
รายละเอียดแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2560
 (ตั้งแตเ่ดอืนสิงหาคม  2560- กุมภาพันธ์ 2561) งบประมาณจ่ายตามแผน(บาท)

จ านวน (บาท) จ านวนร้อยละ
1.ดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษา
    1.1)  เงินเดือนอาจารย์และเจ้าหนาที่ 18,360,000 10,240,000 55.77

    1.2)  งบประมาณด้านการบริหารหลักสูตร 600,000 350,000 58.33

    1.3)  ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 1,550,000 150,000 61.29

         ค่าตอบแทนวิทยากร /สถานทีศึ่กษาภาคปฏิบัติ 800,000
   1.4)  คาครุภัณฑ์/ครุภัณฑการศึกษา 500,000 350,000 70.00

   1.5)  คาวัสดุทางการศึกษา 500,000 300,000 60.00

   1.6)  งบประมาณ (พัฒนาต ารา เอกสารและส่ือ) 1,080,000 800,000 74.07

รวม 22,590,000 12,990,000 86.17

2. ดานการบริหารจัดการ
2.1)  งบประมาณสนับสนุนการให้ทุนการศึกษา

           ส าหรับบุคลากร
     2.2)  งบประมาณพัฒนาบุคลากร 155,000 85,000 54.84

รวม 1,805,000 1,485,000 82.27

3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม 360,000 159,800 44.39

4. ดานวิจัย 900,000 500,000 55.56

5.  การประกันคุณภาพ 100,000 80,000 80.00

6. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานิสิต 240,000 100,000 41.67

7. คาใชสอยอ่ืนๆ 200,000 100,000 50.00

8. ค่าใชจ้่ายส่วนกลาง 4,200,000 2,500,000 59.52

9. ค่าเสื่อมของอาคารและอุปกรณ์ 100,000 50,000 50.00

รวม (ขอ้ 3.,4.,5.,6.,7,8 และ 9.) 6,100,000 3,489,800 57.21

รวมค่าใชจ้่ายทุกหมวดตลอดปีการศึกษา 30,495,000 17,964,800 58.91

งบประมาณรายรับจริง ปีการศึกษา 2560 (169×175,000)  = 29,575,000
ปีการศึกษา 2560  รายรับสูงกว่ารายจ่าย (30495000 - 26399800) = 12,530,200 41.09

วิเคราะห์การใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2560 (ตัง้แต่เดือนสิงหาคม  2560- กุมภาพันธ์ 2561)

1.ดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษา

           อธิบายไดว้่า  ดังนี้ ในปีการศึกษา 2560  มีอาจารย์ จ านวน 26 คน ลดจากปี 2559 จ านวน 4 คน

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการใช้จา่ยงบประมาณตามแผนกับการใช้จา่ยจริง ปี 2560
เปรียบเทียบการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนกับการทีใ่ชจ้่ายจริง

งบประมาณรายจ่ายที่ใช้จรงิ

    1.1)  เงินเดอืนอาจารย์และเจ้าหนาที ่  ใช้งบประมาณ 55.77%   ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน 44.23%

1,650,000 1,400,000 84.85



            ใช้งบประมาณต่ าแผน 38.71%

          ถึงการจัดหาต าราและส่ือการสอนทีท่ันสมัย  จึงท าให้ใช้งบประมาณได้ตามแผน ซ่ึงคาดว่า จะจัดหาได้ครบตามแผน

          ของคณะพยาบาลศาสตร์
2. ดานการบริหารจัดการ

           แผน 15.55%

          กระตุ้นให้บุคลากรของคณะเข้าอบรม/สัมมนา ตามสาขาทีต่นเองรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

    จึงท าให้ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน

    1.3)  ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและค่าตอบแทนวิทยากร /สถานทีศึ่กษาภาคปฏิบัต ิ ใช้งบประมาณ 61.29%

           อธิบายไดว้่า  ปีการศึกษา 2560  อาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์  ลาออกจ านวน 2 คน จ าเป็นต้องจ้างอาจารย์

          ซ่ึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าใช้จ่ายได้ตามแผนหรือไม่ เนื่องจากยังไม่ส้ินปีการศึกษา

    2.2)  งบประมาณพัฒนาบุคลากร  ใช้งบประมาณ 54.84% ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน 45.16%

3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม  ใช้งบประมาณ 44.39%   ใช้งบประมาณต่ ากว่า 55.61%

         ท าแผนจัดซ้ือครุภัณฑ์ ปี 2560 เพือ่่ให้พร้อมรับนิสิตทีรั่บได้ตามแผน

          อธิบายไดว้่า  ปีการศึกษา 2560 เนื่องจากเป็นปีทีรั่บนิสิตเต็มจ านวนตามแผน  ท าให้มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญ

          ปริญญาโท จ านวน 1 คน จึงท าให้ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผนเล็กน้อย

           พิเศษเพือ่นิเทศนิสิตทีแ่หล่งฝึกมากขึ้น  จึงยังต้องใช้งบประมาณสูง  แต่ยังไม่สามารถสรุปการใช้เงินได้ตามแผน

    2.1)  งบประมาณสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาสําหรับบุคลากร  ใช้งบประมาณ 84.45%  ใช้งบประมาณต่ ากว่า

          อธิบายไดว้่า  ในปีการศึกษา 2560 มีผู้ลาศึกษระดับปริญญาเอก ปี 2560 จ านวน 3 คน แต่มีผู้จบการศึกษาระดับ

        ตามทีค่ณะพยาบาลศาสตร์จัดท าแผนขอซ้ือครุภัณฑ์ ปี 2560 ไว้  ซ่ึงได้มาบ้างแล้ว  ยังรอจัดซ้ือให้ครบตามแผนอยู่

   1.4)  คาครุภัณฑ์/ครุภัณฑการศึกษา  ใช้งบประมาณ 70%   ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน 30%
         อธิบายไดว้่า  ปีการศึกษา 2560 มีการรับนิสิตเต็มจ านวนตามแผน  มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดซ้ือครุภัณฑ์ได้ครบถ้วน

    1.2)  งบประมาณดา้นการบริหารหลักสูตร ใช้งบประมาณ 58.33%  ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน 41.67%

          อธิบาย  ได้ดังนี้

          ปีการศึกษา 2560 เป็นช่วงพัฒนาหลักสูตร  ท าให้ไม่ได้ใช้งบประมาณส่วนนี้มาก  และยังต้องใช้ไปตลอดปีการศึกษา

   1.5)  คาวัสดทุางการศึกษา  ใช้งบประมาณ 60%  ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน 40%

         อธิบายไดว้่า ปีการศึกษา 2560 เป็นเช่นเดียวกับ ข้อ 1.4 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ซ้ือได้ครบตามทีค่ณะพยาบาลศาสตร์

  1.6)  งบประมาณ (พัฒนาตํารา เอกสารและสื่อ)  ใช้งบประมาณ  74.07%   ใช้งบประมาณต่ าแผน 25.93%

    อธิบายไดว้่า  ในปีการศึกษา 2560 บางโครงการของงานบริการวิชาการ  ได้งบสนับสนุนจากองค์กรภายนอก

          อธิบายไดว้่า  ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีนโยบาบให้บุคคากรแต่ละคณะ ต้องไปอบรม/สัมนา ในสาขาทีต่นเอง

          ทีต่นเองรับผิดชอบ ท าให้ใช้งบประมาณยังต่ ากว่าแผนมาก  ซ่ึงในช่วงทีเ่หลือของปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารคณะฯ 



สรุปการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2560  (ตัง้แต่เดือนสิงหาคม  2560- กุมภาพันธ์ 2561)
           ในปีการศึกษา  2560 มีการรับนิสิตได้ครบจ านวนตามแผน  หลังจากทีใ่นปีการศึกษา  2559  นโยบายผู้บริหารให้
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี  งดรับนิสิต เพือ่ให้คณะฯ ได้มีเวลาสร้างหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เสนอให้สภาการ 
พยาบาลรับรองหลักสูตร  ดังนั้นในปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ  เพือ่เตรียมความ
พร้อมรับนิสิตพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณมีเพียงพอทุกหมวดดังตารางที ่ 4  ถึงอย่างไร
ก็ตาม  คณะพยาบาลศาสตร์  กาญจนบุรี  ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ  ทีอ่าจจะท าให้รายรับของมหาวิทยาลัยลดลง  เนื่องจาก:- 
               1. ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ  ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาได้  

แนวทางแก้ไข

                 ต่อเนื่องเป็นระยะ
             2. คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตกาญจนบุรี  ทราบถึงปัญหาจ านวนนิสิตสมัครเข้าเรียนน้อยลงอยู่แล้ว  รวมทัง้
                ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  จึงวางแผนในปีต่อไปคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตกาญจนบุรี 
                ต้องประชาสัมพันธ์หลักสูตรเองด้วย  และให้รุ่นพีท่ีเ่ข้าศึกษาและท างานแล้วชักชวนรุ่นน้องมาสมัครเรียน

5. การประกันคุณภาพ   ใช้งบประมาณ 80%  ไช้ประมาณต่ ากว่า 20%

    ได้ตามแผน  100%

               2. การแข่งขันการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทัง้สถาบันของรัฐและเอกชนสูง

     ส้ินปีการศึกษา 2560 น่าจะใช้งบประมาณส่วนนี้ได้ตามแผน 100%

    อธิบายไดว้่า ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยอย่าง  เต็มที ่ คาดว่าเมื่อส้ินปีการศึกษา 2560 น่าจะใช้งบประมาณด้านนี้

               3. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

              1. เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย  มอบหมายหน่วยงานเป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ อย่าง

7. คาใชสอยอ่ืนๆ  ใช้งบประมาณ  50%  ใช้งบประมาณต่ ากว่า 50%
    แต่เนื่องจากยังไม่ส้ินปีการศึกษา 2560 ท าให้สรุปการใช้งบประมาณไม่ได้

    อธิบายไดว้่า  ในปีการศึกษา 2560  ได้เบิกจ่ายหมวดนี้ตามทีใ่ช้จ่ายจริงและใช้ได้ตามแผน ซ่ึงคาดว่าน่าจะใช้ได้ 100%

สรุปภาพรวม  ปีการศึกษา 2560  (ตัง้แต่เดือนสิงหาคม  2560- กุมภาพันธ์ 2561)
        ใช้จ่ายงบประมาณไป 58.91% ใช้งบประมาณต่ าแผนกว่า 41.09%

4. ดานวิจัย  ใช้งบประมาณ 55.56%  ใช้ประมาณต่ ากว่า  44.46%

6. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานิสิต  ใช้งบประมาณ 41.67%  ใช้งบประมาณต่ ากว่า 58.33%
   อธิบายไดว้่า  ในปีการศึกษา 2560 จ านวนนิสิตพยาบาลเพิม่ขึ้น  รับนิสิตได้ตามแผน ท าให้ใช้งบประมาณตามทีจ่่ายจริง

     อธิบายไดว้่า ทัง้มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีนโยบายให้คณะฯ มีการท าคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  คาดว่า




