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ค าน า 

  แนวปฏิบัติในกำรกรอกข้อมูลรหัสงบประมำณ จัดท ำขึ้นเนื่องจำกมหำวิทยำลัยวลัย

ลักษณ์ได้มีกำรเปลี่ยนระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีงบประมาณ จากระบบ Oracle 

มาเป็นระบบ SAP  ซึ่งท ำให้มีต้องมีกำรเปล่ียนวิธีในกำรระบุรหัสงบประมำณเพื่อกำรรับและกำร

เบิกจ่ำยต่ำงๆด้วย 

  ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงำนท่ีต้องส่งเอกสำรกำรรับเงินและเบิกจ่ำยเงินตลอดจนกำรใช้

งบประมำณต่ำงๆสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วและระบุรหัสงบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง ส่วน

กำรเงินและบัญชีจึงได้จัดท ำแนวปฏิบัติในกำรกรอกรหัสงบประมำณขึ้น โดยหวังว่ำจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำนและผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลในกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินบัญชี

งบประมำณต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วิธีการกรอกรหัสงบประมาณเพ่ือการรับและการเบิกจ่าย 

วิธีกำรกรอกข้อมูลเมื่อมีกำรส่งเอกสำรกำรรับและกำรเบิกจ่ำยจะต้องระบุให้ครบดังนี้ 

Business Place : รหัสสถำน
ประกอบกำร   

ระบุ 1000 คือ มวล เท่ำนั้น 

Business Area : ประเภทธุรกิจ 
(เอกสำรแนบ 1) 

แยกเป็นหน่วยงำนทั่วไปๆ ใช้ 1000 ถ้ำเป็นวิสำหกิจ หลักสูตร
พิเศษ หรือนำนำชำติ ใช้ให้ตรงกับหน่วยงำนตนเอง 

Fund : แหล่งเงินทุน 
(เอกสำรแนบ 2) 

แหล่งเงินภำยในหรือภำยนอก หน่วยงำนทั่วไปๆเงินภำยในใช้รหัส
ที่ข้ึนต้นด้วย I ถ้ำเป็นหน่วยงำนวิสำหกิจ หลักสูตรพิเศษ นำนำชำติ 
หรือเงินสนับสนุนจำกภำยนอก ใช้รหัสที่ข้ึนต้นด้วย E  โดยเลือกให้
ตรงกับของตนเอง 

Fund Center : หน่วยงำน(เอกสำรแนบ 
3) 

หน่วยงำนที่รับงบประมำณตำมที่ส่วนแผนงำนฯจัดสรรไว้ 

Cost Center : รหัสต้นทุน 
(เอกสำรแนบ 4) 

หน่วยงำนที่ใช้งบประมำณจริงๆกรณีที่ไม่เป็นงบพูลกลำง Fund 
Center กับ Cost Center จะตรงกันกับท่ีส่วนแผนฯให้มำ 

Functional Area : กิจกรรมย่อย 
(เอกสำรแนบ 5) 

แผนกิจกรรมที่ระบุว่ำหน่วยงำนใดใช้งบอะไร 

Commitment Item : หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้จ่ำยว่ำเป็นประเภทใด ค่ำตอบแทนใช้สอยค่ำวัสดุ ฯลฯ 
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1.กรณี การเบิกงบทั่วไปที่ไม่ใช่งบพูลกลาง  

ตัวอย่าง 
วิธีการกรอกรหัสงบประมาณเมื่อส่งเอกสารเบิกจ่าย กิจกรรมการจัดการท่ัวไป 

ของส่วนอ านวยการและสารบรรณ 

 

ส่วนแผนงานได้บันทึกงบประมาณประจ าป ีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แหล่งทุน F10000 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
กองทุน I1000000  
Fund Center : หน่วยงาน 750408 ส่วนอ านวยการและสารบรรณ 
Functional Area :  กิจกรรมหลัก A2010101001 กิจกรรมหลัก  การจัดการทั่วไป 
Commitment Item : หมวดรายจ่าย BO03000000 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
 

เมื่อส่งเบิกค่าใช้จ่าย หน่วยงานจะต้องด าเนินการระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่าง ส่วนอ านวยการและสารบรรณ จะเบิกค่าใช้จ่าย  ต้องระบุ รายละเอียดดังนี้ 
Business Place : รหัสสถาน
ประกอบการ 

1000 ใส่ 1000 เท่าน้ัน 

Business Area : ประเภทธุรกิจ 1000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ถ้าเราไม่ได้ใช้งบของหลักสูตร
พิเศษ หลักสูตรนานาชาติ วิสาหกิจ ใส่ 1000 เท่าน้ัน) 

Fund : แหล่งเงินทุน I1000000 ใส่ตามที่แผนให้มา 
Fund Center : หน่วยงาน 750408 ส่วนอ านวยการและสารบรรณ (ใส่หน่วยงานเจ้าของงบ 

ตามท่ีส่วนแผนให้มา) 
Cost Center : รหัสต้นทุน 
 

7504080000 ส่วนอ านวยการและสารบรรณ(ใส่หน่วยงานที่ตัวเองสังกัด 

เพิ่มเติมจากเลข อว. คือเพิ่ม 0 อีก  4 ตัว)  

Functional Area : กิจกรรมย่อย A2010101001 การจัดการทั่วไป (ตามท่ีส่วนแผนฯให้มา) 
Commitment Item : หมวดรายจ่าย BO03000000 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (ตามท่ีส่วนแผนให้มา) 
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2.กรณกีารเบิกงบพูลกลาง 

ความหมาย  : หมายถึงงบท่ีตั้งไว้ท่ีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง แต่เมื่อ 

หน่วยงานอื่นๆจะใช้จะต้องระบุให้ตรงกับหน่วยงานตนเอง 

งบพูลกลางประกอบด้วย 

1.งบกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา (B)  งบตั้งที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

2.งบประมาณเบิกวัสดุจากคลังพัสดุกลาง (C)  งบตั้งที่ส่วนอาคารฯ 
3.งบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนกลาง(เงินเดือน)(D) งบตั้งที่ส่วนทรัพย์กรมนษุยแ์ละองค์กร 

4.งบพัฒนาบุคลากร (E)     งบตั้งที่ส่วนทรัพย์กรมนษุยแ์ละองค์กร 
5.งบเดินทางไปปฏิบัตงิานนอกพื้นที่ ส าหรับผู้บริหารของหน่วยงาน(F) งบตั้งที่ส านักผู้บริหาร 

6.งบการด าเนินงานสหกิจศึกษาของส านักวิชา (G) งบตั้งที่ศูนย์สหกิจศึกษา 
7.งบประมาณ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (H)  งบตั้งที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

8.งบประมาณสวัสดิการประโยชน์ เกื้อกูล (J)  งบตั้งที่ส่วนทรัพย์กรมนษุยแ์ละองค์กร 
9.งบประมาณบริการยานพาหนะ (K)   งบตั้งที่ส่วนบริการกลาง 

10.งบประมาณค่าน้ ามันเชือ่เพลิง (L)   งบตั้งที่ส่วนบริการกลาง 
11.งบประมาณกิจกรรมนศ.ส านักวิชา (M)  งบตั้งที่ส่วนกิจกรรมนักศึกษา 

วิธีการกรอกข้อมูลเมื่อเบิกจ่ายจะต้องระบุให้ครบดงันี้ 

Business Place : รหัสสถานประกอบการ   ระบุ 1000 คือ มวล เท่านั้น 
Business Area : ประเภทธุรกิจ แยกเป็นหน่วยงานทั่วไปๆ ใช้ 1000 ถ้าเป็นวิสาหกิจ หลักสูตร

พิเศษ หรือนานาชาติ ใช้ให้ตรงกับหน่วยงานตนเอง 
Fund : แหล่งเงินทุน แหล่งเงินภายในหรือภายนอก หน่วยงานทั่วไปๆเงินภายในใช้ I 

ถ้าเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ นานาชาติ หรือเงิน
สนับสนุนจากภายนอก ใช้ E  โดยเลือกให้ตรงกับของตนเอง 

Fund Center : หน่วยงาน หน่วยงานที่รับงบประมาณตามที่ส่วนแผนงานจัดสรรไว้ 
Cost Center : รหัสต้นทุน หน่วยงานที่ใช้งบประมาณจริงๆกรณีที่ไม่เป็นงบพูลกลาง Fund 

Center กับ Cost Center จะตรงกันตามที่ส่วนแผนให้มา 
Functional Area : กิจกรรมย่อย แผนกิจกรรมที่ระบุย่อยลงไปว่าหน่วยงานใดใช้งบอะไร 
Commitment Item : หมวดรายจ่าย หมวดค่าใช้จ่ายว่าเป็นประเภทใด ค่าตอบแทนใช้สอยค่าวัสดุฯลฯ 
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ตัวอย่าง 
วิธีการกรอกรหัสงบประมาณเม่ือส่งเอกสารเบิกจ่าย กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

งบประมาณตั้งอยู่ท่ีศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

 

ส่วนแผนงานได้บันทึกงบประมาณประจ าป ีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แหล่งทุน F10000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
กองทุน I1000000  
Fund Center : หน่วยงาน 752400 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนฯ 
Functional Area :  กิจกรรมหลัก A2010101007 กิจกรรมหลัก  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
Commitment Item : หมวดรายจ่าย BO03000000 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
 

เมื่อส่งเบิกค่าใช้จ่าย หน่วยงานจะต้องด าเนินการระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่าง ส านักวิชาการจัดการ จะเบิกค่าใช้จ่าย โดยส านักเป็นผู้ใช้เงิน ต้องระบุ รายละเอียดดังน้ี 
Business Place : รหัสสถาน
ประกอบการ 

1000 ใส่ 1000 เท่าน้ัน 

Business Area : ประเภทธุรกิจ 1000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ถ้าเราไม่ได้ใช้งบของหลักสูตร
พิเศษ หลักสูตรนานาชาติ วิสาหกิจ ใส่ 1000 เท่าน้ัน) 

Fund : แหล่งเงินทุน I1000000  
Fund Center : หน่วยงาน 752400 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนฯ (ใส่หน่วยงานเจ้าของงบ ตามท่ี

ส่วนแผนให้มา) 
Cost Center : รหัสต้นทุน 
(ตาราง  

7531000000 ส านักวิชาการจัดการ(ใส่หน่วยงานที่ตัวเองสังกัด เพิ่มเติม

จากเลข อว. คือเพิ่ม 0 อีก  4 ตัว)  

Functional Area : กิจกรรมย่อย B2010101001  เลือกที่เป็นหน่วยงานเรา ในงบพูลกลาง 
Commitment Item : หมวดรายจ่าย BO03000000 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ตามท่ีส่วนแผนให้มา 
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วิธีการกรอกรหัสงบประมาณเม่ือส่งเอกสารเบิกจ่าย กิจกรรมเดินทางปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ 

ส าหรับผู้บริหารของหน่วยงาน  งบประมาณตั้งอยู่ท่ีส านักผู้บริหาร 

 
ส่วนแผนงานได้บันทึกงบประมาณประจ าปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แหล่งทุน F10000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
กองทุน I1000000  
Fund Center : หน่วยงาน 750300 ส านักผู้บริหาร 
Functional Area :  กิจกรรมหลัก A20102001002 กิจกรรมหลัก  การเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 
Commitment Item : หมวด

รายจ่าย 

BO03000000 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

 

เมื่อส่งเบิกค่าใช้จ่ายหน่วยงานจะต้องด าเนินการระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่าง ศูนย์บริการวิชาการ จะเบิกค่าใช้จ่าย โดยศูนย์บริหารวิชาการเป็นผู้ใช้เงิน ต้องระบุ รายละเอียดดังนี้ 

Business Place : รหัสสถาน
ประกอบการ 

1000 ใส่ 1000 เท่าน้ัน 

Business Area : ประเภทธุรกิจ 1000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ถ้าเราไม่ได้ใช้งบของหลักสูตร
พิเศษ หลักสูตรนานาชาติ วิสาหกิจ ใส่ 1000 เท่าน้ัน) 

Fund : แหล่งเงินทุน I1000000  
Fund Center : หน่วยงาน 750300 ส านักผู้บริหาร (ใส่หน่วยงานเจ้าของงบ ตามท่ีส่วนแผนให้

มา) 
Cost Center : รหัสต้นทุน 7515000000 ศูนย์บริการวิชาการ(ใส่หน่วยงานที่ตัวเองสังกัด เพิ่มเติมจาก

เลข อว. คือเพิ่ม 0 อีก  4 ตัว)  

Functional Area : กิจกรรมย่อย F2010201036 (สามารถดูในตาราง 1.1) เลือกที่เป็นหน่วยงานเรา ในงบพู
ลกลาง 

Commitment Item : หมวดรายจ่าย BO03000000 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ตามท่ีส่วนแผนให้มา 
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รหัสประเภทธุรกิจ : Business Area (เอกสารแนบ 1) 

ค าอธิบาย : คือรหัสที่ระบุว่าหน่วยงานตัวเองสังกัดหน่วยงานประเภทไหนถ้าเป็นหน่วยงานปกติทั่วไป คือ

รหัส 1000 ถ้าเป็นวิสาหกิจ รหัสคือ 2100-2407 ถ้าเป็นหลักสูตรพิเศษ รหัสคือ 3001-3006 ถ้าเป็นหลักสูตร

นานาชาติ รหัสคือ 4001-4002  

Business Description 

1000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2100 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
2200 ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ 
2301 หน่วยวิสาหกิจ เครื่องมือวิทยฯ 
2401 ส านักวิชาสหเวช-เทคนิคการแพทย์ 
2402 ส านักวิชาสหเวช-กายภาพบ าบัด 
2404 วิสาหกิจอาศรมยา วลัยลักษณ์ 
2405 หน่วยผลิตและตรวจสอบพันธุ์กุ้ง 
2406 ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร 
2407 ผลิตและบริการพันธุ์ปลานิล 
3001 หลักสูตรประกาศนียบัตรผช.พยาบาล 
3002 หลักสูตรสาธารณสุขฯ มหาบัณฑิต 
3003 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจัดการ 
3004 หลักสูตร วท.ม. สาขา MIT 
3005 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต MIT 
3006 หลักสูตรพิเศษสสธ สิ่งแวดล้อม 
4001 วิทยาลัยนานาชาติ 
4002 วิทยาลัยสัตวแพทยฯ อัคราชกุมารี 
4003 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาต ิ
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รหัสแหล่งเงินทุน : Fund (เอกสารแนบ 2 ) 
ค าอธิบาย : คือรหัสที่ระบุว่างบประมาณมาจากแหล่งภายในหรือภายนอก ถ้าเป็นหน่วยงานปกติทั่วไป ใช้ 

I1000000 แต่เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ หรือหลักสูตรนานาชาติ หรือเงินสนับสนุนจากแหล่ง

อ่ืน ให้เลือกใช้รหัสขึ้นต้นด้วย E ที่สอดคล้องกับหน่วยงานของตนเอง 
Fund Name Description 

E1000001 กท.กำรศึกษำ กท.กำรศึกษำ 
E1000002 กท.เพื่อกิจกำร สพศ. กท.เพื่อกิจกำรส ำนักวิชำแพทยศำสตร ์
E1000003 กท.เพื่อกิจกำร สภ. กท.เพื่อกิจกำรส ำนักเภสัชศำสตร์ 
E1000004 กท.อำจำรย์สสว.-สสธ. กท.อ.ส ำนักสหเวชและสำธำรณสุขศำสตร ์
E1000005 กท.เพื่อกำรศึกษำสพบ. กท.เพื่อกำรศึกษำ ส ำนักพยำบำลศำสตร ์
E1000006 กท.สว. กท.ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร ์
E1000007 กท.ทิพย์วัลย์ สุทนิ กท.อำจำรย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สทุิน 
E1000008 กท.ศิษย์เก่ำ-สวท.มวล กท.ศิษย์เก่ำ-คณำจำรย์สน.วิศวฯและทรัพยำกร 
E1000009 กท.จิตรบรรจง ตั้งปอง กท.คณบดีจิตรบรรจง  ตั้งปอง 
E1000010 กท.ศึกษิตแห่งปี กท.รำงวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ 
E1000011 กท.มูลนิธิสวิง-อนงค ์ กท.กำรศึกษำมูลนิธิสวิง-อนงค์วงษ์ดนตรีฯ2 
E1000012 กท.รศ.ทวีพร-วินัยฯ กท.กำรศึกษำ รศ.ทวีพร-วินัย ประลมพ์กำญจน ์
E1000013 กท.บ.สำมัคคีสำรฯ กท.กำรศึกษำ บริษัทสำมัคคีสำรดอกหญ้ำจก.ม. 
E1000014 กท.อำทิตย์ ก ำลังเอก กท.กำรศึกษำ พลเอกอำทิตย์ ก ำลังเอก 
E1000015 กท.รณฯเให้มีม.ที่นคร กท.รณรงค์เพื่อให้มีมหำวิทยำลยัที่จ.นครฯ 
E1000016 กท.นำยสุภำษ-นำงสอำ้น กท.กำรศึกษำนำยสุภำษ-นำงสอ้ำน หงส์ประภัศร 
E1000017 กท.วิจิตร ศรีสอ้ำน กท.กำรศึกษำ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน 
E1000018 กท.วันเกิดเพื่อ กศษ. กท.วันเกิดเพื่อกำรศึกษำ 
E1000019 กท.พระจ ำเลือง ศรีนุก กท.พระจ ำเลือง ศรีนุกูล 
E1000020 กท.วณีวัณย์ ศรีสุวรร กท.อำจำรย์วณีวัณย์ ศรีสุวรรณ 
E1000021 กท.นร.ในสมเด็จพระเทพ กท.นร.ในพระรำชำนุเครำะห์สมเด็จพระเทพฯ 
E1000022 กท..เทคฯแพทฯเซฟกำร์ด กท.กำรศึกษำสมำคมเทคนิคกำรแพทย์ฯ เซฟกำร์ด 
E1000023 กท.สุพงศ์ สังข์โพธิ ์ กท.นำยสุพงศ์ สังข์โพธิ์ 
E1000024 กท.สุวรรณธรฯ(หนูเดช) กท.สุวรรณธรรมรังษี(หนูเดช) 
E1000025 กท.ผำด ศรีวณิช กท.ผำด ศรีวณิช 
E1000026 กท.เกษม ลิ่มวงศ์ กท.กำรศึกษำวิจัยโบฯ ศ.นำยแพทย์ เกษม ลิ่ม 
E1000027 กท.ศิษย์เก่ำเศรษฯพศษ กท.ศิษย์เก่ำเศรษฐศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ 
E1000028 กท.จีรเกียรติ อภิบุณ กท.รศ.ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภำส 
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Fund Name Description 

E1000029 กท.พี่สร้ำงน้อง กท.พี่สร้ำงน้อง 
E1000030 กท.เพื่อกำรศึกษำสทก. กท.เพื่อกำรศึกษำสน.ทคโนโลยกีำรเกษตร 
E1000031 กท.พศษ ทุน ODOD กท.เพื่อกำรศึกษำ ทุน ODOD 
E1000032 กท.วิจัยและบริกำรฯ กท.กำรศึกษำจำกงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
E1000101 กท.กย.ฉฉ.ไทยช่วยไทย กท.เงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
E1000102 กท.กย.ฉฉ.นศ. กท.เงินกู้ยืมฉุกเฉินนักศึกษำ 
E1000103 กท.เงินกู้เพื่อ กศษ. กท.เงินกู้เพื่อกำรศึกษำ 
E1000104 กท.เงินกู้ยืมพศษ.รัฐ กท.กำรบริหำรกท.กยศ.ของรัฐบำล 
E1000201 กท.สร้ำงวิหำร-พระพุท กท.สร้ำงวิหำรและพระพุทธรูปประจ ำม. 
E1000301 กท.ผลิตแพทฯตั้งศ.วิจ กท.ผลิตแพทย-์จัดตั้งศูนย์วิจัยทำงกำรแพทฯ 
E2100001 กท.บริหำรทรัพย์สิน กท.บริหำรทรัพย์สิน 
E2100002 กท.กิจกำรหอพัก-บค กท.ฝ่ำยกิจกำรหอพักและบุคลำกร 
E2100003 กท.ศ.หนังสือ มวล. กท.ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ 
E2200001 กท.ศกพ. กท.ศูนย์กำรแพทย ์
E2200002 กท.บริจำคเพื่อ ศกพ. กท.เงินบริจำคเพื่อศูนย์กำรแพทย์ 
E2301001 กท.วส. ศคว. กท.วส. ศ.เครื่องมือวิทยฯและเทคโนโลย ี
E2401001 กท.วส.เทคนิคกำรแพทฯ กท.วส. ศ.บริกำรสุขภำพเทคนิคกำรแพทฯ 
E2402001 กท.วส.คลินิคกำยภำพฯ กท.คลินิคกำยภำพบ ำบัด 
E2404001 กท.วิสำหกิจ อศย. กท.วส. อำศรมยำวลัยลักษณ์. 
E2405001 กท.ผลิตตรวจพันธ์กุ้ง กท.วส. หน่วยผลิต-ตรวจสอบพนัธ์กุ้งคุณภำพ 
E2406001 กท.ผลิตบ.ชีวนิทรีฯ กท.วส. ศูนย์ผลิตและบริกำรชีวนิทรีย์เกษตร 
E2407001 กท.ผลิตปลำนลิ กท.วส. กำรผลิตและบริกำรพันธุ์ปลำนิล 
E3001001 กท.ปศบ.ผู้ช่วยพยำบำล กท.หลักสูตรพิเศษประกำศนียบตัรผู้ช่วยพยำบ 
E3002001 กท.สธ.มหำบัณฑิต กท.หลักสูตรพิเศษสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต 
E3003001 กท.บัณฑิตศึกษำ กจก. กท.หลักสูตรพิเศษบัณฑิตศึกษำทำงกำรจัดกำร 
E3004001 กท.วท.ม. MIT กท.หลักสูตรพิเศษวท.ม. สำขำ MIT 
E3005001 กท.ปร.ด. MIT กท.หลักสูตรพิเศษปรัชญำดุษฎบีัณฑิต MIT 
E3006001 กท.ลพ.สสธ.สิ่งแวดล้ฯ กท.หลักสูตรพิเศษ สสธ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ฯ 
E4001001 กท.วนช. กท.วิทยำลัยนำนำชำติ 
E4002001 กท.วสพอ. กท.วิทยำลัยสัตวแพทยศำสตร์อัครรำชกุมำรี 
E4003001 กท.วท. กท.วิทยำลัยทนัตแพทยศำสตรน์ำนำชำติ 
E9000001 สส.จำกหน่วยงำนภำยนอก รับเงินสนบัสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก 
E9000002 รับเงินงบประมำณ รับเงินงบประมำณ 
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Fund Name Description 

I1000000 มวล.(ส่วนกลำง) มวล.(ส่วนกลำง) 
 

I9000001 กท.พัฒนำ มวล. กท.พัฒนำมหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ 
I9000002 กท.พัฒฯบค..ทปด-ดบ กท.พัฒนำบุคลำกรมหำวิยำลัย (ทปด-ดบ) 
I9000003 กท.วิจัย-พัฒฯทปด-ดบ กท.สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ (ทปด-ดบ) 

 

 

รหัสหน่วยงาน / Fund Center (เอกสารแนบ 3) 

ค าอธิบาย : คือรหัสหน่วยงานของเราตามเลข อว. ปกติ ยกเว้นหน่วยงานวิสาหกิจ จะใช้รหัส

ใหม่ 

Fund Center Name Description 
750000 มวล มวล.(ส่วนกลาง) 
750101 ตส. หน่วยตรวจสอบภายใน 
750102 สสม. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
750300 สนผ. ส านักผู้บริหาร 
750401 กง. ส่วนการเงินและบัญชี 
750402 ทมอ. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
750403 กนศ. ส่วนกิจการนักศึกษา 
750404 สสอ. ส่วนสื่อสารองค์กร 
750405 ผงย. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 
750406 พด. ส่วนพัสดุ 
750408 สอส. ส่วนอ านวยการและสารบรรณ 
750410 อค. ส่วนอาคารสถานที่ 
750412 นปม.กท. หน่วยประสานงานมวล. 
750413 นตก. ส่วนนิติการ 
750414 คมข. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
750415 สบก. ส่วนบริการกลาง 
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Fund Center Name Description 
750416 สภส. ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 
751100 ศคว. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
751200 ศทท. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
751300 ศบส. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
751400 ศบศ. ศูนย์บริการการศึกษา 
751500 ศบว. ศูนย์บริการวิชาการ 
751600 ศสอ. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
751700 อวว. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ์
751900 ศกน. ศูนย์กิจการนานาชาติ 
752100 สวน. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
752300 สวส. สถาบันวิจัยวิทยการสุขภาพ 
752400 ศนร. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
752600 ศสฟ. ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม  
752700 อวท. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
752800 อพศ. อุทยานพฤกษศาสตร์ 
753100 สจก. ส านักวิชาการจัดการ 
753200 สศ. ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
753300 สรน. ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
753400 สพก. ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาท่ัวไป 
754100 สพบ. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
754200 สสธ. ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
754300 สพศ. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
754400 สภ. ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
754500 สสว. ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 
754600 วสพอ. ส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร ์
754700 วท. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาต ิ
755100 สทก. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
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Fund Center Name Description 
755200 สว. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
755300 สวท. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
755500 สสท. ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
755600 สสถ. ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
755700 วนช. วิทยาลัยนานาชาติ 
758600 คบส. โครงการบริหารจัดการของเสีย มวล. 
759100 บวล. บัณฑิตวิทยาลัย 
758100 วิสาหกิจ-ศบท. หน่วยวิสาหกิจศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
758200 วิสาหกิจ-ศกพ. หน่วยวิสาหกิจศูนย์การแพทย์ มวล. 
758300 วิสาหกิจ-ศคว. หน่วยวิสาหกิจศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 
758401 วิสาหกิจเทคนิค

การแพทย์ฯ 
หน่วยวิสาหกิจส านักสหเวช- เทคนิคการแพทย์ 

758402 วิสาหกิจ
กายภาพบ าบัด 

หน่วยวิสาหกิจส านักสหเวช- กายภาพบ าบัด 

758500 วิสาหกิจ--สทก. หน่วยวิสาหกิจส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 

รหัสต้นทุน : Cost Center  (เอกสารแนบ 4) 

ค าอธิบาย : คือรหัสท่ีระบุว่าการใช้งบประมาณของหน่วยงานไม่ว่าจะการรับเงินหรือจ่ายเงินเกิด

ต้นทุนท่ีไหนถ้าเป็นหน่วยงานปกติท่ัวไป รหัสเหมือน อว.ของหน่วยงาน เพิ่ม 0 อีก 4 ตัว แต่ถ้า

เป็นส านักวิชาต้องกรอกไปถึงหลักสูตรด้วย ถ้าเป็นวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 

โครงการจัดการของเสีย รหัสจะขึ้นต้นด้วย 85 ก็ใหก้รอกรหัสท่ีหน่วยงานต้องการใช้ต้นทุน

ส าหรับรายการเหล่านั้น  
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Cost Center Description 
7500000000 มวล.(ส่วนกลาง) 
7501010000 หน่วยตรวจสอบภายใน 
7501020000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
7503000000 ส านักผู้บริหาร 
7504010000 ส่วนการเงินและบัญชี 
7504020000 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
7504030000 ส่วนกิจการนักศึกษา 
7504040000 ส่วนสื่อสารองค์กร 
7504050000 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 
7504060000 ส่วนพัสดุ 
7504080000 ส่วนอ านวยการและสารบรรณ 
7504100000 ส่วนอาคารสถานที่ 
7504100001 อาคารวิชาการ 1 
7504100002 อาคารวิชาการ 2 
7504100003 อาคารวิชาการ 3 
7504100004 อาคารวิชาการ 4 
7504100005 อาคารวิชาการ 5 
7504100006 อาคารวิชาการ 6 
7504100007 อาคารวิชาการ 7 
7504100008 อาคารวิชาการ 8 
7504100009 อาคารวิชาการ 9 
7504100010 อาคารสถาปัตยกรรม 
7504100011 อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 2 
7504100012 อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 3 
7504100013 อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 5 
7504100014 อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 6 
7504100015 อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 7 
7504100016 อาคารเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 8 
7504100017 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 
7504100018 อาคารหัวตะพาน 
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Cost Center Description 
7504120000 หน่วยประสานงานมวล. 
7504130000 ส่วนนิติการ 
7504140000 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
7504150000 ส่วนบริการกลาง 
7504160000 ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 
7511000000 ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7512000000 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
7513000000 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
7514000000 ศูนย์บริการการศึกษา 
7515000000 ศูนย์บริการวิชาการ 
7516000000 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
7517000000 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
7519000000 ศูนย์กิจการนานาชาติ 
7521000000 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
7523000000 สถาบันวิจัยวิทยการสุขภาพ 
7524000000 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
7527000000 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7528000000 อุทยานพฤกษศาสตร์ 
7531000000 ส านักวิชาการจัดการ 
7531000100 สาขาวิชาการบัญชี 
7531000101 บัญชีบัณฑิต 
7531000200 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
7531000201 บริหารธุรกิจบัณฑิต 
7531000202 บธ.บ สาขาการเงิน 
7531000203 บธ.บ. สาขาการตลาดดิจิทัลฯ 
7531000204 บธ.บ. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
7531000208 การจัดการมหาบัณฑิต แผน ก(1) 
7531000209 การจัดการมหาบัณฑิต แผน ก(2) 
7531000210 การจัดการมหาบัณฑิต แผน ข 
7531000213 การจัดการดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 
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Cost Center Description 
7531000214 การจัดการดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 
7531000300 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
7531000301 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
7531000400 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ 
7531000401 บธ.บ. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
7531000402 บธ.บ. สาขาการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ 
7531900000 ส านักงานคณบดี-การจัดการ 
7532000000 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
7532000100 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
7532000101 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  
7532000102 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน 
7532000103 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ) 
7532000200 สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา 
7532000201 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา 
7532000202 ปร.ด. สาขาเอเชียศึกษา แบบ 1 
7532000203 ปร.ด. สาขาเอเชียศึกษา แบบ 2 
7532000204 ศศ.ม.สาขาเอเชียงตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
7532000300 สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม 
7532000301 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ 
7532000302 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษา 
7532000400 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
7532000401 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษา) 
7532000402 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (สังคมศาสตร์ฯ) 
7532000500 สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 
7532030003 หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา 
7532900000 ส านักงานคณบดี-ศิลปศาสตร์ 
7533000000 ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
7533000100 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
7533000101 รัฐศาสตรบัณฑิต(ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
7533000102 รัฐศาสตรบัณฑิต(การเมืองการปกครอง) 
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Cost Center Description 

7533000200 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
7533000201 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
7533000300 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
7533000301 รป.บ.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
7533900000 ส านักงานคณบดี-รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
7534000000 ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 
7534000100 สาขาวิชาพหุภาษา 
7534000200 สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป 
7534900000 ส านักงานคณบดี-พหุภาษา 
7541000000 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
7541000100 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
7541000101 พย.บ. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
7541000102 พย.ม สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก(1) 
7541000103 พย.ม. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก(2) 
7541000104 พย.ม. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข 
7541000105 พย.ม. สาขาเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก(1) 
7541000106 พย.ม. สาขาเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก(2) 
7541000107 พย.ม. สาขาเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข 
7541000108 ประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้ช่วยพยาบาล 
7541600000 การพยาบาลเฉพาะทาง 
7541900000 ส านักงานคณบดี-พยาบาลศาสตร์ 
7542000000 ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
7542000100 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7542000101 วท.บ. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7542000200 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
7542000201 วท.บ. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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งบพูลกลาง : Functional Area (เอกสารแนบ 5) 

ตาราง FA งบพูลกลาง งบประกันคุณภาพการศึกษา 

งบประมาณตั้งอยู่ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

FA กิจกรรม 
A2010101007 ประกันคุณภาพการศึกษา 

B2010101001  สจก.ประกันคุณภาพ 
B2010101002  สศ.ประกันคุณภาพ 
B2010101003  สรน.ประกันคุณภาพ 
B2010101004  สพบ.ประกันคุณภาพ 
B2010101005  สสธ.ประกันคุณภาพ 
B2010101006  สพศ.ประกันคุณภาพ 
B2010101007  สภ.ประกันคุณภาพ 
B2010101008  สสว.ประกันคุณภาพ 
B2010101009  สทก.ประกันคุณภาพ 
B2010101010  สว.ประกันคุณภาพ 
B2010101011  สวท.ประกันคุณภาพ 
B2010101012  สสท.ประกันคุณภาพ 
B2010101013  สสถ.ประกันคุณภาพ 
B2010101014  สพก.ประกันคุณภาพ 
B2010101015  บวล.ประกันคุณภาพ 
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งบประมาณเบิกวัสดุจากคลังพัสดุกลาง 

งบประมาณตั้งอยุ่ที่ส่วนอาคารสถานที่ 

FA กิจกรรม 

A2010101022 วัสดุจากคลังพัสดุกลาง 
C2010101001  สนผ.วัสดุจากคลัง 
C2010101002  สจก.วัสดุจากคลัง 
C2010101003  สศ.วัสดุจากคลัง 
C2010101004  สรน.วัสดุจากคลัง 
C2010101005  สพบ.วัสดุจากคลัง 
C2010101006  สสธ.วัสดุจากคลัง 
C2010101007  สพศ.วัสดุจากคลัง 
C2010101008  สภ.วัสดุจากคลัง 
C2010101009  สสว.วัสดุจากคลัง 
C2010101010  สทก.วัสดุจากคลัง 
C2010101011  สว.วัสดุจากคลัง 
C2010101012  สวท.วัสดุจากคลัง 
C2010101013  สสท.วัสดุจากคลัง 
C2010101014  สสถ.วัสดุจากคลัง 
C2010101015  ศคว.วัสดุจากคลัง 
C2010101016  ศทท.วัสดุจากคลัง 
C2010101017  ศบส.วัสดุจากคลัง 
C2010101018  ศบศ.วัสดุจากคลัง 
C2010101019  ศบว.วัสดุจากคลัง 
C2010101020  ศสอ.วัสดุจากคลัง 
C2010101021  อวว.วัสดุจากคลัง 
C2010101022  ศกน.วัสดุจากคลัง 
C2010101023  สวน.วัสดุจากคลัง 
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FA กิจกรรม 

A2010101022 วัสดุจากคลังพัสดุกลาง 
C2010101024  สภษ.วัสดุจากคลัง 
C2010101025  สวส.วัสดุจากคลัง 
C2010101026  ศนร.วัสดุจากคลัง 
C2010101027  อวท.วัสดุจากคลัง 
C2010101028  อพศ.วัสดุจากคลัง 
C2010101029  ศสฟ.วัสดุจากคลัง 
C2010101030  ตส.วัสดุจากคลัง 
C2010101031  สสม.วัสดุจากคลัง 
C2010101032  กง.วัสดุจากคลัง 
C2010101033  ทมอ.วัสดุจากคลัง 
C2010101034  กนศ.วัสดุจากคลัง 
C2010101035  สสอ.วัสดุจากคลัง 
C2010101036  ผงย.วัสดุจากคลัง 
C2010101037  พด.วัสดุจากคลัง 
C2010101038  สอส.วัสดุจากคลัง 
C2010101039  อค.วัสดุจากคลัง 
C2010101040  นปม.กท.วัสดจุากคลัง 
C2010101041  นตก.วัสดุจากคลัง 
C2010101042  สบก.วัสดุจากคลัง 
C2010101043  สภส.วัสดุจากคลัง 
C2010101044  คมข.วัสดุจากคลัง 
C2010101045  คบส.วัสดุจากคลัง 
C2010101046  บวล.วัสดุจากคลัง 
C2010101047  สพก.วัสดุจากคลัง 
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งบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนกลาง(เงินเดือน) 

                  ตั้งอยู่ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

FA กิจกรรม 

A2010101033  ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนกลาง 
D2010101001  สนผ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101002  สจก.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101003  สศ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101004  สรน.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101005  สพบ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101006  สสธ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101007  สพศ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101008  สภ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101009  สสว.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101010  สทก.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101011  สว.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101012  สวท.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101013  สสท.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101014  สสถ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101015  ศคว.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101016  ศทท.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101017  ศบส.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101018  ศบศ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101019  ศบว.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101020  ศสอ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101021  อวว.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101022  ศกน.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101023  สวน.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
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FA กิจกรรม 

A2010101033  ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนกลาง 
D2010101024  สภษ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101025  สวส.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101026  ศนร.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101027  อวท.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101028  อพศ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101029  ศสฟ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101030  ตส.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101031  สสม.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101032  กง.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101033  ทมอ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101034  กนศ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101035  สสอ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101036  ผงย.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101037  พด.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101038  สอส.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101039  อค.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101040  นปม.กท.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101041  นตก.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101042  สบก.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101043  สภส.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101044  คมข.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101045  คบส.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101046  บวล.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
D2010101047  สพก.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
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งบพัฒนาบุคลากร 

                  ตั้งอยู่ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

FA กิจกรรม 

A2010201001  งานพัฒนาบุคลากร 
E2010201001  อธิการบดีพัฒนาบุคลากร 
E2010201002  รองสภาพัฒนาบุคลากร 
E2010201003  รองวิจัยพัฒนาบุคลากร 
E2010201004  รองกิจการนศ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201005  รองกิจการตปท.พัฒนาบุคลากร 
E2010201006  รองบริหารพัฒนาบุคลากร 
E2010201007  รองวางแผนพัฒนาบุคลากร 
E2010201008  รองวิชาการพัฒนาบุคลากร 
E2010201009  รองฝ่าย...พัฒนาบุคลากร 
E2010201010  ผช.บริหารพัฒนาบุคลากร 
E2010201011  ผช.กีฬาพัฒนาบุคลากร 
E2010201012  ผช.บุคคลพัฒนาบุคลากร 
E2010201013  ผช.สื่อสารพัฒนาบุคลากร 
E2010201014  ผช.สังคมพัฒนาบุคลากร 
E2010201015  ผช.ก่อสร้างพัฒนาบุคลากร 
E2010201016  ผช.การเรียนพัฒนาบุคลากร 
E2010201017  ผช.กฎหมายพัฒนาบุคลากร 
E2010201018  ผช.ฝ่าย...พัฒนาบุคลากร 
E2010201019  สจก.พัฒนาบุคลากร 
E2010201020  สศ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201021  สรน.พัฒนาบุคลากร 
E2010201022  สพบ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201023  สสธ.พัฒนาบุคลากร 
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FA กิจกรรม 

A2010201001  งานพัฒนาบุคลากร 
E2010201024  สพศ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201025  สภ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201026  สสว.พัฒนาบุคลากร 
E2010201027  สทก.พัฒนาบุคลากร 
E2010201028  สว.พัฒนาบุคลากร 
E2010201029  สวท.พัฒนาบุคลากร 
E2010201030  สสท.พัฒนาบุคลากร 
E2010201031  สสถ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201032  ศคว.พัฒนาบุคลากร 
E2010201033  ศทท.พัฒนาบุคลากร 
E2010201034  ศบส.พัฒนาบุคลากร 
E2010201035  ศบศ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201036  ศบว.พัฒนาบุคลากร 
E2010201037  ศสอ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201038  อวว.พัฒนาบุคลากร 
E2010201039  ศกน.พัฒนาบุคลากร 
E2010201040  สวน.พัฒนาบุคลากร 
E2010201041  สภษ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201042  สวส.พัฒนาบุคลากร 
E2010201043  ศนร.พัฒนาบุคลากร 
E2010201044  อวท.พัฒนาบุคลากร 
E2010201045  อพศ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201046  ศสฟ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201047  สนผ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201048  ตส.พัฒนาบุคลากร 
E2010201049  สสม.พัฒนาบุคลากร 
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FA กิจกรรม 

A2010201001  งานพัฒนาบุคลากร 
E2010201050  กง.พัฒนาบุคลากร 
E2010201051  ทมอ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201052  กนศ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201053  สสอ.พัฒนาบุคลากร 
E2010201054  ผงย.พัฒนาบุคลากร 
E2010201055  พด.พัฒนาบุคลากร 
E2010201056  สอส.พัฒนาบุคลากร 
E2010201057  อค.พัฒนาบุคลากร 
E2010201058  นปม.กท.พัฒนาบุคลากร 
E2010201059  นตก.พัฒนาบุคลากร 
E2010201060  สบก.พัฒนาบุคลากร 
E2010201061  สภส.พัฒนาบุคลากร 
E2010201062  คมข.พัฒนาบุคลากร 
E2010201063  คบส.พัฒนาบุคลากร 
E2010201064  บวล.พัฒนาบุคลากร 
E2010201065  สพก.พัฒนาบุคลากร 
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    งบเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ ส าหรับผู้บริหารของหน่วยงาน 

                      งบประมาณตั้งอยู่ที่ส านักผู้บริหาร 

FA กิจกรรม 

A2010201002 ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ 
F2010201001  อธิการบดีปฏิบัติงาน 
F2010201002  รองสภาปฏิบัติงาน 
F2010201003  รองวิจัยปฏิบัติงาน 
F2010201004  รองกิจการนศ.ปฏิบัติงาน 
F2010201005  รองกิจการตปท.ปฏิบัติงาน 
F2010201006  รองบริหารปฏิบัติงาน 
F2010201007  รองวางแผนปฏิบัติงาน 
F2010201008  รองวิชาการปฏิบัติงาน 
F2010201009  รองฝ่าย...ปฏิบัติงาน 
F2010201010  ผช.บริหารปฏิบัติงาน 
F2010201011  ผช.กีฬาปฏิบัติงาน 
F2010201012  ผช.บุคคลปฏิบัติงาน 
F2010201013  ผช.สื่อสารปฏิบัติงาน 
F2010201014  ผช.สังคมปฏิบัติงาน 
F2010201015  ผช.ก่อสร้างปฏิบัติงาน 
F2010201016  ผช.การเรียนปฏิบัติงาน 
F2010201017  ผช.กฎหมายปฏิบัติงาน 
F2010201018  ผช.ฝ่าย...ปฏิบัติงาน 
F2010201019  สจก.ปฏิบัติงาน 
F2010201020  สศ.ปฏิบัติงาน 
F2010201021  สรน.ปฏิบัติงาน 
F2010201022  สพบ.ปฏิบัติงาน 
F2010201023  สสธ.ปฏิบัติงาน 
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FA กิจกรรม 

A2010201002 ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ 
F2010201024  สพศ.ปฏิบัติงาน 
F2010201025  สภ.ปฏิบัติงาน 
F2010201026  สสว.ปฏิบัติงาน 
F2010201027  สทก.ปฏิบัติงาน 
F2010201028  สว.ปฏิบัติงาน 
F2010201029  สวท.ปฏิบัติงาน 
F2010201030  สสท.ปฏิบัติงาน 
F2010201031  สสถ.ปฏิบัติงาน 
F2010201032  ศคว.ปฏิบัติงาน 
F2010201033  ศทท.ปฏิบัติงาน 
F2010201034  ศบส.ปฏิบัติงาน 
F2010201035  ศบศ.ปฏิบัติงาน 
F2010201036  ศบว.ปฏิบัติงาน 
F2010201037  ศสอ.ปฏิบัติงาน 
F2010201038  อวว.ปฏิบัติงาน 
F2010201039  ศกน.ปฏิบัติงาน 
F2010201040  สวน.ปฏิบัติงาน 
F2010201041  สภษ.ปฏิบัติงาน 
F2010201042  สวส.ปฏิบัติงาน 
F2010201043  ศนร.ปฏิบัติงาน 
F2010201044  อวท.ปฏิบัติงาน 
F2010201045  อพศ.ปฏิบัติงาน 
F2010201046  ศสฟ.ปฏิบัติงาน 
F2010201047  สนผ.ปฏิบัติงาน 
F2010201048  ตส.ปฏิบัติงาน 
F2010201049  สสม.ปฏิบัติงาน 
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FA กิจกรรม 

A2010201002 ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ 
F2010201050  กง.ปฏิบัติงาน 
F2010201051  ทมอ.ปฏิบัติงาน 
F2010201052  กนศ.ปฏิบัติงาน 
F2010201053  สสอ.ปฏิบัติงาน 
F2010201054  ผงย.ปฏิบัติงาน 
F2010201055  พด.ปฏิบัติงาน 
F2010201056  สอส.ปฏิบัติงาน 
F2010201057  อค.ปฏิบัติงาน 
F2010201058  นปม.กท.ปฏิบัติงาน 
F2010201059  นตก.ปฏิบัติงาน 
F2010201060  สบก.ปฏิบัติงาน 
F2010201061  สภส.ปฏิบัติงาน 
F2010201062  คมข.ปฏิบัติงาน 
F2010201063  คบส.ปฏิบัติงาน 
F2010201064  บวล.ปฏิบัติงาน 
F2010201065  สพก.ปฏิบัติงาน 
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งบการด าเนินงานสหกิจศึกษาของส านักวิชา 

                           งบประมาณตั้งอยู่ท่ีศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

FA กิจกรรม 

A3010101012 ด าเนินงานสหกิจศึกษา 
G3010101001  สจก.สหกิจศึกษา 
G3010101002  สศ.สหกิจศึกษา 
G3010101003  สรน.สหกิจศึกษา 
G3010101004  สพบ.สหกิจศึกษา 
G3010101005  สสธ.สหกิจศึกษา 
G3010101006  สพศ.สหกิจศึกษา 
G3010101007  สภ.สหกิจศึกษา 
G3010101008  สสว.สหกิจศึกษา 
G3010101009  สทก.สหกิจศึกษา 
G3010101010  สว.สหกิจศึกษา 
G3010101011  สวท.สหกิจศึกษา 
G3010101012  สสท.สหกิจศึกษา 
G3010101013  สสถ.สหกิจศึกษา 
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งบประมาณ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

         งบประมาณตั้งอยู่ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

FA กิจกรรม 

A3010101015 จัดท าพัฒนาหลักสูตร 
H3010101001  สจก.พัฒนาหลักสูตร 
H3010101002  สศ.พัฒนาหลักสูตร 
H3010101003  สรน.พัฒนาหลักสูตร 
H3010101004  สพบ.พัฒนาหลักสูตร 
H3010101005  สสธ.พัฒนาหลักสูตร 
H3010101006  สพศ.พัฒนาหลักสูตร 
H3010101007  สภ.พัฒนาหลักสูตร 
H3010101008  สสว.พัฒนาหลักสูตร 
H3010101009  สทก.พัฒนาหลักสูตร 
H3010101010  สว.พัฒนาหลักสูตร 
H3010101011  สวท.พัฒนาหลกัสูตร 
H3010101012  สสท.พัฒนาหลักสูตร 
H3010101013  สสถ.พัฒนาหลักสูตร 
H3010101014 บวล.พัฒนาหลักสูตร 
H3010101015 สพก.พัฒนาหลักสูตร 
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งบประมาณบริการยานพาหนะ 

                    งบประมาณตั้งอยู่ที่ส่วนบริการกลาง 

FA กิจกรรม 

A5010101014 บริการยานพาหนะ 
K5010101001  สนผ.ยานพาหนะ 
K5010101002  สจก.ยานพาหนะ 
K5010101003  สศ.ยานพาหนะ 
K5010101004  สรน.ยานพาหนะ 
K5010101005  สพบ.ยานพาหนะ 
K5010101006  สสธ.ยานพาหนะ 
K5010101007  สพศ.ยานพาหนะ 
K5010101008  สภ.ยานพาหนะ 
K5010101009  สสว.ยานพาหนะ 
K5010101010  สทก.ยานพาหนะ 
K5010101011  สว.ยานพาหนะ 
K5010101012  สวท.ยานพาหนะ 
K5010101013  สสท.ยานพาหนะ 
K5010101014  สสถ.ยานพาหนะ 
K5010101015  ศคว.ยานพาหนะ 
K5010101016  ศทท.ยานพาหนะ 
K5010101017  ศบส.ยานพาหนะ 
K5010101018  ศบศ.ยานพาหนะ 
K5010101019  ศบว.ยานพาหนะ 
K5010101020  ศสอ.ยานพาหนะ 
K5010101021  อวว.ยานพาหนะ 
K5010101022  ศกน.ยานพาหนะ 
K5010101023  สวน.ยานพาหนะ 
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FA กิจกรรม 

A5010101014 บริการยานพาหนะ 
K5010101024  สภษ.ยานพาหนะ 
K5010101025  สวส.ยานพาหนะ 
K5010101026  ศนร.ยานพาหนะ 
K5010101027  อวท.ยานพาหนะ 
K5010101028  อพศ.ยานพาหนะ 
K5010101029  ศสฟ.ยานพาหนะ 
K5010101030  ตส.ยานพาหนะ 
K5010101031  สสม.ยานพาหนะ 
K5010101032  กง.ยานพาหนะ 
K5010101033  ทมอ.ยานพาหนะ 
K5010101034  กนศ.ยานพาหนะ 
K5010101035  สสอ.ยานพาหนะ 
K5010101036  ผงย.ยานพาหนะ 
K5010101037  พด.ยานพาหนะ 
K5010101038  สอส.ยานพาหนะ 
K5010101039  อค.ยานพาหนะ 
K5010101040  นปม.กท.ยานพาหนะ 
K5010101041  นตก.ยานพาหนะ 
K5010101042  สบก.ยานพาหนะ 
K5010101043  สภส.ยานพาหนะ 
K5010101044  คมข.ยานพาหนะ 
K5010101045  คบส.ยานพาหนะ 
K5010101046  บวล.ยานพาหนะ 
K5010101047  สพก.ยานพาหนะ 
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งบประมาณค่าน้ ามันเชื่อเพลิง 

      ตั้งงบประมาณอยู่ที่ส่วนบริการกลาง 

FA กิจกรรม 

A5010101017 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101001  สนผ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101002  สจก.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101003  สศ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101004  สรน.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101005  สพบ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101006  สสธ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101007  สพศ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101008  สภ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101009  สสว.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101010  สทก.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101011  สว.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101012  สวท.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101013  สสท.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101014  สสถ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101015  ศคว.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101016  ศทท.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101017  ศบส.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101018  ศบศ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101019  ศบว.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101020  ศสอ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101021  อวว.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101022  ศกน.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101023  สวน.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 



32 
 

FA กิจกรรม 

A5010101017 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101024  สภษ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101025  สวส.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101026  ศนร.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101027  อวท.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101028  อพศ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101029  ศสฟ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101030  ตส.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101031  สสม.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101032  กง.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101033  ทมอ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101034  กนศ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101035  สสอ.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101036  ผงย.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101037  พด.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101038  สอส.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101039  อค.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101040  นปม.กท.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101041  นตก.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101042  สบก.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101043  สภส.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101044  คมข.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101045  คบส.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101046  บวล.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
L5010101047  สพก.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
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งบประมาณกิจกรรมนศ.ส านักวิชา 

     ตั้งงบประมาณอยู่ท่ี ส่วนกิจกรรมนักศึกษา 

FA กิจกรรม 

A4020101020 สนับสนุนกิจกรรมนศ.ส านักวิชา 
M4020101001  สจก.กิจกรรมนศ. 
M4020101002  สศ.กิจกรรมนศ. 
M4020101003  สรน.กิจกรรมนศ. 
M4020101004  สพบ.กิจกรรมนศ. 
M4020101005  สสธ.กิจกรรมนศ. 
M4020101006  สพศ.กิจกรรมนศ. 
M4020101007  สภ.กิจกรรมนศ. 
M4020101008  สสว.กิจกรรมนศ. 
M4020101009  สทก.กิจกรรมนศ. 
M4020101010  สว.กิจกรรมนศ. 
M4020101011  สวท.กิจกรรมนศ. 
M4020101012  สสท.กิจกรรมนศ. 
M4020101013  สสถ.กิจกรรมนศ. 
 

 

 

 

 

 

 


