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เกณฑ์การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน ของ มหาวทิยาลัยมหิดล 

 
 เพ่ือให้การแบ่งและการปรับปรุงหน่วยงานภายในส่วนงาน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพทางวิชาการ การประหยดังบประมาณ การลด
ความซํ้ าซ้อน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคญั ตลอดจนเพ่ือให้มีแนวทางและแบบ
แผนการดําเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะการ
ดาํเนินงานของส่วนงาน และเป็นท่ีเขา้ใจไดโ้ดยทัว่ไปในมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัจึงกาํหนดเกณฑก์าร
แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางใหทุ้กส่วนงานนาํไปปฏิบติัต่อไป 
 

กรอบแนวคดิและหลักการเบ้ืองต้น 
๑. การจดัตั้งส่วนงาน หรือ การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานควรคาํนึงถึงเหตุผลความจาํเป็น 

ความมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน เน่ืองจากเม่ือมีการจัดตั้งส่วนงาน หรือการแบ่ง
หน่วยงานภายในแลว้ (ในระดบัท่ีจดัทาํเป็นประกาศมหาวิทยาลยั) จะมีขอ้ผกูพนัท่ีเป็นภาระ
ดา้นงบประมาณ และการจดัสรรอตัรากาํลงัท่ีมีอยูจ่าํกดัในเวลาน้ี 

๒. ควรพิจารณานําระบบการบริหารงานรูปแบบใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีช่วยในการดาํเนินงาน 
รวมทั้งการจา้งหน่วยงานภายนอกใหด้าํเนินการในงานบางประเภท 

๓. การแบ่งหน่วยงานท่ีแยกย่อยมาก โดยเฉพาะการแบ่งภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ภาควิชา  อาจทาํให้ประสบปัญหาในการบริหารงาน ทั้งด้านการบริหารทั่วไป และการ
บริการวิชาการ รวมทั้ งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวิชาการ หากมหาวิทยาลัยมีความ
จาํเป็นตอ้งยบุหน่วยงานดงักล่าวลง  จะกระทาํไดด้ว้ยความยากลาํบาก 

๔. ในการพิจารณาใช้คาํนําหน้าช่ือของหน่วยงาน หน่วยงานท่ีมีระดบัเดียวกนั ควรให้ใช้คาํ
นาํหน้าช่ือเดียวกนั  หากหน่วยงานท่ีมีคาํนาํหน้านามเหมือนกนัแต่ต่างระดบักนัควรมีการ
ระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นหน่วยงานท่ีต่างระดบักนั  เช่น ศูนยท่ี์อยูภ่ายในสาํนกังานอธิการบดีกบั
ศูนยท่ี์อยู่ภายในส่วนงานจะอยู่ต่างระดบักนั มหาวิทยาลยัมีแนวคิดจะไม่ให้จดัตั้งศูนยท่ี์มี
ระดบัตํ่ากวา่ระดบัภาควิชา ยกเวน้ศูนยท่ี์จดัตั้งมาก่อนหนา้น้ีแลว้  

๕. อาจนาํแนวทางการจดัองคก์รรูปแบบใหม่มาประกอบการพิจารณาโดยการคาํนึงถึงลกัษณะ ดงัน้ี 
● ตอ้งเป็นระบบท่ีมีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตวัสูง ปรับเปล่ียนได้รวดเร็ว และ

สามารถใหบ้ริการในลกัษณะ One Stop Service 
● จดัองคก์รแบบเนน้ผลผลิตหรือลูกคา้ แทนการเนน้หนา้ท่ีหรือกระบวนการ 
● เนน้การใชเ้ทคโนโลยดีา้นการส่ือสารโทรคมนาคม และ Office Automation 
● เนน้การเพ่ิมขีดความสามารถขององคก์ร มีการจดัองคก์รขนาดเลก็ มีความคล่องตวั และ

มีประสิทธิภาพ ไม่แบ่งงานย่อยเกินไป เน้นการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสูด มีแผนพึ่งตนเองไดใ้นระยะยาว มีกลไก
การควบคุมและประกนัคุณภาพ 

ผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั 
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● เนน้ดา้นการกระจายอาํนาจจากส่วนกลาง โดยส่วนกลางทาํหนา้ท่ีประสานดา้นนโยบาย
และแผน กาํหนดมาตรฐาน กาํกบัตรวจสอบ โดยอาศยัมาตรฐานของผลงานเป็นเกณฑ์
การประเมิน  

๖. เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน  อาจพิจารณาให้ส่วนงานจดัแบ่งหน่วยงานเป็นการภายใน 
ในกรณีท่ีส่วนงานเพ่ิงริเร่ิมงานใหม่และอยู่ในระยะการทดลอง เพื่อดูว่าระบบงานและ
กระบวนการทาํงานเหมาะสมดี หรือควรจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร เม่ือมีปริมาณงานท่ี
แน่นอน ชดัเจน จึงจะพิจารณาวา่สมควรประกาศแบ่งเป็นหน่วยงานต่อไปหรือไม่ 

๗. พิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยักาํหนด คือ 
● สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั/ยทุธศาสตร์ของส่วนงาน 
● ส่งเสริมใหมี้การบูรณาการระหวา่งส่วนงาน/หน่วยงานดว้ยกนั 
● สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
● มีความยดืหยุน่ในการจดัตั้ง ยบุ เลิก หรือยบุรวมหน่วยงาน 
● ใหมี้การลดหน่วยงาน ท่ีมีงานซํ้ าซอ้นกนั 
● การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานให้คาํนึงถึงการบูรณาการทางศาสตร์ต่างๆ 

ดว้ยกนั โดยไม่พยายามแยกสาขาวิชามากนกั 
๘. เพื่อให้ส่วนงานมีความเป็นอิสระและคล่องตวัในการจดัทาํโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน

ภายในส่วนงาน    มหาวิทยาลยัจะจดัทาํเกณฑ์กลางเพ่ือเป็นกรอบให้ส่วนงานนําไปเป็น
แนวทางปฏิบติั  และ กาํหนดอาํนาจหน้าท่ีในการดาํเนินการจดัตั้งส่วนงานและการแบ่ง
หน่วยงานภายในส่วนงาน ดงัน้ี 
๘.๑   มหาวิทยาลยัมีหน้าท่ีเสนอการจดัตั้งส่วนงานและการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน   

รวมถึงการยุบเลิกหน่วยงานระดบัภาควิชา/เทียบเท่า และ การแบ่งหน่วยงานภายใน
ศูนย/์สถาน โรงพยาบาล และ สํานักงานคณบดี/สํานักงานผูอ้าํนวยการ/สํานักงาน.....   
จนถึงระดับงาน  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา   หากได้รับอนุมัติจะจัดทาํเป็น
ประกาศมหาวิทยาลยัต่อไป 

๘.๒  ส่วนงานมีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในภาควิชาและกลุ่มสาขาวิชา/
กลุ่มวิชา  และ การแบ่งหน่วยงานภายในศูนย /์สถาน โรงพยาบาล และ สํานักงาน
คณบดี/สํานักงานผูอ้าํนวยการ/สํานักงาน..... ท่ีต ํ่ากว่าระดบังาน ซ่ึงส่วนงานสามารถ
กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือความเหมาะสมของแต่ละส่วนงานได้ แต่ขอให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการและเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  ทั้งน้ี  หากส่วนงานมีการแบ่ง
หน่วยงาน หรือยุบเลิกหน่วยงานในระดบัดงักล่าว ขอให้ส่วนงานแจง้มหาวิทยาลยัเพื่อ
ทราบ และจดัทาํเป็นประกาศของส่วนงาน 

๙. ในทางปฏิบติั อาจไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบระดบัของหน่วยงานว่าเท่ากนั/ระดบัเดียวกนั
หรือไม่ เน่ืองจากการปฏิบติังานอยูค่นละสายงาน  สาํหรับการพิจารณาภาระงานและการตีค่า
งานเพ่ือกาํหนดการให้ค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงาน เป็นหน้าท่ีของกองทรัพยากร
บุคคล ซ่ึงอาจพิจารณาไดจ้ากหลายมิติ เช่น ความรับผิดชอบดา้นการเงิน  จาํนวนบุคลากร 
เป็นตน้ 
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๑๐. มหาวิทยาลัยและส่วนงานควรมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรอย่างน้อยทุกๆ ๓ ปี เพื่อ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างกบัสภาวการณ์ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
เกณฑ์การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
    
 ๑.  ภาควชิา  

คาํนิยาม  : หน่วยงานท่ีรับผิดชอบพนัธกิจหลกัในการจดัการเรียนการสอน  การวิจยั การทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม โดยสามารถมีการบริการวิชาการได ้   

 ผู้บริหารสูงสุด  :  หวัหนา้ภาควิชา 
 เกณฑ์การพิจารณา   

๑. สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์  และขอบเขตความรับผดิชอบในการจดัการศึกษาของส่วนงาน 
๒. ไม่ซํ้ าซอ้นกบัภาควิชาท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในส่วนงานนั้น 
๓. มีความพร้อมดา้นวิชาการ   มีแผนการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร อาคารสถานท่ี และ

ทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีสาํคญั  
๔. มีเหตุผลความจาํเป็นทางวิชาการ เช่น  การรับผิดชอบรายวิชาหรือหลกัสูตรหรือการเรียน

การสอนในระดบัวิชาเอก   
๕. มีแผนการรับนักศึกษาตามหลักสูตรท่ีเป็นของภาควิชา หรืออาจจัดบริการสอนให้กับ

ภาควิชาอ่ืนๆ  
๖. การตั้งภาควิชาตอ้งไม่แยกยอ่ยเกินไป จนขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และ ควรเป็น

การรวมสาขาวิชาท่ีคลา้ยคลึงกนัและเก่ียวขอ้งกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั  ทั้งน้ี การตั้งภาควิชาควร
คาํนึงถึงขอ้ผูกพนัท่ีเป็นภาระดา้นงบประมาณ หรือ การจดัสรรอตัรากาํลงั เช่น ค่าตอบแทน
ในส่วนของเงินประจาํตาํแหน่งหัวหนา้ภาควิชา ท่ีตอ้งเป็นภาระของส่วนงาน/มหาวิทยาลยั 
หรือ สาํนกังบประมาณ 

๗. เป็นหน่วยงานท่ีสามารถยืดหยุ่น เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนลักษณะพหุ
วิทยาการ (multidisciplinary) 

๘. มหาวิทยาลยัมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้การเรียกช่ือหน่วยงานเป็นอย่างเดียวกนั เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั สําหรับหน่วยงานท่ีมีช่ือเรียกอย่างอ่ืนแต่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
เช่น   สถาน ฯลฯ  จะยงัคงเรียกช่ือเดิมต่อไป  หรืออาจเปล่ียนช่ือเรียกใหม่เป็น ภาควิชาได ้
และ หน่วยงานท่ีมีคาํนาํหนา้ว่า “สํานกังาน”  ควรใชค้าํนาํหนา้เป็น “ภาควิชา” หรือ “ศูนย”์ 
ทั้ งน้ี แล้วแต่พันธกิจท่ีรับผิดชอบ   แต่ส่วนงานจะต้องมีการระบุฐานะไวอ้ย่างชัดเจน  
เน่ืองจากมีความผกูพนัภาระดา้นงบประมาณ 

๙. ส่วนงานท่ีตั้งใหม่ในระยะเร่ิมแรกอาจไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชา แต่อาจแบ่งเป็นสาขาวิชา
โดยใหมี้หน่วยบริหารงานรวมท่ีสาํนกังานคณบดี  
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๒.  สํานักวชิา  
คาํนิยาม  : ทาํหน้าท่ีจดัการเรียนการสอน วิจยั บริการวิชาการภายในวิทยาเขต โดยมุ่งเน้นการ
รวมกลุ่มหรือการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ไวด้ว้ยกนั   

 ผู้บริหารสูงสุด  :  หวัหนา้สาํนกัวิชา 
 เกณฑ์การพิจารณา  

๑. มีเหตุผลและความจาํเป็นทางดา้นวิชาการ  
๒. สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาของวิทยาเขต  
๓. ตอ้งปฏิบติังานดา้นวิชาการในเชิงบูรณาการ 

  
๓.  กลุ่มสาขาวชิา/กลุ่มวชิา   
คาํนิยาม  :  ส่วนงานอาจแบ่งหน่วยงานภายในเป็นกลุ่มสาขาวิชา/กลุ่มวิชา  เพื่อดาํเนินงานดา้น
วิชาการ เช่น การรับผิดชอบหลกัสูตร การกาํกบัดูแลหลกัสูตร  โดยมีลกัษณะเป็นการรวมกลุ่ม
การทาํงานหรือการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ไวด้ว้ยกนั  ซ่ึงกลุ่มสาขาวิชา/กลุ่มวิชา เป็นหน่วยงาน
ระดบัเดียวกบัภาควิชา แต่ไม่จาํเป็นตอ้งใชข้อ้บงัคบัว่าดว้ยการสรรหาหวัหนา้ภาควิชา และอาจมี
เงินประจาํตาํแหน่งสาํหรับผูบ้ริหารสูงสุดได้  โดยขอใหส่้วนงานเป็นผูรั้บผิดชอบงบประมาณใน
ส่วนน้ีเอง 

 ผู้บริหารสูงสุด  :  หวัหนา้กลุ่มสาขาวิชา/หวัหนา้กลุ่มวิชา 
 เกณฑ์การพิจารณา : นาํกรอบแนวคิดและหลกัการเบ้ืองตน้มาประกอบการพิจารณา 
 
 ๔. ศูนย์/ สถาน 

คํานิยาม  :  หน่วยงานท่ีดําเนินงานในเร่ืองท่ีเป็นภารกิจพิเศษจากส่วนงาน มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานของรัฐหรือเป็นนโยบายระดบัชาติ หรือ เป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุน
มาเฉพาะกิจเพื่อดาํเนินงานดา้นงานวิจยั  งานบริการ งานการศึกษา  หรือมีภารกิจมากกว่า ๑ อยา่ง  
โดยศูนย/์สถาน  ไม่สามารถจดัตั้งและกาํกบัดูแลหลกัสูตร แต่สามารถร่วมสอนกบัภาควิชาได ้
(สําหรับ “สถาน” ท่ีมีการจดัตั้งอยูก่่อนหน้าน้ีแลว้ และดาํเนินงานเช่นเดียวกบัภาควิชา  หากไม่
ประสงคจ์ะเปล่ียนคาํนาํหนา้ช่ือเป็น “ภาควิชา”   สามารถดาํเนินงานต่างๆต่อไปดงัเดิม) 

ศูนย/์สถาน เป็นหน่วยงานระดบัเดียวกบัภาควิชา แต่ไม่จาํเป็นตอ้งใชข้อ้บงัคบัว่า
ดว้ยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา และอาจมีเงินประจาํตาํแหน่งสําหรับผูบ้ริหารสูงสุดได้  โดย
ขอใหส่้วนงานเป็นผูรั้บผดิชอบงบประมาณในส่วนน้ีเอง   
ผู้บริหารสูงสุด  :  หวัหนา้ศูนย/์หวัหนา้สถาน 
เกณฑ์การพิจารณา : นาํกรอบแนวคิดและหลกัการเบ้ืองตน้มาประกอบการพิจารณา 
๕.  สํานักงานคณบด/ีสํานักงานผู้อํานวยการ/สํานักงาน......  
คาํนิยาม  : ทาํหน้าท่ีในการบริหารงานและให้บริการ เพื่อสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน   
การวิจัย สําหรับอาจารย  ์นักวิจัย และนักศึกษา ตลอดจนการอาํนวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา เช่น  การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล   ด้านการเงิน   การคลัง  
งบประมาณ  พสัดุ   ดา้นโยบายและแผน   



 ๕

ผู้บริหารสูงสุด : หัวหน้าสํานักงานคณบดี/หัวหน้าสํานักงานผูอ้าํนวยการ/เลขานุการคณะ/ 
หวัหนา้สาํนกังาน.......     แต่เน่ืองจากสาํนกังานเหล่าน้ีเป็นหน่วยงานสนบัสนุนภายในส่วนงาน 
ดงันั้น  หน่วยงานอาจไม่มีผูบ้ริหารสูงสุดกไ็ด ้โดยอาจมีผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนงาน
ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสาํนกังานเหล่านั้น  

 เกณฑ์การพิจารณา : นาํกรอบแนวคิดและหลกัการเบ้ืองตน้มาประกอบการพิจารณา 
 
๖.  โรงพยาบาล 
คาํนิยาม  :    หน่วยงานท่ีมุ่งสนองภารกิจหลกัตามพนัธกิจดา้นการแพทยแ์ละการบริการสุขภาพ 
ผู้บริหารสุงสุด : ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล   
เกณฑ์การพิจารณา : นาํกรอบแนวคิดและหลกัการเบ้ืองตน้มาประกอบการพิจารณา 

 
เกณฑ์การแบ่งหน่วยงานภายในหน่วยงานทีเ่ทยีบเท่าภาควชิา  
  ในกรณีท่ีส่วนงานพิจารณาเห็นว่าหน่วยงานมีภาระงาน/ปริมาณงาน และ  บุคลากรใน
ความรับผิดชอบจาํนวนมาก  ตลอดจนมีความซบัซ้อนในการปฏิบติังานสูง  อาจพิจารณาแบ่งหน่วยงาน
ภายใน  เป็น  ฝ่าย  งาน  และ หน่วย  

- ฝ่าย คือ หน่วยงานขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยงานท่ีมีความเก่ียวเน่ือง
หรือเช่ือมโยงกนัไวด้ว้ยกนั   

- งาน คือ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานในลกัษณะวิชาชีพท่ีตอ้งใชค้วาม
เช่ียวชาญสูงในการปฏิบติังาน และ เป็นหน่วยงานหลกัขององคก์ร 

- หน่วย คือ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะดา้นใดดา้น
หน่ึงท่ีอยูภ่ายใตง้าน เช่น หน่วยเกบ็เงิน หน่วยตน้ไม ้ เป็นตน้ 

  ทั้งน้ี   มหาวิทยาลยัเห็นสมควรใหมี้การแบ่งหน่วยงานภายใน ไม่เกิน ๒ ระดบั  ดงันั้น  
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  หากหน่วยงานมีขนาดไม่
ใหญ่มาก เห็นควรให้มีการรวมงานท่ีการปฏิบติังานมีความเก่ียวเน่ืองหรือเช่ือมโยงกนัไวด้ว้ยกนั  เป็น
หน่วยงานเดียวกนั  เช่น 

- ดา้นการเงิน  การคลงั  บญัชี  และ  พสัดุ     
- ดา้นบุคคล  และ  ธุรการ   
- ดา้นนโยบายและแผน  งบประมาณ 

 
ขั้นตอนการดาํเนินงานการแบ่งและการปรับปรุงหน่วยงานภายในส่วนงาน 

๑. ส่วนงานท่ีประสงคจ์ะแบ่งและปรับปรุงหน่วยงานภายใน (รวมถึงการยุบเลิกหน่วยงาน)
จดัทาํขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (ตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด) และเสนอเร่ืองมายงัมหาวิทยาลยั 

๒. กองแผนงาน รวบรวม สงัเคราะห์  วิเคราะห์  และ จดัทาํสรุปขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
๓. นาํเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุมคณะทาํงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลัน่กรองการแบ่งหน่วยงาน

ภายในส่วนงานของมหาวิทยาลยัมหิดล 
๔. นาํเสนอผลการวิเคราะห์ต่อท่ีประชุมคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั   



 ๖

๕. นาํเสนอต่อท่ีประชุมคณบดี 
๖. นาํเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 
๗. หากไดรั้บการอนุมติั จะจดัทาํเป็นประกาศมหาวิทยาลยั  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ข้อมูลประกอบการเสนอขอจดัตั้งส่วนงาน 
 

๑.  ช่ือส่วนงาน 

     ๑.๑  ระบุช่ือส่วนงานท่ีจะจดัตั้งทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

      ๑.๒  ลกัษณะโครงการ 

 ยกฐานะมาจากโครงการเดิม (เป็นโครงการท่ีไดด้าํเนินการมาแลว้และมี
แผนจะดาํเนินการต่อไป) 

 เป็นโครงการท่ีเร่ิมดาํเนินการใหม่ (เป็นการดาํเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั หรือสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั) 

 

๒.  ผู้รับผดิชอบโครงการ : ผูท่ี้จะทาํหนา้ท่ีจดัตั้งหรือรับผดิชอบการบริหารงาน ไดแ้ก่  คณะบุคคล       
       บุคคลหรือหน่วยงาน และสถานท่ีติดต่อ 
๓.  ทีต่ั้งโครงการ   

 ปัจจุบนัมีท่ีตั้งอยูท่ี่ใด จะใชเ้ป็นการถาวรหรือชัว่คราว 

 ตอ้งการท่ีตั้งใหม่ 
๔.  วตัถุประสงค์   ควรระบุเป็นวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนสามารถปฏิบติั มีตวัช้ีวดัและประเมินผลได ้
๕.  เหตุผลความจําเป็นในการจัดตั้ง และหรือความเป็นมา  ช้ีแจงความจาํเป็น เหตุผลและความเป็นมา      
      เช่น เคยเป็นหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตส้งักดัส่วนงานใด 
๖.  ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา  หากเป็นการยกฐานะมาจากโครงการเดิม ขอใหร้ะบุผลการ 
     ดาํเนินงานท่ีผา่นมาในระยะ ๓ ปี   
๗.  เป้าหมายการดาํเนินงาน  ในช่วงระยะเวลา ๕ ปีแรก  เช่น จะผลิตบุคลากรระดบัใด (จาํนวน 
      นกัศึกษาท่ีเปิดรับในแต่ละชั้นปี) จาํนวนเท่าไหร่ หลกัสูตรหรือสาขาวิชาท่ีจะเปิดดาํเนินการ    
       พร้อมทั้งระบุช่ือปริญญา 
๘. จํานวนบุคลากรทีจ่ะใช้ในการดาํเนินงาน  บุคลากรท่ีมีอยูเ่ม่ือเร่ิมโครงการ และบุคลากรท่ี 
      ตอ้งการเพ่ิมเติมในระยะ ๕ ปีแรก 
๙.  รายละเอียดครุภณัฑ์   ครุภณัฑท่ี์มีอยูแ่ละท่ีตอ้งการใชเ้พิ่มในแต่ละปี (ระยะ ๕ ปีแรก)  ระบุ 
       จาํนวนครุภณัฑแ์ละจาํนวนเงิน 
๑๐. อาคารและส่ิงก่อสร้าง  อาคารและส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยูแ่ละท่ีตอ้งการเพ่ิมในระยะ ๕ ปีแรก  
๑๑. รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่าย    ในระยะ ๕ ปีแรก โดยแยกงบดาํเนินการและงบลงทุน 
๑๒.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 



 ๗
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ข้อมูลประกอบการเสนอขอแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
 

๑.  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (Organization Char t) 
๒.  ข้อมูลทัว่ไปของส่วนงาน  ประกอบด้วย 
๒.๑  ความเป็นมา  ปรัชญา  วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  ยทุธศาสตร์ 
๒.๒  จาํนวนนกัศึกษาของแต่ละหลกัสูตร 
หลักสูตร ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๔ ปี .... รวม 

๑. หลกัสูตร       
๒.หลกัสูตร       
๓. หลกัสูตร       

รวม       
๒.๓  งบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได ้    
๒.๓.๑  จาํแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงนิรายได้ รวม 
เงินเดือนและค่าจา้ง    
ค่าตอบแทน ใชส้อยฯ    
ค่าสาธารณูปโภค    
ครุภณัฑ ์    
ส่ิงก่อสร้าง    
เงินอุดหนุน    
รายจ่ายอ่ืน    

รวม    
 
๒.๓.๒  จาํแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงนิรายได้ รวม 
ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น...    
ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น...    
ผลงานการใหบ้ริการ...    

รวม    
 
 
 
 
 
 



 ๘

 
๒.๔  งบประมาณสนบัสนุนการดาํเนินโครงการวิจยั (แหล่งเงินทุกประเภท) 
แหล่งงบประมาณ งบแผ่นดนิ ทุนนักวจิัย แหล่งทุนภายนอก รวม 
งบประมาณ     
๒.๕  จาํนวนบุคลากร   
๒.๕.๑  จาํแนกตามตาํแหน่ง 

กลุ่มวชิาการ (จาํนวน    อัตรา) กลุ่มสนับสนุน  (จํานวน    อัตรา) 
ศาสตราจารย ์ ตาํแหน่งท่ีมีในส่วนงาน 
รองศาสตราจารย ์  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
อาจารย ์  
นกัวิจยั  
 
๒.๕.๒  จาํแนกตามประเภท 

ข้าราชการ พนักงานเงนิอุดหนุน พนักงาน ส่วนงาน อ่ืน  ๆ รวม 
     
 

๒.๖  ผลงานการดาํเนินงานหรือผลงานบริการวิชาการ (โดยสรุป) 
๓.  ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานตามการแบ่งโครงสร้าง 
๓.๑  หนา้ท่ีความรับผดิชอบ (โดยสรุป) 
๓.๒  จาํนวนบุคลากร (จาํแนกตามตาํแหน่ง) 
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  ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สว่นงาน 

 

สาํนกังานคณบดี/
สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 
/สาํนกังาน ............ 

ฝ่าย 

งาน งาน 

 

 
โรงพยาบาล 

 

 

 
ศูนย/์สถาน 

 

 
 

กลุ่มสาขาวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

 

 
 

ภาควิชา 

 

 

สาํนกังาน
ศูนย/์สถาน 

งาน งาน 

สาํนกังาน
โรงพยาบาล 

ฝ่าย 

งาน งาน 

ตวัอยา่ง รูปแบบการแบ่งหน่วยงานภายในสว่นงาน 


