
การจัดท างบประมาณ
ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โดย นายวีระชัย  เขม้นงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานแผนและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล



ความหมายของงบประมาณรายจ่าย

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
งบประมาณรายจ่าย หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือ          

ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลาตั้ งแต่วันที่  1 ตุลาคมของปีหนึ่ ง              
ถึงวันที่  30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี  พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับ
ปีงบประมาณนั้น
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ข้อบังคับและประกาศเกี่ยวกับงบประมาณ

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน 
พ.ศ.2551

• ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการก าหนดวงเงินในการโอนเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมและยกเลิกรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
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สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการท างบประมาณ

•มีประมาณการรายรับที่ชัดเจนและเพียงพอต่อประมาณการรายจ่าย
•งบประมาณที่ประมาณการต้องช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการด าเนินงานของหลักสูตร
•งบประมาณรายจ่ายมีความยืดหยุ่น
•มีความประหยัดและคุ้มค่า
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ภาพรวมงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา

สนง.คณบดี
บัณฑิตฯ

รายได้ส่วน
งาน

เงินแผ่นดิน

กองทุน
เฉพาะกิจ

ผู้ใช้งบประมาณ แหล่งเงิน 5



ขั้นตอนการบริหารจัดการงบประมาณ

ก าหนดแผนการจัดท างบประมาณ

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี

บริหารงบประมาณและติดตามการเบิกจ่าย

วิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายและรายงานผล

ก.ค.ของทุกปี

ก.ค.-ก.ย.
ของทุกปี

ต.ค.-ก.ย.
ของทุกปี

ทุกสิ้นเดือน

ทบ
ทวน

6



ช่วงระยะเวลาการจัดท างบประมาณ

7

ล ำดับ กำรต้ังงบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร

1 แจ้งก ำหนดกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี เดือนกรกฎำคม

2 รวบรวมประมำณกำรรำยรับและรำยจ่ำย เดือนกรกฎำคม ถึง เดือนสิงหำคม

3 วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณในภำพรวม เดือนกันยำยน

4 เสนอคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจำรณำงบประมำณ เดือนตุลำคม ถึง ต้นเดือนพฤศจิกำยน

5 ส่งค ำขอต้ังงบประมำณและ อัพโหลดข้อมูลในระบบ ERP เดือนพฤศจิกำยน ถึง กลำงเดือนธันวำคม

ล ำดับ กำรบริหำรงบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร

1 แจ้งผลกำรอนุมัติงบประมำณและรหัส IO งบลงทุน เดือนตุลำคม

2 ออกใบจองงบประมำณ เดือนตุลำคมถึงเดือนกันยำยน (ปีงบประมำณ )

3 เสนอขอรหัสงบลงทุนนอกแผนงำน เดือนตุลำคม ถึง เดือนสิงหำคม

4 รำยงำนงบประมำณคงเหลือในภำพรวม ทุกส้ินเดือน



ภาพรวมการบริหารงบประมาณ

งบประมาณ 
MU ERP

การเงิน 
MU ERP

หน่วยงานภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยสาขา
พัสดุ 

MU ERP

หน่วยงานภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยสาขา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

MU ERP = Mahidol University Enterprise Resource Planning 8



การจัดท าประมาณการรายรับ

•ค่าหน่วยกิต
•ค่าอุปกรณ์พิเศษ หรือ ค่าบ ารุงอุปกรณ์ 
•ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม 
•ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน
•ค่าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
•ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา 
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การจัดท าประมาณการรายจ่าย

1.งบบุคลากร 
• เงินเดือน
• ค่าจ้างประจ า
• ค่าจ้างชั่วคราว

2.งบด าเนินงาน 
• ค่าตอบแทน
• ค่าใช้สอย
• ค่าวัสดุ
• ค่าสาธารณูปโภค

3.งบลงทุน
• ครุภัณฑ์
• ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4.งบเงินอุดหนุน
• เงินอุดหนุน

5.งบรายจ่ายอื่น
• รายจ่ายอื่น

หมวด
รายจ่าย
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การจัดท าประมาณการรายจ่าย

• งบบุคลากร (เฉพาะหลักสูตรที่มีการจ้างบุคลากรด้วยเงินรายได้หลักสูตรฯเท่านั้น)
ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาข้อมูลดังนี้

1.รายการ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ใช้ข้อมูลบุคลากรที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนไม่เกิน ร้อยละ 4 (ตามประกาศการเลื่อนขั้นฯ)

2.กรณีคาดว่าจะจ้างบุคลากรในปีงบประมาณที่ เสนอขอตั้งให้พิจารณา        
อัตราเงินเดือนค่าจ้างตามคุณวุฒิในอัตราขั้นต้นประกอบการค านวณ

*เงินกองทุนประกันสั งคมสมทบ เงินกองทุนส ารอง เลี้ ย งชีพสมทบ                
จะอยู่งบด าเนินงาน
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การจัดท าประมาณการรายจ่าย

• งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ/สาธารณูปโภค)
พิจารณาตั้งตามรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณที่เสนอขอตั้ง       

โดยอาจน าโครงการที่จะด าเนินการ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น           
ที่ต้องใช้เงินรายได้หลักสูตรในการจ่ายมาประกอบการจัดตัวเลขงบประมาณรายจ่าย
ตามประกาศการจ่ายของบัณฑิตวิทยาลัยหรือที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับกรณีคาดว่าจะมีการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมสมทบ ให้คิดจาก
อัตราเงินเดือนค่าจ่าง ร้อยละ 5 ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน และเงินกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพสมทบ ร้อยละ 3 ของเงินเดือนค่าจ้าง
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การจัดท าประมาณการรายจ่าย

• งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
• ครุภัณฑ์ ต้องมี Spec และใบเสนอราคาประกอบทุกรายการ
• ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องมีแบบและราคากลาง ประกอบทุกรายการ

กรณีเอกสารไม่ครบ ทางกองแผนงานจะไม่พิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณ
ในรายการนั้นๆ

• งบเงินอุดหนุน เช่น เงินอุดหนุนการศึกษา เงินอุดหนุนการวิจัย เงินอุดหนุน
กิจกรรมนักศึกษา ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
• งบรายจ่ายอื่น ส าหรับรองรับรายการงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้และไม่ได้วาง
แผนงานไว้ โดยตั้งได้ ร้อยละ 3 ของงบด าเนินงานและงบลงทุนรวมกัน 13



ปัญหาที่พบในการบริหารงบประมาณ

1. หลักสูตรไม่เสนอข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายมายังบัณฑิตวิทยาลัย
2. หลักสูตรไม่แน่ใจว่าจะใส่ค่าใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายใด
3. หลักสูตรไม่แนบเอกสาร Spec ใบเสนอราคา แบบรายการ
4. หลักสูตรกลัวว่าหากไม่ใช้งบประมาณตามที่เสนอขอตั้งจะมีความผิด
5. ประมาณการรายรับและรายจ่ายจัดท าโดยเจ้าหน้าที่หลักสูตรเพียงท่านเดียว โดยไม่ได้มี

การประชุมหรือขอข้อมูลจากอาจารย์และบุคลากรประจ าหลักสูตร
6. หลักสูตรไม่ได้พิจารณาประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายให้สมดุลกัน
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ขั้นตอนงบลงทุนนอกแผนงาน

1.หลักสูตรขออนุมัติในหลักการพร้อมแนบใบเสนอราคาส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยสาขา
2.บัณฑิตวิทยาลัยสาขาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งเอกสารมายังงานพัสดุ
3.งานพัสดุตรวจสอบข้อมูลโดยหากไม่อยู่ในแผนงานประจ าปี ส่งงานแผนและพัฒนา
เพื่อด าเนินการ

4.งานแผนและพัฒนาตรวจสอบข้อมูลกับงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย หากมี
เพียงพอ จะเสนอขออนุมัติในหลักการ

5.เมื่อได้รับอนุมัติในหลักการ งานแผนและพัฒนาส่งตัวจริงคืนหลักสูตร ส าเนาเอกสาร   
ส่งกองแผนงานเพื่อขอรหัส IO ส าหรับจัดซื้อจัดจ้างในระบบ MU ERP 15



ขั้นตอนงบลงทุนนอกแผนงาน (ต่อ)

6.กองแผนงานจะเรียนอธิการบดีเพื่อทราบ และส่งส าเนาเอกสารที่อธิการบดี   
ลงนามรับทราบแล้วให้งานบริหารงบประมาณ กองคลัง เพื่อออกรหัส IO

7.เมื่องานแผนและพัฒนาได้รับรหัส IO แล้วจะแจ้งข้อมูลไปยังงานพัสดุเพื่อ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

กรณีหากงบประมาณที่บัณฑิตวิทยาลัยตั้งรองรับรายการนอนแผนงาน     
ไม่เพียงพอ หลักสูตรจะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการดังกล่าวได้
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ช่องทางการติดต่อ

17
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