีารเพิม่เติมให้จัดท าเป็นไฟล์เอกสารแนบ

3.2 .............

 แบบสรุปเพ่ือการวเิคราะห์โครงการเงินรายได้
(แบบยอ่ครึ่งหน้า A4)

3.1 ..............

3. การพมิพข์้อความทีม่กีารต่อเนื่องกนัให้พมิพภ์ายในบรรทัดเดียวกนั และปรับการจัดรูปแบบเซลล์ (Format Cell) เลือกการจัดต าแหน่ง (Alignment) การตัดข้อความ (Wrap 

4.1 .....................

5.1 .....................

(กรอกข้อมูล)

เอกสารหมายเลข 12   

แบบสรุปเพื่อการวิเคราะห์โครงการ 
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เมื่อด าเนินโครงการเสร็จ จะขอรับ  รายงานผลโครงการ 
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
1. ชื่อโครงการ   .................................................................................................................. 
2. ประเภทโครงการ    โครงการประจ า        โครงการเชิงรุก     โครงการอ่ืนๆ (ระบ)ุ....................... 
3. ผู้รับผิดชอบ /สัดส่วนน้ าหนักงานในการด าเนินโครงการ 
4. แหล่งงบประมาณ  จ านวนเงิน   ............................  บาท  ผลการใช้จ่ายรวม........................บาท 
 

5. ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธ์โครงการ (ตามหัวข้อ 13 ในแบบเสนอโครงการ) 
ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

แผน ผล หน่วยนับ 

1     

2     
  
 

6.  ผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวม   (เวลา วันที่ด าเนินการ  ความคิดเห็นแบบสอบถาม ป  หา อุปสรรค) 
................................................................................................................................................................ 

 

7. จากการประเมินผลการด าเนินงานสามารถได้แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาคณะ  
     โดยจะน าไปปรับแผนการด าเนินงานในปีต่อไป ดังนี ้

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

8. ภาพจัดกิจกรรม/โครงการ จ านวน 2-3 ภาพ  
 (.................................................) 
        หัวหนา้โครงการ 
วันที่ .......................................... 

ผลการใช้
งบประมาณ 

ผลด าเนิน
โครงการตาม

ตัวชี้วัด 
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       กระบวนการโอนประมาณ 2 

   2.1 การโอนงบประมาณจากรายจ่ายอื่น 
   2.2 การโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างงบรายจ่าย 

ประกาศ ม.มหิดล หลกัเกณฑ์และวิธีการรับเงิน เก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และ
การควบคมุดแูลการจ่ายเงิน พ.ศ. 2551 สว่นท่ี 7 การจ่ายเงินรายจ่ายอ่ืน (หน้า 10) 

หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน-จาก web กองกฎหมาย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน-จาก web กองกฎหมาย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน-จาก web กองกฎหมาย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน-จาก web กองกฎหมาย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน-จาก web กองกฎหมาย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน-จาก web กองกฎหมาย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน-จาก web กองกฎหมาย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน-จาก web กองกฎหมาย.pdf


2.1 การโอนงบประมาณจากรายจ่ายอื่น  : กระบวนการ 

1. หลักสูตรได้รับอนุมัติงบรายจ่ายอื่นไว้แล้ว 
2. หลักสูตรประสงค์ขอใช้งบฯ ท าบันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง

จ่ายยังประเภทรายจ่ายทีต่้องการ โดยเสนอผ่านรองฯ วิชาการ  
3. รองฯ นโยบายแผนและการคลัง พิจาณา และงานนโยบายและแผน

เป็นผู้น าเสนอคณบดี หรืออธิการบดีเพื่ออนุมัติ 

2 
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หลักสูตร 
- แจ้งความประสงค ์
ส่งรองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

 

 - พิจารณา 

รองคณบดฝี่าย
นโยบายฯ 

 

 -พิจารณา 
 

  งานนโยบายและแผน 
 

- ตรวจสอบ 
- บันทึกเสนอคณบดีผ่าน 
รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ 

ภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์

คณบด ี
- พิจารณาอนุมัติ 
 
 

กระบวนการโอนงบประมาณจากรายจ่ายอื่น  

กองแผนงาน 
- รับ file ตรวจสอบ 
- เสนออธกิารบดีรับทราบ 
- ส่งเรื่องคืนคณะฯ 

กองคลัง 
- รับ file ตรวจสอบ 
- ด าเนินการในระบบ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 2 3 4 5 

6 7 
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2.2 การโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างงบรายจ่าย 2 
      หมายถึง การโอนงบประมาณระหว่างหมวดรายจ่าย  
      ไปตั้งจ่ายยังหมวดรายจ่ายที่ไม่เพียงพอ 

ประกาศ ม.มหิดล การก าหนดวงเงินในการโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และยกเลิกรายการ
ครุภณัฑ์และสิง่ก่อสร้าง  

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน  (หน้า 7) 

หมวด 4 วิธีการงบประมาณ ข้อ 18  (2) ให้หัวหน้าส่วนงาน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และเสนอ
อธิการบดีเพ่ือทราบภายในห้าวันท าการ 

ข้อ 3 ให้หัวหน้าส่วนงานมีอ านาจโอน เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือยกเลิกรายการครุภัณฑ์... 
(1) ยกเลิก เปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วหรือเพิ่มรายการครุภัณฑ์ใหม่ 
วงเงินไม่เกินสองล้านบาทต่อหน่วย และไม่เกินสิบล้านบาทต่อรายการ 

ประกาศ_การกำหนดวงเงินในการโอน_เปลี่ยนแปลง[1].pdf
ประกาศ_การกำหนดวงเงินในการโอน_เปลี่ยนแปลง[1].pdf
ประกาศ_การกำหนดวงเงินในการโอน_เปลี่ยนแปลง[1].pdf
ประกาศ_การกำหนดวงเงินในการโอน_เปลี่ยนแปลง[1].pdf
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน.pdf


ตัวอย่าง  
บันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณ 

                                                    --ร่าง-- 
เรื่อง ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์จากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 
เรียน คณบดี ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
       ด้วยหลักสูตร..............มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่อง..........จ านวน 1 เครื่องๆ ละ........
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
       ในการนี้ จึงขอโอนย้ายงบประมาณจากงบรายจ่ายอื่น/ระบุรายการรายจ่าย จ านวนเงิน
............... บาท (ระบุจ านวนเงินเท่ากับค่าครุภัณฑ์) ซึ่งหลักสูตรฯ ได้เสนอขอตั้งงบประมาณไว้ 
ไปตั้งจ่ายเพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ดังกล่าว         
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอบคุณยิ่ง 
                                                                      (ประธานหลักสูตร........) 
 

2 
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กระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างงบรายจ่าย เป็นไปตาม กระบวนการโอนงบประมาณจากรายจ่ายอื่น  



3. กระบวนการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 3 

                 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบรหิารงบประมาณและ 
                     การเงิน พ.ศ. 2551 
 

           กรณีมีค่าใช้จ่ายจ าเป็นในระหว่างปี โดยมิได้ตั้งงบประมาณไว้ ให้เสนอ
งบประมาณเพิ่มในระหว่างปีนั้นได้ โดยให้ด าเนินการตามข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17 
แต่ทั้งนี้หากวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมทั้งหมดนั้นไม่เกินร้อยละห้า (5%) ของ
งบประมาณประจ าปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้ว ให้อธิการบดีอนุมัติและเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ แต่ถ้าวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมทั้งหมดเกินร้อยละห้า 
(5%) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ 

หมวด 4 วิธีการงบประมาณ 
ถึงแม้ว่า.. 



   ก าหนดให้....เสนอขอตั้งงบประมาณ
ครั้งเดียว  โดยไม่มีการขอตั้งงบฯ 
เพิ่มเติม   ยกเว้น..มคีวามจ าเป็น
เร่งด่วน หากไม่ท าการเสนอขอตั้งงบฯ 
จะท าให้เกิดความเสียหายกับการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

          คู่มือการจัดท างบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 
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แตจ่าก.. 



กระบวนการ 
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณหลักสูตร 

-รับค าขอตั้ง
งบประมาณ
หลักสูตร 

-เสนอที่
ประชุม
ก.ก.ส่วน
งาน 

-ประชุม ก.ก.
ขับเคลื่อน
นโยบายฯ 

-ส่งเล่มค าขอ 
ตั้งงบฯ 
-บันทึกในระบบ 
MU-ERP 

-งานแผนฯ 
-งานคลังฯ 
ตรวจทาน 
สรุปข้อมูล
เสนอผู้บริหาร 

แจ้งพิจารณา
เสนอขอตั้ง
งบประมาณ
หลักสูตร 

-ประชุม ก.ก. 
วิเคราะห์ วาง
แผนฯ 

-ประชุม ก.ก. 
วิเคราะห์ วางแผนฯ 
-ปรับแก้ไขตามมติฯ 

2 

4 

3 

1 8 

7 6 

5 
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3 



     ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข 4 

ชื่อ ค่าครุภัณฑ์ ที่เสนอขอตั้งงบฯ แนวทางแก้ไข 

        เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ   
        สิ่งแวดล้อม จ านวน 100,000 บาท 

ระบุชื่อรายการและสเปคที่ชัดเจน เช่น 
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 

        LCD Projector จ านวน 3  
        เอกสารอ้างอิง 

-ควรระบุชื่อภาษาไทย สเปคของครุภัณฑ์
จ านวน หน่วยนับ 

       1. Projector Screen ราคา 3,300 บาท 
        2. ขาแขวนโปรเจคเตอร์ ราคา 1,200 บาท 

เสนอรวมชื่อรายการเป็น จอรับภาพพร้อม
ขาตั้ง จ านวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 

บญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ (หน้า 28) 

1 

1 

2 

3 

4.1  ระหว่างจัดท างบฯ 

ประเภทรายจ่าย แนวทางแก้ไข 

- ค่าถ่ายเอกสาร ระบุเป็นวัสดุส านักงาน 
- ประมาณรายรับที่ไม่สอดคล้องกับรายจ่าย 

- งานนโยบายฯ แก้ไขเป็น ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 
- งานคลังฯ ตรวจทาน ขอให้หลักสูตรทบทวน 
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ตัวอย่างครุภัณฑ์ที่หลักสูตรเสนอ.pptx
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีค 58.PDF
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีค 58.PDF


     ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข 4 

1 
ราคาของครุภัณฑ์ที่เสนอขอตั้งงบฯ แนวทางแก้ไข 

- ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- ไม่รองรับคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

ตามที่ต้องการ  

เนื่องจากงบฯ ผ่านมติท่ีประชุม ก.ก.ทุกชุด
แล้ว เสนอให้คงราคาและรายการไว้ตามที่
เสนองบฯ ต่อมหาวิทยาลัย  เมื่องบฯ ผ่าน
มติสภามหาวิทยาลัย แล้วจึงทบทวน
รายการ ด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณตามขั้นตอน 

4.2 ภายหลังส่งเอกสารค าขอตั้งงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย 
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1 
2 
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            รายชื่อประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในการ 
            จัดท าค าขอตั้งงบประมาณหลักสูตร  

ที่ รายชื่อประกาศ วันประกาศใช้ 

1 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานและเลขานุการหลักสูตร EV 23 พ.ย.58 

2 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายวิชาในหลักสูตร EV 25 พ.ย.58 

3 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายวิชาในหลักสูตร EV (ฉบับที่ 2) 24 ก.พ.59 

4 หลักเกณฑแ์ละอัตราการจ่ายเงินค่าใช้สอยของคณะ 24 ก.พ.59 

5 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)  21 มี.ค.59 

6 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ 

ภาคพิเศษ)  

21 มี.ค.59 

7 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนในหลักสูตรระดับปริ  าตรี (ภาคปกติ) 21 มี.ค.59 

8 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานและเลขานุการหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

1 เม.ย.59 
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3.1ประกาศค่าตอบแทนประธาน-เลขา EV.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนประธาน-เลขา EV.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนประธาน-เลขา EV.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนประธาน-เลขา EV.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนประธาน-เลขา EV.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนในรายวิชา EV.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนในรายวิชา EV.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนในรายวิชา EV.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนในรายวิชา EV.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนในรายวิชา EV.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนรายวิชา EV ฉ.2.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนรายวิชา EV ฉ.2.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนรายวิชา EV ฉ.2.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนรายวิชา EV ฉ.2.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนรายวิชา EV ฉ.2.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนรายวิชา EV ฉ.2.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนรายวิชา EV ฉ.2.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนรายวิชา EV ฉ.2.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนรายวิชา EV ฉ.2.PDF
3.1ประกาศค่าตอบแทนรายวิชา EV ฉ.2.PDF
3.1ค่าใช้สอย.PDF
3.1ค่าใช้สอย.PDF
3.1ค่าใช้สอย.PDF
59-041 ป.บัณฑิต (ปกติ).pdf
59-041 ป.บัณฑิต (ปกติ).pdf
59-041 ป.บัณฑิต (ปกติ).pdf
59-041 ป.บัณฑิต (ปกติ).pdf
59-041 ป.บัณฑิต (ปกติ).pdf
59-041 ป.บัณฑิต (ปกติ).pdf
59-040 ป.บัณฑิต (นานาชาติ+ภาคพิเศษ).pdf
59-040 ป.บัณฑิต (นานาชาติ+ภาคพิเศษ).pdf
59-040 ป.บัณฑิต (นานาชาติ+ภาคพิเศษ).pdf
59-040 ป.บัณฑิต (นานาชาติ+ภาคพิเศษ).pdf
59-040 ป.บัณฑิต (นานาชาติ+ภาคพิเศษ).pdf
59-040 ป.บัณฑิต (นานาชาติ+ภาคพิเศษ).pdf
59-040 ป.บัณฑิต (นานาชาติ+ภาคพิเศษ).pdf
59-040 ป.บัณฑิต (นานาชาติ+ภาคพิเศษ).pdf
59-039 ค่าตอบแทน ป.ตรี (ปกติ).pdf
59-039 ค่าตอบแทน ป.ตรี (ปกติ).pdf
59-039 ค่าตอบแทน ป.ตรี (ปกติ).pdf
59-039 ค่าตอบแทน ป.ตรี (ปกติ).pdf
59-039 ค่าตอบแทน ป.ตรี (ปกติ).pdf
59-039 ค่าตอบแทน ป.ตรี (ปกติ).pdf
59-047ค่าตอบแทนประธาน+เลขา ป.บัณฑิต.PDF
59-047ค่าตอบแทนประธาน+เลขา ป.บัณฑิต.PDF
59-047ค่าตอบแทนประธาน+เลขา ป.บัณฑิต.PDF
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รายชื่อข้อบังคับ ประกาศ แนวทาง คู่มือ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
ที ่ รายช่ือประกาศ 

1 ข้อบังคับ ม. มหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 

2 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาตร ี

3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา บัณฑิตศึกษา 

4 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาตร ี

5 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา บัณฑิตศึกษา 

6 หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

7 ประกาศ ม. มหิดล  หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และ

การควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. 2551 

8 ประกาศ ม.มหิดล การก าหนดวงเงินในการโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และยกเลิกรายการครุภัณฑ์

และสิ่งก่อสร้าง  

9 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 

10 คู่มือท างบประมาณเงินรายได้ 2560 

11 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ 
   การเงิน พ.ศ. 2551 
     

3. หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

4. แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 

5. สรุปประเด็นส าคัญ  คู่มือท างบประมาณเงินรายได้ 2560 

6. สื่อสารเพิ่ม..เติมความเข้าใจ – จริงๆ ยังไม่รู้ว่าจะใส่อะไร เลยตั้งไว้ก่อน    
43 โดย ชฎาพร ประสพถ่ิน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1 อัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี-2558.pdf
1 อัตราค่าธรรมเนียมบัณฑิตศึกษา-2558.pdf
1 เกณฑ์อัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี -2559.pdf
1 ร้อยละการจัดสรรบัณฑิตศึกษา.pptx
จำแนกประเภทรายจ่าย-ว 68-29 เมย 58.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน-จาก web กองกฎหมาย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน-จาก web กองกฎหมาย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน-จาก web กองกฎหมาย.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน-จาก web กองกฎหมาย.pdf
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