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ค ำน ำ 
 
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ส านักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การจัดท างบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
การจัดท างบประมาณเงินรายได้ หรือผู้ที่จะมาปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและ
แผน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน ได้ทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของงานนโยบายและแผน เพ่ือใช้ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานฯ  โดยในคู่มือฉบับ
นี้ ได้ก าหนดขอบเขตและแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน    
ที่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติงานในการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
ให้ได้ทราบแนวทาง ขอบเขต ที่พึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จของงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วจากการศึกษาค้นคว้าคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ด าเนินการรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
การจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ ที่ต้องด าเนินการในแต่ละรอบปีให้ทราบหลักเกณฑ์ แนวทาง 
และก าหนดเวลาที่ต้องปฏิบัติ ในแต่ละแผนงานได้อย่างครบถ้วน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้าน
นโยบายและแผน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
การจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ ในการพัฒนางานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดต่อไป 
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บทที่ 1  
  บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญ 
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่มุ่งพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่ง

คั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนา
ให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
รายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ1 โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี2 ซึ่งจากนโยบาย
ภาครัฐดังกล่าวข้างต้น ในแต่ละปีงบประมาณรัฐบาลจะมีการแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ให้เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดแก่ประชาชน  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับ
ถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายชาติ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนบนพ้ืนฐานการพัฒนาระบบการ
จัดเตรียมงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategy Performance-Base Budgeting: SPBB) 
เพ่ือตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ซึ่งคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในฐานะของส่วนราชการ
ภายในจึงต้องเร่งพัฒนาคณะฯ ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก 4 ด้าน ที่ได้รับถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง
ได้แก่ การผลิตบัณฑิตบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ มุ่งพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับชุมชน สังคม และพัฒนาระบบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงภารกิจรองอีก 
3 ด้าน ได้แก่ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดการกระท าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และสังคม เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะที่ว่า “แหล่งภูมิปัญญาสร้างคน” และปณิธาน “สร้างคนสู่งาน  
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” ซึ่งจากกรอบนโยบายดังกล่าวข้างต้น การที่จะขับเคลื่อนให้นโยบายบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ การบริหารงานงบประมาณจึงเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากการจัดท างบประมาณจะเป็นการ
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งหากหน่วยงานสามารถที่จะขับเคลื่อนจน
บรรลุตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยฯ กระทรวง รวมถึงชาติ ก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจนเกิดเป็นบรรลุเป้าหมายใน
ระดับประเทศต่อไป 

ส านักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีโครงสร้างการบริหารงาน 9 ส่วนราชการ 
ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ งานบริการ
การศึกษา และงานบริหารงานทั่วไปปัจจุบันรับนักศึกษาเข้าศึกษา จ านวน 3,000 คน อาจารย์ 145 คน และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จ านวน 42 คน2 ในแต่ละปีงบประมาณมีงบประมาณรายได้อยู่ระหว่าง 25-34 ล้านบาท 
จัดเป็นหน่วยงานที่มีรายได้อยู่ในอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3 ซึ่งในการจัดท า
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งบประมาณรายได้นั้น ค่อนข้างมีความความยุ่งยาก ซับซ้อนในการด าเนินงาน ต้องจัดท าให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความเข้าใจ
ในระเบียบ หลักเกณฑ์ เทคนิค แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณ์สามารถให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการจัดท างบประมาณฯ ได้ หรือในกรณีที่หากผู้บริหารประสงค์ที่จะทราบ
ขั้นตอนหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณฯ หรือในกรณีเมื่อถึงรอบที่จะต้องจัดท างบประมาณ และผู้ปฏิบัติงาน
ประจ าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หากไม่มีคู่มือที่เก็บรวบรวมแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ก็จะส่งผลให้งานการ
จัดท างบประมาณรายได้ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจส่งผลเสียต่อการบริหารงบประมาณหากผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่แทนไม่เข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง   

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานการจัดท างบประมาณรายได้ประจ าปีของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีคู่มือที่รวบรวมแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน ข้อพึงระวัง ฯลฯ ก็จะสามารถส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้ทราบแนวทาง ขอบเขตภาระหน้าที่ที่พึงปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดผล
ส าเร็จของงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด สามารถให้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจได้ อีกท้ัง
ยังได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการศึกษาค้นคว้าคู่มือการปฏิบัติงาน จนส่งผลให้การบริหารและการจัดท า
งบประมาณรายได้ประจ าปีของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อย่างที
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือเป็นคู่มือของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน หรือบุคลากรต าแหน่งอื่นที่ต้อง
ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สกลนคร 

2) เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการของภาระงานด้านงานนโยบายและแผน และภาระงานด้านงบประมาณและ
การติดตามประเมินผล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สกลนคร ในแต่ละรอบปี 

3) เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของงานนโยบายและแผนและเป็นแหล่งตรวจสอบในการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน 
วข.สกลนคร 

4)  เพ่ือใช้เป็นเอกสารศึกษาอ้างอิงในการจัดการความรู้กลุ่มงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระดับคณะ 

1.3  ขอบเขต 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ เป็นการจัดท าขึ้นตาม
วิธีปฏิบัติงานเฉพาะของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เริ่มต้นและสิ้นสุด ดังนี้ 

1) การจัดท าประมาณการรายรับ 
2)  การค านวณงบประมาณสมทบหน่วยงานอื่นตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
3)  การตั้งจ่ายงบประมาณ 
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4) การสรุปงบประมาณเงินรายได้ตามแบบฟอร์มการจัดท างบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

1.4  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 หน่วยงำน  หมายถึง  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร 
 หน่วยงำนภำยใน  หมายถึง หน่วยงานระดับสาขาวิชา และหน่วยงานระดับงานภายใต้คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
 ประมำณกำรรำยรับ  หมายถึง  การประมาณการจ านวนงบประมาณท่ีจะจัดเก็บจากรายได้ท่ีเกิดจากค่า
บ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ  

กำรตั้งจ่ำยงบประมำณ หมายถึง การก าหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ส าหรับวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในแนวทางของการจัดท างบประมาณของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย การตั้ง
จ่ายงบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น และงบอุดหนุน ซึ่งอยู่ในรูปแบบการตั้งวงเงินและ
โครงการ/กิจกรรม 

ค่ำ FTES หมายถึง จ านวนหน่วยที่ปันส่วนรายรับ จากหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
พ้ืนฐาน ไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งเพ่ือเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายส าหรับใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
เช่น ค่าสอน ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ  
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บทที่ 2 
โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 เหตุผล โดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของ
รัฐที่จัดการศึกษา ระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินกิจการได้โดยอิสระสามารถพัฒนา
ระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหนึ่งในจ านวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทั้ง 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทาง
วิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยต่อยอดให้ผู้ส าเร็จการ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา 

 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นส่วน
ราชการที่จัดตั้ งขึ้นตามกฎกระทรวงการจัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 9  วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 20 ส่วนราชการ โดย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการ
ล าดับที่ 17 ตามกฎกระทรวง มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน เป้าหมายและโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

2.1  โครงสร้างองค์กร 
 1)  มหาวิทยาลัย 
  1.1)  ประวัติ 

- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวศึกษา ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 48 หน้า 1 

- วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์ได้อนุเคราะห์ 
จัดสรรที่ดินบริเวณคลองหก ฝั่งตะวันตก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 706 เนื้อที่ 610-3-41 ไร่ 
และบริเวณคลองรังสิตฝั่งเหนืออ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 39 เนื้อที่ 109-3-04 เพ่ือก่อสร้าง
ศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญา 

- พ.ศ. 2528 เริ่มขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตต่างๆ 
- วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

พระราชทานชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้เชิญ พระราชลัญจกรประจ าพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการของสถาบันฯ 

- วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ใน 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6ก วันที่ 18 
มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต กระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดสอน 4 คณะ ได้แก่ 
- คณะบริหารธุรกิจ 
-คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดสอน 2 คณะ ได้แก่ 
- คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ี
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดสอน 3 คณะ ได้แก่ 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดสอน 2 คณะ ได้แก่ 
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 
  1.2)   วิสัยทัศน์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณภาพชั้นน าในประเทศ ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  
ตอบสนองประชาคมอาเซียน 
  1.3)   ภารกิจ 

1.  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

2.  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่
การผลิตการบริการ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ประเทศ 

3.  บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 
4.  ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
5.  บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
6.  สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
7.  พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

http://www.roiet.rmuti.ac.th/
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1.4)   โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
 

 

หมายเหตุ  ส่วนราชการตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
     * หน่วยงานจัดตั้งภายในตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วันท่ี 1 กันยายน 2557 
 ** หน่วยงานจัดตั้งภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันท่ี 11มีนาคม 2559 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

คณะ 

- คณะบริหารธุรกิจ 

- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์

- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 

- คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยีการจดัการ 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

- คณะวิศวกรรมศาสตร ์
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ * 
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
- คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส านัก / สถาบัน 

- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- สถาบันชุณหะวณัเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
เอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ** 
- สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ** 

ส านักงานวิทยาเขต 

- ส านักงานวิทยาเขตสรุินทร ์
- ส านักงานวิทยาเขต
ขอนแก่น 

- ส านักงานวิทยาเขตสกลนคร 
  

ส านักงานอธิการบดี 

- กองกลาง 
- กองคลัง 
- กองนโยบายและแผน 

- กองบริหารงานบุคคล 

- กองพัฒนานักศึกษา 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย 
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 2)  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 
และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 20 ส่วนราชการ โดย คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี เป็นส่วนราชการล าดับที่ 17 มี ภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีรายละเอียดข้อมูลของคณะเบื้องต้น ดังนี้ 

2.1)  ประวัติ 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ได้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Multi technology Campus) เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน นักศึกษาและชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีประวัติการก่อตั้ง ดังนี้ 

 พ.ศ .  2535 ได้ รับมอบที่ ดินท าเล เลี้ ย งสัตว์ จากสภาต าบลพั งโคน  โดยอนุมัติ ข อ
กระทรวงมหาดไทย จ านวนเนื้อที่ 293 ไร่ 

 พ.ศ.  2536 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าเชื้อเพลิงในการปรับปรุงพ้ืนที่จ านวน 
100,000 บาท จาก ส.ส.เอกพร รักความสุข  

 พ.ศ.  2537 ได้รับงบประมาณเพ่ิมอีก 1,000,000 บาท จาก ส.ส.เอกพร  รักความสุข  เพ่ือ
สร้างรั้วล้อมรอบพ้ืนที่และสร้างถนนดินลูกรังถมทางเข้าวิทยาเขตสกลนครพร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากวิทยา
เขตขอนแก่นและวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวางแผนแม่บทออกแบบสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ 
ส านักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร 
   พ.ศ. 2538 ประกาศจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนครตามราชกิจจา
นุ เบกษา  เมื่ อ วันที่  26กันยายน  2538 ฝากนั กศึ กษาหลักสู ตรวท .บ  (สั ตวศาสตร์ ) เรียนที่ วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ หลักสูตร ปวส. (ช่างก่อสร้าง)เรียนที่วิทยาเขตขอนแก่นและหลักสูตร ปวส.(การตลาด) เรียนที่วิทยาเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา 

 พ.ศ. 2539 ได้ย้ายส านักงานชั่วคราวจากวิทยาเขตขอนแก่นมาด าเนินการที่วิทยาเขต
สกลนครและท าพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอ านวยการโดยหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระราชวิทยาคม) วัดบ้านไร่ ต. กุด
พิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และด าเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2539 เปิดสอน
หลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์) เรียนที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร 

 พ.ศ. 2540 ในปีการศึกษา 2540 รับนักศึกษาเข้าเรียนที่วิทยาเขตสกลนคร 
 พ.ศ. 2546 ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายมาโนชปาลซิงห์ ดาฮูจา และนางสาว ภาวีณา ดาฮูจา 

จ านวน 15 ไร่ 3 งาน 53 4/10 ตารางวา และ 8 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
 พ.ศ. 2548 ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  

ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 
 พ.ศ. 2550 ปรับโครงสร้างใหม่ประกอบด้วย ส านักงานวิทยาเขต คณะอุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี 
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 2.2)  วิสัยทัศน์ 
บูรณาการศาสตร์ สร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม 

  2.3)  ภารกิจ 
   1)  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและครูวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
   2)  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
   3)  บริการทางวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 
   4)  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
   5)  บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
   6)  สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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  2.4)  โครงสร้างคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ ส่วนราชการประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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 3)  ส านักงานคณบดี 
3.1)  ประวัติ 

 ส านักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ศ. 2548 ประกาศจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 
และพ.ศ. 2550 ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ประกอบด้วย ส านักงานวิทยาเขต และ 2 คณะ ซึ่งส านักงานคณบดี
เกิดข้ึนภายใต้หน่วยงานระดับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 3.2)  วิสัยทัศน์ 
หน่วยงานที่ให้บริการเหนือความคาดหมาย 

  3.3)  ภารกิจ 
   1) ให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาตามภารกิจของคณะ 
   2) สร้างระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจของคณะ 
   3) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของคณะ 
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  3.4)  โครงสร้างส านักงานคณบดี 
 
 

 

   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานทัว่ไป งานบริการการศึกษา 

แผนกงานวิชาการและวจิัย แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา แผนกงานพัฒนานักศึกษา แผนกงานธุรการคณะ 

ภาระงานด้านสารบรรณและการเจ้าหนา้ที่ 

ภาระงานด้านการเงิน บัญชี และพัสด ุ

ภาระงานด้านอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ 

ภาระงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ 

ภาระงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

 

ภาระงานด้านนโยบายและแผนหนว่ยงาน 

ภาระงานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล 

ภาระงานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 ภาระงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 

ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา 

ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 

ภาระงานด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 

ภาระงานด้านทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

ภาระงานด้านพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ 

ภาระงานด้านวิจยัและบริการวิชาการ 

ภาระงานด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 

ภาระงานด้านโสตทัศนศึกษาและห้องสมุดคณะ 

ภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา 

ภาระงานด้านบ่มเพาะวิสาหกิจและสิทธบิัตร 
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3.5)  โครงสร้างตามกรอบอัตราก าลังของส านักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

 

  

 

แผนกงานธุรการคณะ 
นายศักด์ิดา  สมแสน 

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
นางเยาวภา  ราชค า 

ภาระงานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน 
นางเยาวภา ราชค า 
 

ภาระงานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล 
นางเยาวภา ราชค า 
 

ภาระงานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางบุษบา  นครินทรส์าคร 
นางสาวอรนภา  ศรีโคตร 

ภาระงานด้านสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
นายรวี  ภูบุญมี 
 

ภาระงานด้านสารบรรณและการเจา้หน้าท่ี 
นางธนพร  ผิวค า/งานประชุม 
นางชฎารัตน์  อัคนิจ/สารบรรณส านักงานคณบด ี
นายสิทธิพร  จันทร์มาเมือง/สารบรรณงาน 
นางสาวพรทิพย์  อัคราช/สารบรรณสาขา 
นางสาวสุดารัตน์  รัตนกร/สารบรรณสาขา 
นางสาวสุธางศ์ุรัตน์  อุปรีย์/สารบรรณสาขา 
นางสาวรุ่งนภา  สัตถาผล/สารบรรณสาขา 
นางสาวขวัญชีวา  พรมทอง/สารบรรณสาขา 
นางสาวจันทร์จริา  นรสาร/สารบรรณสาขา 
นางสาวอพิณญา  พันธสา/สารบรรณสาขา 
นางสาวธัญพร  ก้านเกษ/สารบรรณสาขา 
นางสาวศิรินะภา แก้วค าแสน/สารบรรณสาขา 
นางทิพวรรณ  คุ้มบุญ/สารบรรณสาขา 
นางสาวปาริฉัตร  ค าสุรี/การเจ้าหน้าที ่

ภาระงานด้านอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
นายธานีรัตน์ ร่มเกษ 
นางสาวทิฆัมพร  ลาสุธรรม 
นายดนัยณัฐ  จันปุ่ม 
นางสาวนภาพร  สุภิวงศ์ 
นายทองค า  ลาสุธรรม 
นายอภิชาต  อาแพงพันธ์ 
นายนพรัตน์  ร่มเกษ 
ว่าที่ ร.ต.ธนากร พรหมพินจิ 
นายฐิติพงศ์ เรือนหลอ่ 
 
 
 
 

ภาระงานด้านการเงิน บัญชี และพัสด ุ
นายศักดิ์ดา  สมแสน/พัสด ุ
นางสาวดวงใจ จันทร์มาลา/การเงินและบญัชี 
นางลักขณา โสตะภา/พสัด ุ
นางสาวปาริฉัตร  ค าสุรีย์/เบิกค่าตอบแทนค่าสอน 
 

ภาระงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการตา่งประเทศ 
นางธนพร  ผิวค า 
 

ภาระงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่
นายสิทธิพร จันทรม์าเมอืง 
 
 
 

แผนกงานพัฒนานักศึกษา 
นายหาญณรงค์  นาเตย 

แผนกงานวิชาการและวิจัย 
นางจุรีรัตน์  หายักวงษ์ 

ภาระงานด้านทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
นางสาวรัศนิยา  กานนท ์
นางสาวอรอนงค์ จ าปาแก้ว 

ภาระงานด้านพัฒนาหลักสูตรฯ 
นางจุรรีัตน์  หายักวงษ์ 
นางสาวเบญจมาตย์  พรหมดรีาช 

ภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
นายอภิชาต  ราชค า 

ภาระงานด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 
นางสาวรุง่นภา สตัถาผล 

ภาระงานด้านโสตทัศนศึกษาและห้องสมุดคณะ 
นายชัยวัฒน์  หมั่นจิตร 

ภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา 
นางสาวอรอนงค์ จ าปาแก้ว 

 

ภาระงานด้านบ่มเพาะวิสาหกิจและสิทธิบัตร 
นายอภิชาต  ราชค า 

ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา 
นางสาวศิริรกั  ล าดวน 

ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 
นายหาญณรงค์ นาเตย 
นางสาวสจุันทรา สิทธ์ินะศร ี

ภาระงานด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นางสาวศิริรกั  ล าดวน 

หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
นางบุษบา  นครินทร์สาคร 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 
นางสาวรัศนิยา  กานนท์ 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร  เบ้าธรรม 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 
นางอมร  ค ามูล 
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  3.6)  โครงสร้างการปฏิบัติงานในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน 
    

 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ด้านนโยบายและแผน 

ภาระงานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน 

 

ภาระงานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล 

 ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดท า/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
3. ควบคุม ตรวจสอบ การจัดท าโครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
4. ด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. 
องค์ประกอบที่ 5 (1) 
5. จัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี (PART) 
6.  ให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 
2. จัดท าค าเสนอของบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 
3. ตรวจติดตามการด าเนินงานตามแผนฯ กับ
หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
4. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะและรายงานต่อ
ผู้บริหาร 
5. ตรวจสอบ/ให้ความเห็น ส าหรับการจัดท า
โครงการ/การสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
6.  ให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เขียนผลงาน 

ผู้เขียนผลงานปฏิบัติงานในแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โดยรับผิดชอบภาระงาน 2 ภาระ
งาน ได้แก่ ภาระงานด้านนโยบายและแผน และภาระงานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล  และปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าแผนกงาน ซึ่งอยู่ภายใต้งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่ต้องปฏิบัติ
ตามภารกิจของคณะฯ โดยมีรายละเอียดลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี งานที่ปฏิบัติในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ฯ ของคณะและวิทยาเขต ต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลนโยบาย เป้าหมายตั้งแต่ระดับชาติ 
กระทรวง กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน และวิเคราะห์ สังเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของคณะฯ ร่วมกับนโยบายดังกล่าว 
รวมถึงข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีตของคณะฯ เพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจส าหรับคณะกรรมการฯ ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ อีกทั้งยังด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนฯ เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
หลังจากจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ มีการน าเสนอเพ่ือประชาพิจารณ์จากบุคลากรทั้ งหมดของคณะฯ และ
น าเสนอในรูปแบบที่บุคลากรสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น แก่บุคลากรเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ 
ต้องน าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ (สภาสถาบัน) เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งจาก
การด าเนินงานในภาระงานด้านนโยบายและแผนนั้น ผู้เขียนได้ด าเนินการพัฒนางานโดยจัดท างานวิจัยในหัวข้อ
เรื่อง ทัศนคติของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายองค์กร เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนนโยบายของหน่วยงาน และน าผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน โดยได้เข้า
ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 1-3 
กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภาคบรรยาย และนอกจากนั้นได้มีการจัดท า KM เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ย่อยของหน่วยงานภายในคณะฯ ในหัวข้อเรื่อง 
Brainstorming for Plan ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้สมาชิกสามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์ย่อยของงานที่
ตนเองรับผิดชอบได ้ 
   2) จัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ ควบคุม ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และโครงการต่าง ๆ โดยแผนปฏิบัติของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ต้องมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและวิทยาเขตสกลนคร ตามขั้นตอนและวิธีการตามกระบวนการ ISO 
9001 : 2008 PM 26  ส่วนในการปฏิบัติงานในการควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการตามแผนฯ นั้น 
ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลแผนการด าเนินงานทั้งเป้าหมายตัวชี้วัด ระยะเวลา วัตถุประสงค์ของทุกโครงการในแผนฯ 
เพ่ือควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึงให้ข้อมูล
ส าหรับการวางแผนด าเนินงานโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย นอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์การด าเนินงาน
โครงการกับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของโครงการเพ่ือ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของโครงการในการขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยในการ
ด าเนินงานผู้เขียนได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการค านวณ วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
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  3) จัดท าค าเสนอของบประมาณ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทั้งงบประมาณรายจ่าย 
และงบประมาณรายได้ การปฏิบัติงานต้องมีการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
บุคลากร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าค าเสนอของบประมาณ โดยการน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติการ การค านวณและวิเคราะห์งบประมาณ ดังนี้ 
   3.1) งบประมาณรายจ่าย หน่วยงานในระดับคณะ มีหน้าที่ในการเสนอของบประมาณ
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โครงการ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในคณะฯ ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดท างบประมาณเพ่ือพิจารณา การจัดล าดับความส าคัญ โดยต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ ละ
ครุภัณฑ์ โครงการ ถึงความจ าเป็น ความส าคัญและความต้องการที่แท้จริง รวมถึงความสอดคล้องและขับเคลื่อน
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ ด้วยเพ่ือให้การเสนอของบประมาณรายจ่าย มีความถูกต้อง มีแบบแผน
และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงาน  
   3.2)  งบประมาณรายได้ ในส่วนของการจัดท างบประมาณรายได้ ในหน่วยงานระดับ
คณะ ต้องมีการรวบรวมข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลการจัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษา เพื่อจัดท าประมาณการรายได้ และน า
ประมาณการรายได้มาตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งในกระบวนการตั้งจ่ายงบประมาณนี้ ต้องมีการก ากับ 
ควบคุมการตั้งจ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ (เช่น การตั้งจ่ายงบประมาณโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ไม่เกิน
สัดส่วนที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ หรือแผนระยะยาวของหน่วยงาน) และโครงการที่เสนอของบประมาณ 
ต้องสามารถขับเคลื่อนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ฯ ของหน่วยงานได้ โดยการให้ข้อมูล  ชี้แจง ท าความเข้าใจกับ
คณะกรรมการจัดท างบประมาณ ให้ค าเสนอของบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์และแผนงานที่ได้เป็นไปตามนโยบาย
ที่หน่วยงานก าหนดไว้  
  4) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบาย แผน งบประมาณ ผลการด าเนินงานในอดีต 
เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร ดังนี้ 

4.1)  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับการใช้จ่าย 
งบประมาณในแต่ละปงีบประมาณ เพ่ือเป็นการปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไป 

4.2)  การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาจากข้อมูลประวัตินักศึกษาที่มีอยู่ (สถานศึกษาเดิม  
ภูมิล าเนา สาขาที่เข้าศึกษา) เพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับการวางแผนประชาสัมพันธ์ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ  
เชิงรุก โดยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ในที่ประชุมวางแผนการออกแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก  
 4.3)  การวิเคราะห์งบประมาณรายได้ของหน่วยงาน เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณของหน่วยงานอื่น ๆ และเป็นข้อมูลส าหรับการบริหาร
และตัดสินใจให้กับผู้บริหาร โดยได้น าสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ เพ่ือพิจารณา  
   4.4)  การวิเคราะห์งบประมาณรายได้ของคณะฯ ย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือศึกษาการบริหาร
งบประมาณฯ และเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของคณะฯ  
   4.5)  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจ าปีงบประมาณ 
เพ่ือรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยฯ  
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   4.6)  การรวบรวม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานทั้งระดับยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการ 
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยรายงานเป็นประจ ารายไตรมาส (มกราคม , เมษายน , กรกฎาคม , กันยายน) เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานในแต่ละรอบ
รายงาน และได้เกิดการพัฒนางานด้านการรายงานประเมินผลการด าเนินงานของคณะ ฯ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
ไม่ส่งรูปเล่มรายงานเนื่องจากการไม่เข้าใจในการสรุปรายงาน จึงได้จัดท าโครงการสรุปผลการด าเนินงานฯ ที่มี
รูปแบบให้อาจารย์มาน าเสนอผลการด าเนินงานฯ ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ส่งผลให้ผู้รับผิดชอ บ
โครงการมีความเข้าใจในกระบวนการประเมินผลโครงการ ท าให้สามารถวางแผนและประเมินผลโครงการได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
  5) จัดท าแผนหรือโครงการ ส าหรับการขอก าหนดอัตราบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวใหม่ ทั้งประเภท
ต าแหน่งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะฯ ส าหรับก าหนดอัตราบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวใหม่ ต้องมีการ
ก ากับ ตรวจสอบ การเสนอขออัตราบุคลากรใหม่จากหน่วยงานภายใน (ในระดับสาขา) โดยวิเคราะห์ถึ งความ
จ าเป็น มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งเป็นไปตามมาตรฐานของ ก.พ.อ. ซึ่งภาระหน้าที่ต้องตรงตามต าแหน่งที่จะขอ
เสนอ หากไม่มีความจ าเป็นหรือภาระหน้าที่ไม่ตรงตามต าแหน่งที่เสนอขอเท่าที่ควร ผู้ปฏิบัติงานมีข้อเสนอแนะ
ผู้บริหาร ให้ชะลอการขออัตรา 
  6)  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า เผยแพร่แนวปฏิบัติทั้งในรูปแบบเอกสาร และถ่ายทอดความรู้โดย
การอบรมสัมมนา การเป็นวิทยากร รวมถึงตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ การจัดท าแผนงานโครงการ/การสรุปประเมินผลการด าเนินงาน แก่หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ อาทิเช่น 

6.1)  การเผยแพร่ขั้นตอน (Flowchart) และแนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการ การ 
บริหารงานงบประมาณภาครัฐ ทั้งในรูปแบบเอกสารแผ่นพับ สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังหน่วยงานภายในเพื่อ
บุคลากรหรือผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 

6.2)  จัดท าโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ในกระบวนการด าเนินงานโครงการ โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานและการบริหารโครงการเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน  
   6.3)  เป็นวิทยากรทั้งภาคบรรยาย และเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานขององค์กร ตั้งแต่ระดับอ าเภอ คณะ โรงเรียนสาธิตฯ สาขาวิชา องค์กรนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 
ทั้งในด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน การบริหารจัดการงบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการงบประมาณ การบริหารโครงการและการสรุปประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ ดังนี้ 
    6.3.1)  เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การบริหารจัดการงบประมาณ และการ
เขียนโครงการและการสรุปประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ให้กับองค์กรนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  
    6.3.2)  ร่วมเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ให้กับผู้เข้าร่วม
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จัดท าแผนฯ อ าเภอ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เกษตรกรต้นแบบ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้าน 
ฯลฯ  
    6.3.3)  เป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติ หัวข้อ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560  
   6.4) ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าการเขียน และจัดท าโครงการและการสรุปประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ โดยการให้ค าแนะน าแบบตัวต่อตัวหรือการตรวจเอกสารแบบเสนอโครงการ (ง.8) 
ก่อนขออนุมัติกับคณบดี 
 7)  ควบคุม ดูแล ก ากับ ตรวจสอบ การก าหนดแผนงานและปฏิบัติงานในแผนกงานฯ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด โดยมีงานในขอบเขต ดังต่อไปนี้  

7.1)  ด้านนโยบายและแผน 
7.2)  ด้านงบประมาณและติดตามประเมิน  
7.3)  ด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (SAR,สมศ.,ISO,KM,5ส) 
7.4)  ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) (เว็บไซต์คณะฯ และอีก 7 สาขาวิชา  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารบุคลากร ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์โดยการประสานงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่คณะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ระหว่างผู้ใช้ระบบและผู้ดูแล
ระบบในระดับวิทยาเขตและระดับมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเพ่ือวิเคราะห์เป็นรายงาน
ประจ าปี)  
 8) งานที่ได้รับมอบหมาย  

นอกจากงานที่ได้รับผิดชอบตามภาระงานในต าแหน่งแล้ว ผู้เขียนยังได้รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ  
ดังต่อไปนี้  

8.1)  ออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานอีกด้วย เช่น ออกแบบป้าย กระเป๋า แผ่นพับ  
ของที่ระลึกอ่ืน ๆ ของคณะฯ ดังนี้ 
  8.2)  ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์งานโครงการต่าง ๆ ของคณะ อาทิเช่น โครงการนิทรรศการ
และงานแข่งขันวิชาชีพ (Open House) งานแข่งขันปั่นจักรยาน FIT ชวนปั่นละเบ๋อ ฯลฯ 
  8.3) จัดท างานน าเสนอผลการด าเนินงานคณะฯ ให้กับผู้บริหารในการน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ  
   
  



บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
 การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติการจัดท าค างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีของคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นี้ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่าง ๆ 
ต้องปฏิบัติตามคู่มือซึ่งมีระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

3.1   มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กฎระเบียบ 

  1)  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกาา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกาา ในการจัดการศึกาาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554 
  2)  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกาา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกาา ในการจัดการศึกาาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 
  3)  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหาร
งบประมาณเงินรายได ้
  4)  ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราการจ้างบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว  
  5)  คู่มือแบบฟอร์มการจัดท างบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  6)  มาตรฐานการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

3.2  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1)  การด าเนินงานทุกขั้นตอนไม่ควรตัดสินใจเองหรือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตัดสินใจ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยการเสน่หา ควรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 2)  ไม่ควรเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  
 3)  การปฏิบัติงานจะต้องอยู่ภายใต้กรอบหรือมาตรฐานเดียว 
 4)  การปฏิบัติงานให้ค านึงถึงประโยชน์หรือคุณค่าต่อนักศึกาาบุคลากรหรือหน่วยงานเท่านั้น 

3.3  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 1)  หลักเกณฑ์การประมาณการรายรับ  
  1.1)  จัดท าประมาณการรายรับจากค่าบ ารุงการศึกาา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการศึกาา 
(เฉพาะภาคสมทบ) ค่าธรรมเนียมการศึกาา ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกาาใหม่ (ส าหรับนักศึกาาที่เข้าศึกาาก่อนปี
การศึกาา 2554 ให้ค านวณแยกค่าลงทะเบียนกับค่าบ ารุงการศึกาา ส่วนนักศึกาาที่เข้าศึกาาตั้งแต่ปีการศึกาา 
2554 ให้ค านวณแบบเหมาจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกาา 
ค่าลงทะเบียน และค่ะรรมเนียมการศึกาา ในการจัดการศึกาาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกาา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกาา ในการจัดการศึกาาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554) โดยมีหลักเกณฑ์การค านวณ ดังนี้ 
   1.1.1)  ชั้นปีที่ 1 ให้ใช้จ านวนนักศึกาาตามแผนรับนักศึกาาปีการศึกาาก่อนหน้า
ปีงบประมาณ เช่น จัดท างบประมาณปี 2560 ให้ใช้แผนรับปีการศึกาา 2559 โดยให้ดูควบคู่กับจ านวนนักศึกาาที่
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สมัครเข้าศึกาาทั้งระบบโควตา และรับตรงที่มีข้อมูลแล้ว อีกทั้งยังต้องพิจารณาจากผลการรับนักศึกาาในปี
การศึกาาที่ผ่านมาด้วย เช่น โปรแกรมออกแบบการผลิต ปีการศึกาา 2558 มีผู้เข้าศึกาาในชั้นปีที่ 1 จ านวน 10 
คน แต่ในปีการศึกาาที่ผ่านมาหลาย ๆ ปี พบว่า มีผู้เข้าศึกาาในโปรแกรมวิชาดังกล่าว ไม่เคยเกิน 15 คน แต่ใน
แผนรับปีการศึกาา 2559 ก าหนดไว้ที่ 30 คน ให้พิจารณาใส่ข้อมูลไม่เกิน 20 คน 
   1.1.2)  ชั้นปีที่ 2-5 ให้ใช้จ านวนนักศึกาาปัจจุบัน 

 2)  หลักเกณฑก์ารค านวณงบประมาณสมทบหน่วยงานอ่ืน 
  2.1)  สมทบวิทยาเขต ในอัตราร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับทั้งระดับต่ ากว่าปริญญา และ
ระดับปริญญา ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ดังตารางที่ 3.1 

ตารางที ่3.1 แสดงอัตรางบประมาณที่สมทบวิทยาเขต 
(อ้างอิงตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณเงินรายได้) 
 

ระดับการจัดการศึกษา ระบบการศึกษา จ านวนวงเงินที่สมทบ 
การจัดการศึกาาระดับ
ปริญญา 

ภาคปกติ วงเงินร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ ระดับปริญญา 
ภาคปกติ 

ภาคสมทบ วงเงินร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ ระดับปริญญา 
ภาคสมทบ 

การจัดการศึกาาต่ ากว่า
ระดับปริญญาตรี (ปวส.) 

ภาคปกติ วงเงินร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ ระดับต่ ากว่า
ปริญญา ภาคปกติ 

ภาคสมทบ วงเงินร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ ระดับต่ ากว่า
ปริญญา ภาคสมทบ 

  2.2  สมทบมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับทั้งระดับต่ ากว่าปริญญา 
และระดับปริญญา ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ดังตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2 แสดงอัตรางบประมาณที่สมทบมหาวิทยาลัย 
(อ้างอิงตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณเงินรายได้) 
 

ระดับการจัดการศึกษา ระบบการศึกษา จ านวนวงเงินที่สมทบ 
การจัดการศึกาาระดับ
บัณฑิตศึกาา (ปริญญาโท) 

ภาคปกติ วงเงินร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับระดับ
บัณฑิตศึกาา ภาคปกติ 

ภาคสมทบ วงเงินร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ ระดับ
บัณฑิตศึกาา ภาคสมทบ 

ดังนั้น  หน่วยงานจึงสามารถตั้งงบรายจ่ายในหมวดต่าง ๆ ได้ร้อยละ 80 ของ
ประมาณการรายรับทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ตามระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่าย
เพ่ือจัดการศึกาาหลักสูตรบัณฑิตศึกาาของคณะ 

การจัดการศึกาาระดับ ภาคปกติ วงเงินร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ ระดับ
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ระดับการจัดการศึกษา ระบบการศึกษา จ านวนวงเงินที่สมทบ 
ปริญญา ปริญญา ภาคปกติ 

ภาคสมทบ วงเงินร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ ระดับ
ปริญญา ภาคสมทบ 

การจัดการศึกาาต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรี (ปวส.) 

ภาคปกติ วงเงินร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ ระดับ
ต่ ากว่าปริญญา ภาคปกติ 

ภาคสมทบ วงเงินร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ ระดับ
ต่ ากว่าปริญญา ภาคสมทบ 

  2.3  เงินออมสะสม ให้ตั้ง ร้อยละ 5 ของประมาณการรายรับของภาคปกติ 
  2.4  ค่าไฟฟ้า ให้ตั้งร้อยละ 5 ของประมาณการรายรับของภาคปกติ และภาคสมทบ โดยวงเงิน
ค่าไฟฟ้าสมทบวิทยาเขต/ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ ที่ค านวณได้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินตามเกณฑ์ที่สามารถตั้ง
งบประมาณรายจ่ายได้ ดังนั้น ภาคปกติ หน่วยงานต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายของประมาณการรายรับในส่วนร้อย
ละ 55 เป็นค่าไฟฟ้าสมทบวิทยาเขต/ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 5 ไว้ด้วย และหน่วยงานจึงสามารถตั้งงบ
รายจ่ายในหมวดต่าง ๆ ได้ร้อยละ 50 ของประมาณการรายรับ กรณีภาคสมทบให้บริการจัดการตามระเบียบว่า
ด้วยการรับเงินและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกาาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2557 
  2.5  งบกลาง หรืองบประจ าส่วน สมทบในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณคงเหลือ
หลังหักสมทบมหาวิทยาลัยฯ/วิทยาเขตฯ/เงินออมสะสม ซึ่งงบประจ าส่วนของหน่วยงานระดับ คณะ การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานในกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา หรือรายการที่ไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี 
  2.6)  ส่งใช้เงินยืม หมายถึง เงินยืมของหน่วยงาน ที่ส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ โดยให้ตั้งร้อยละ 10 
ของวงเงินยืมทั้งหมด  
  2.7)  ให้หน่วยงานปันส่วนรายรับ ไปยังหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐาน
หรือรายวิชาที่หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยปันส่วนจาก
ค่า FTES ที่เกิดจากรายวิชานั้น ๆ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

 3)  หลักเกณฑก์ารตั้งจ่ายงบประมาณ 
  3.1)  งานบริหารสินทรัพย์ ที่เกิดรายได้จากการให้บริการงานวิจัย และงานบริการวิชาการ หรือ
รายได้ อ่ืน ๆ ส าหรับการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ให้ค านวณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของรายได้รับจริงใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา และให้ตั้งงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยพิจารณาถึงทรัพยากรที่มีและการ
ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย 
  3.2)  ให้บริหารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ต้องด าเนินการเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยฯ ที่ก าหนดไว้ และจะต้อง
ค านึงถึงความคุ้มค่า ความประหยัด ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ ต้องรับผิดชอบ
ต่อการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับมอบอ านวยโดยเคร่งครัด 
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  3.3)  การใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยงานใช้จ่ายตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในเอกสาร
งบประมาณเงินรายได้ เป็นส าคัญ 
  3.4)  ด าเนินการเบิกจ่ายโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับจ่าย 
เก็บรักาา เงินรายรับ พ.ศ.2550 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.5)  การตั้งจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   3.5.1)  งบบุคลากร หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
    3.5.1.1)  หากหน่วยงานได้รับอนุมัติอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกาาที่จ้าง
ด้วยงบประมาณรายจ่าย โดยการปรับหรือคัดเลือกจากอัตราลูกจ้างเงินรายได้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกาา 
หากได้รับอนุมัติอัตราดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการแจ้งยุบอัตราลูกจ้างเงินรายได้ ส่งกองบริหารงานบุ คคลและกอง
นโยบายและแผน และหากมีความจ าเป็นต้องคงอัตราไว้ให้วิเคราะห์ภาระงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อม
ทั้งสรุปเหตุผล/ความจ าเป็นเสนอผู้บริหารเป็นกรณีไป 
     ก)  กรณีที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมอัตรา 
ลูกจ้างชั่วคราวระหว่างปีงบประมาณ ให้แนบหนังสืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ 
     ข)  การขออัตราใหม่ ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็น ภาระงาน และ
ผลกระทบ หากไม่ได้รับจัดสรรอัตรา เสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ และให้แนบหนังสืออนุมัติมาด้วย 
    3.5.1.2)  ค านวณงบประมาณหมวดงบบุคลากร ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างเงินรายได้ ดังตารางที่ 3.3 

ตารางที่ 3.3 อัตราค่าจ้างของบุคลากรลูกจ้างเงินรายได้ตามคุณวุฒิที่จ้าง 
(อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราการจ้างบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว) 
 

คุณวุฒิท่ีจ้าง อัตราค่าจ้าง 
ปริญญาโท 18,360 บาท 
ปริญญาตรี 5 ปี 14,980 บาท 
ปริญญาตรี 4 ปี 14,020 บาท 
ปวส. 11,160 บาท 
ปวท. หรือ ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา 10,370 บาท 
ปวช. 9,150 บาท 
ม.ต้น , ม.ปลาย 8,300 บาท 
ต่ ากว่ามัธยมศึกาา 7,110 บาท 
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 8,340 บาท 

 
   3.5.2)  งบด าเนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธาณูปโภค 
    3.5.2.1)  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้ตั้งจ่ายตามความจ าเป็น และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความส าคัญกับด้านการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก ในการเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อน แล้วจึงเบิกจ่ายจาก
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งบประมาณรายได้ โดยการใช้เกณฑ์การปันส่วนเงินรายได้จากค่า FTES เป็นเกณฑ์ในการประมาณการรายจ่าย ซึ่ง
การตั้งค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ าแนกได้ดังนี้ 
     ก)  ค่าตอบแทนค่าสอน โหลดเกินภาระงานสอน 
     ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพการศึกาา 
     ค)  ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา 
     ง)  ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของบุคลากร 
     จ)  ค่าประกันสังคม 
     ฉ)  ค่าวัสดุส านักงาน และสาขาวิชา 
     ซึ่งการตั้งจ่ายงบประมาณหมวดงบด าเนินงานนั้น จะตั้งจ่ายเพ่ิมขึ้น
จากปีที่แล้ว ร้อยละ 20 และจากการประมาณการจากภาระงานด้านการเงิน บัญชีและวัสดุ  
     กรณีรายการวัสดุ ที่ต้องด าเนินการในลักาณะครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ ากว่า
เกณฑ์และเป็นรายการที่ระบุไว้ในค าของบประมาณของหน่วยงาน ให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
    3.5.2.2)  ค่าสาธารณูปโภค ให้เป็นไปตามมาตรการประหยัด ตามนโยบายของ    
มหาวิทยาลัยฯ 
   3.5.3)  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    การด าเนินการจัดซื้อจัดหางบลงทุน สามารถด าเนินการได้ตั้งแต่ไตรมาสแรก 
และต้องสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เน้นครุภัณฑ์ทดแทน หรือให้พิจารณาตามความเหมาะสม จ าเป็นและ
ตามล าดับความส าคัญ โดยต้องค านึงถึงความส าคัญกับครุภัณฑ์ที่มีประโยชน์ด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก 
   3.5.4)  งบอดุหนุน 
    ให้หน่วยงานสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
    1.7.4.1)  เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ให้ระบุชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณของ
แต่ละโครงการ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดโครงการที่เสนอขอทุกโครงการ พร้อมทั้งจัดท าตารางสรุปเป้าหมายการ
ด าเนินงานและจ าแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่ายของงบเงินอุดหนุน ทุกผลผลิต 
   3.5.5)  งบรายจ่ายอื่น 
    3.5.5.1)  ให้แนบรายละเอียดโครงการที่เสนอขอทุกโครงการ (แบบฟอร์มการ
เขียนโครงการ ง.8) 
    3.5.5.2)  จัดท าตารางสรุปเป้าหมายการด าเนินงานและจ าแนกงบประมาณ
ตามค่าใช้จ่ายของงบรายจ่ายอ่ืน ทุกผลผลิต 
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ผังงานที่ 3.1 แสดงเกณฑ์การค านวณวงเงินเพ่ือเสนขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 
(อ้างอิงตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณเงินรายได้) 

ภาคปกต ิ ภาคสมทบ 

จ านวนนักศึกาาท้ังหมดของวิทยาเขต / คณะ 

จ านวน นศ. สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตรฯ์ จ านวน นศ. สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร ์

ภาคปกต ิ ภาคสมทบ 

ปวส. ปริญญา ปวส. ปริญญา ปวส. ปริญญา ปวส. ปริญญา 

วงเงินภาคสมทบ 

วงเงินภาคปกต ิ

คณะตั้งได้ 55% 
สมทบ 

วิทยาเขต 20% 
สมทบ 

มหาวิทยาลัยฯ 
20% เงินออม

สะสม 5%  

คณะตั้งได้ 55% 
สมทบ 

วิทยาเขต 20% 
สมทบ 

มหาวิทยาลัยฯ 
20% เงินออม

สะสม 5%  

คณะตั้งได้ 60% 
สมทบ 

วิทยาเขต 20% 
สมทบ 

มหาวิทยาลัยฯ 
20% 

คณะตั้งได้ 55% 
สมทบ 

วิทยาเขต 20% 
สมทบ 

มหาวิทยาลัยฯ 
20% เงินออม

สะสม 5%  

คณะตั้งได้ 55% 
สมทบ 

วิทยาเขต 20% 
สมทบ 

มหาวิทยาลัยฯ 
20% เงินออม

สะสม 5% 

คณะตั้งได้ 55% 
สมทบ 

วิทยาเขต 20% 
สมทบ 

มหาวิทยาลัยฯ 
20% เงินออม

สะสม 5%  

คณะตั้งได้ 60% 
สมทบ 

วิทยาเขต 20% 
สมทบ 

มหาวิทยาลัยฯ 
20%   

คณะตั้งได้ 55% 
สมทบ 

วิทยาเขต 20% 
สมทบ 

มหาวิทยาลัยฯ 
20% เงินออม

สะสม 5%  

วงเงินท่ีสามารถตั้ง
งบประมาณรายจ่ายของ   

ภาคปกติ 

การจัดการศึกาา 
ด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

วงเงินท่ีสามารถตั้ง 
งบประมาณรายจ่าย 

ของภาคสมทบ 

การจัดการศึกาา 
ด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

วงเงินท่ีสามารถตั้ง 
งบประมาณรายจ่าย 

ของภาคปกติ 

การจัดการศึกาา 
ด้านสังคมศาสตร ์

วงเงินท่ีสามารถตั้ง 
งบประมาณรายจ่าย 

ของภาคสมทบ 

การจัดการศึกาา 
ด้านสังคมศาสตร ์
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 4)  หลักเกณฑก์ารสรุปงบประมาณเงินรายได้ตามแบบฟอร์มการจัดท างบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  ในแต่ละปีงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกาา ได้ก าหนดผลผลิตและจัดเรียง
ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกาาในสังกัดและในก ากับส านักงานฯ ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสอดคล้องกับ
งบประมาณแผ่นดิน โดยก าหนดให้เสนอขอแยกเป็น 6 ผลผลิต ดังต่อไปนี้ 
  ผลผลิตที่ 1 :  ผู้ส าเร็จการศึกาาด้านสังคมศาสตร์ 
  ผลผลิตที่ 2 :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
  ผลผลิตที่ 3 :  ผู้ส าเร็จการศึกาาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผลผลิตที่ 5 :  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  ผลผลิตที่ 6 :  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
  ซึ่งในการปฏิบัติงานในด้านการจัดท างบประมาณรายได้นั้น จะปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปMicrosoft Office : Excel ในการช่วยค านวณงบประมาณตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ดังนี้ 
  4.1  หลักเกณฑ์การสรุปงบประมาณรายได้ตามแบบฟอร์มจัดท างบประมาณรายได้ภาคปกติ 
   จากวงเงินที่สามารถตั้งจ่ายได้ในส่วนภาคปกติ การจัดการศึกาาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและภาคปกติ การจัดการศึกาาด้านสังคมศาสตร์ ให้น ามารวมกัน เพ่ือตั้งงบประมาณเงินรายได้ ภาค
ปกติ จ าแนกตามผลผลิต และให้จัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ ดังนี้ 

ตารางที ่3.4 การจัดท ารายละเอียดค าเสนอของบประมาณรายได้ภาคปกติตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯ  
ก าหนด (อ้างอิงตาม คู่มือแบบฟอร์มการจัดท างบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 
 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ แบบฟอร์ม 
1 จัดท ารายละเอียดตารางสรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

กระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/กลยุทธ์หน่วยงาน 
ผลผลิต/ตัวชีว้ัด และงบประมาณ 

แบบฟอร์ม ป.01 

2 จัดท าประมาณการจ านวนนักศึกาา แบบฟอร์ม ป.02 
3 จัดท ารายละเอียดสรุปวงเงินงบประมาณเงินรายได้ระยะปานกลาง แบบฟอร์ม ป.03 
4 จัดท ารายละเอียดสรุปค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี  แบบฟอร์ม ป.04 ถึง ป.07 
5 จัดท ารายละเอียดค าเสนอขอตั้งงบประมาณ 6 ผลผลิต  แบบฟอร์ม ปร.1 ถึง ปร.6 
6 จัดท ารายละเอียดตารางสรุปโครงการงบเงินอุดหนุนและงบ

รายจ่ายอื่น  
แบบฟอร์ม ปร.7 ปร.8 
พร้อมแนบรายละเอียดการเขียน
โครงการ ง.8 ในภาคผนวก 

7 จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงค่าครุภัณฑ์  ตามแบบฟอร์ม ง.4.1 ใน
ภาคผนวก 

8 จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงรายการสิ่งก่อสร้างและปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง 

แบบฟอร์ม ง.5.1 
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  4.2  หลักเกณฑ์การสรุปงบประมาณรายได้ตามแบบฟอร์มจัดท างบประมาณรายได้ภาคสมทบ 
   จากวงเงินที่สามารถตั้งจ่ายได้ในส่วน ภาคสมทบ การจัดการศึกาาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และภาคสมทบ การจัดการศึกาาด้านสังคมศาสตร์ ให้น ามารวมกันเพ่ือตั้งงบประมาณเงินรายได้ ภาค
สมทบ จ าแนกตามผลผลิต โดยให้จัดท ารายละเอียดเฉพาะหมวดค่าจ้างชั่วคราวอัตราเดิม และโครงการที่อยู่ในงบ
เงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืนเท่านั้น วงเงินที่เหลือให้ตั้งเป็นงบกลาง และให้จัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มค า
เสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้ 

ตารางที ่3.5 การจัดท ารายละเอียดค าเสนอของบประมาณรายได้ ภาคสมทบ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯ  
ก าหนด (อ้างอิงตาม คู่มือแบบฟอร์มการจัดท างบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 
 

ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ แบบฟอร์ม 
1 จัดท ารายละเอียดตารางสรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

กระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/กลยุทธ์หน่วยงาน 
ผลผลิต/ตัวชีว้ัด และงบประมาณ 

แบบฟอร์ม ส.01 

2 จัดท าประมาณการจ านวนนักศึกาา แบบฟอร์ม ส.02 
3 จัดท ารายละเอียดสรุปวงเงินงบประมาณเงินรายได้ระยะปานกลาง แบบฟอร์ม ส.03 
4 จัดท ารายละเอียดสรุปค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี  แบบฟอร์ม ส.04 ถึง ส.07 
5 จัดท ารายละเอียดค าเสนอขอตั้งงบประมาณ 6 ผลผลิต  แบบฟอร์ม สร.1 ถึง สร.6 
6 จัดท ารายละเอียดตารางสรุปโครงการงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่าย

อ่ืน  
แบบฟอร์ม สร.7 สร.8 
พร้อมแนบรายละเอียดการเขียน
โครงการ ง.8 ในภาคผนวก 

7 จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงค่าครุภัณฑ์  ตามแบบฟอร์ม ง.4.1 ในภาคผนวก 
8 จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงรายการสิ่งก่อสร้างและปรับปรุง

สิ่งก่อสร้าง 
แบบฟอร์ม ง.5.1 

5)  หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
  5.1)  การประมาณการรายรับ ไม่ควรประมาณการสูงเกินความเป็นจริง ซึ่งหากประมาณการสูง
ไปจะท าให้การตั้งจ่ายสูงตามไปด้วย เมื่อการจัดเก็บงบประมาณจริงต่ ากว่าการประมาณการจะท าให้การวางแผน
กิจกรรมเกิดความเสียหาย 
  5.2)  การประมาณการรายรับ พึงระวังการประมาณการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายมีวัตถุประสงค์
ในการใช้จ่ายอย่างชัดเจน เช่น ค่ากิจกรรมนักศึกาา ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าบัตรนักศึกาา ฯลฯ ต้องหัก
ออกจากประมาณการ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประมาณการรายรับในส่วนของการ
บริหารสินทรัพย์ต่อไป 
  5.3)  การตั้งจ่ายงบประมาณควรให้ค านึงถึงประโยชน์ของนักศึกาามาเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ควรใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย และค านึงถึงความคุ้มค่าระหว่างการลงทุนและผลที่จะได้รับกลับมา 
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  5.4)  โครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอในงบประมาณรายได้ ควรเป็นโครงการที่สอดคล้องและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  
  5.5)  การก าหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ต้องให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
มาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ โดยราคาต้องไปเกินราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนด 

3.4  เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 3.4.1  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1)  จ านวนนักศึกาา 

เป็นข้อมูลส าหรับการค านวณรายรับ โดยในการค านวณรายรับของงบประมาณนั้น จะค านวณ 2  
ภาคการศึกาาในรอบปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใช้รอบปีการศึกาาที่ 2559 ทั้งภาคการศึกาาที่ 
1 และ 2 โดยข้อมูลที่ใช้เป็นนักศึกาาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท (ถ้ามี) 
  2)  ข้อมูลสหกิจศึกาาและการฝึกงาน 

เป็นขอ้มูลนักศึกาาท่ีออกสหกิจศึกาาและการฝึกงาน โดยจะหักออกจากการประมาณการรายรับ  
เนื่องจากงบประมาณสหกิจศึกาา จะไม่น าเข้ามาในงบประมาณรายได้ อันเนื่องมาจากสหกิจศึกาามีระเบียบใน
การบริหารงานเฉพาะ 
  3)  ข้อมูลแผนการเรียน 

ปัจจุบันการค านวณประมาณการรายรับนั้น จะใช้ระเบียบการจัดเก็บค่าบ ารุงการศึกาา  
ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการศึกาา หรือค่าธรรมเนียมการศึกาาต่าง ๆ แบบเหมาจ่าย ซึ่งระบบการเหมาจ่ายจะ
ไม่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลแผนการเรียน จะใช้ส าหรับนักศึกาาที่เข้าศึกาาหลังปีการศึกาา 2554 ซึ่งหากมีนักศึกาา
กลุ่มท่ีเข้าศึกาาก่อนปีการศึกาา 2554 จะใช้ระบบการจัดเก็บแบบไม่เหมาจ่าย โดยใช้ข้อมูลแผนการเรียน 
  4)  ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว 
  เป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวางแผนการตั้งจ่ายงบประมาณหมวดงบบุคลากร ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน ทั้งอัตราที่มีบุคลากรถือครองและอัตราว่าง 
  5)  ข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  เป็นข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังงบประมาณรายจ่าย 
(แผ่นดิน) และงบประมาณรายได้ ในปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่ใช้ส าหรับการตัดสินใจในการตั้ง
จ่ายงบประมาณโครงการ 
 3.4.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  1)  งบประมาณ 
  ณรงค์ สัจพันโรจน์4 ได้ให้ความหมายของงบประมาณไว้ว่า งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ
ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่งรวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม
โครงการและค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนประกอบด้วย
การท างาน 3 ขั้นตอนคือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติและ (3) การบริหาร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม5 ได้ให้ความหมายของงบประมาณไว้ว่า งบประมาณ หมายถึง การ
วางแผนการที่คาดว่าจะต้องจ่าย โดยการคิดล่วงหน้าและแสดงข้อมูลออกมาเป็นตัวเลข และอาจแสดงออกมาในรูป
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ของตัวเงิน จ านวนชั่วโมงในการท างาน จ านวนผลิตภัณฑ์จ านวน ชั่วโมงเครื่องจักร  ค่าสึกหรอ ค่าโสหุ้ย เป็นต้น
งบประมาณ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมต้นทุนโครงการตลอดจนแผนงานตั้งแต่ในระดับโครงการจนถึง
การบริหารจัดการหน่วยงานและใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารท าให้มีประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงิน
เนื่องจากเป็นแผนงานที่แสดงออกในลักาณะเชิงปริมาณจะที่เกิดขึ้นในเวลาที่ก าหนด 

วิชาญ  ปัสพงา6์ กล่าวไว้ว่า งบประมาณ หมายถึง แผนการด าเนินงานในการจัดหาเงินมาใช้ 
ในกิจการซึ่งจะแสดงเป็นตัวเลขในรูปของจ านวนหน่วยและจ านวนเงินที่จะใช้ด าเนินงาน ส าหรับระยะเวลาในภาย
หน้าการจัดท างบประมาณจะจัดท าล่วงหน้าถ้าเป็นงบประมาณระยะสั้นก็จะมีระยะเวลา 3 เดือน 6เดือนหรือ 1
ปี และถ้าเป็นงบประมาณระยะยาวจะมีระยะเวลา3 ปี 5 ปี การจัดท างบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์
ในทางการบริหารและเป็นที่ยอมรับส าหรับการช่วยตัดสินใจของผู้บริหารได้ 
  ดังนั้น สรุปได้ว่า งบประมาณ หมายถึง การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงการจัดหาเงิน
มาใช้จ่าย ซึ่งจะแสดงออกในรูปแบบของตัวเลขที่เป็นจ านวนหน่วยและจ านวนเงิน รวมถึงการวางแผนการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยากรที่สนับสนุนในกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ โ ดยงบประมาณมี
หลากหลายระยะ เช่น แผน 1 ปี แผน 3 ปี แผน 5 ปี หรือแผนระยะยาว 15 ปี  

2) ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ 
วิชาญ  ปัสพงา์6 กล่าวไว้ว่า งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 

หน่วยงานสามารถน าเอางบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าความส าคัญและ
ประโยชน์ของงบประมาณมีดังนี้ 

2.1)ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานตามแผนงานและก าลังเงินที่มีอยู่โดยให้ 
มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นของ
หน่วยงานลดลง 

2.2) ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงานถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่าย 
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคมโดยหน่วยงาน
ต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้ เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการที่จ าเป็นเป็นโครงการลงทุนเพ่ือ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหน่วยงาน 

2.3) เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพเนื่องจาก 
ทรัพยากรหรืองบประมาณของหน่วยงานมีจ ากัดดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรร
ทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพโดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้าน
และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นๆด้วยเพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็ว
ที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

2.4) เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากรและเงินงบประมาณท่ีเป็นธรรมงบประมาณ 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุดที่มีความจ าเป็นและทั่วถึงที่จะท าให้หน่วยงาน
นั้นสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5) เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงานเนื่องจากงบประมาณ 
เป็นที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะด าเนินการในแต่ละปีพร้อมทั้งผลที่จะเกิดข้ึนดังนั้นหน่วยงานสามารถใช้
งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานต่างๆที่ท าเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

https://www.l3nr.org/u/charn3029
https://www.l3nr.org/u/charn3029
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3) ข้อจ ากัดของงบประมาณและบทบาทที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ 
วิชาญ  ปัสพงา์6 กล่าวว่า เนื่องจากงบประมาณเป็นแผนงานแสดงออกถึงความต้องการของ 

หน่วยงานในอนาคตในการใช้จ่ายเงินเพ่ือการด าเนินงานต่างๆและงบประมาณเป็นการประมาณการรายรับและ
รายจ่ายที่ได้มาและจ่ายไปในอนาคตดังนั้นงบประมาณจึงยังไม่สมบูรณ์แน่นอนว่าจะเป็นไปตามนั้นการด าเนินงาน
ในเรื่องงบประมาณอาจต้องถูกกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะท าให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นตามที่
วางแผนไว้การบริหารงานของหน่วยงานในเรื่องงบประมาณนั้นมีความส าคัญและเป็นตัวการที่มาก าหนดการ
บริหารงบประมาณว่าจะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวหากผู้บริหารและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีความรอบรู้เข้าใจถึง
ระบบและกลไกงบประมาณดีแล้ว 

การจัดท าและการบริหารงบประมาณเพ่ือไปสู่เป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จะท าส าเร็จ 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการบริหารงบประมาณมีองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณ
และการบริหารงบประมาณองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีบทบาทดังต่อไปนี้ 

3.1) บทบาทของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 
3.1.1) ผู้บริหารจะต้องตระหนักและเห็นความส าคัญของงบประมาณว่าเป็นเครื่องมือ 

ส าคัญที่ใช้ในการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.1.2) ผู้บริหารจะต้องจัดองค์กรและวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ 

ทีเ่ป็นอยู่และให้มีการประสานงานกันในระหว่างหน่วยงานในองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงาน 
ที่เป็นหน่วยข้อมูลกลางในการบริหารงบประมาณขององค์กร 

3.1.3) ผู้บริหารจะต้องจัดบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณท่ีต่อเนื่องและ 
มีข้อมูลในด้านต่างๆไว้พร้อม 

3.1.4) ผู้บริหารจะต้องจัดเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการบริหารงานงบประมาณไว้ 
ครบถ้วนเพื่อให้การจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

3.2) บทบาทของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ 
3.2.1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณต้องรู้จักเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าที่ของตนเอง 

เป็นอย่างดีและมีเหตุผล 
3.2.2) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณต้องจัดระบบบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3.3) บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 

3.3.1) จัดระบบงานและองค์กรให้มีสายการบังคับบัญชาในองค์กรที่แน่นอนพร้อมทั้ง 
มอบอ านาจและความรับผิดชอบให้ไว้เพื่อให้งานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3.2) จัดให้มีการประสานงานกับในหน่วยงานขององค์กรในการบริหารงบประมาณ 
โดยเฉพาะงานงบประมาณและงานบัญชีการเงิน 

3.3.3) จัดให้มีองค์กรกลางเป็นศูนย์รวมข้อมูลงบประมาณขององค์กรเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนงานการบริหารงบประมาณงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกันในด้านข้อมูลที่ใช้ 

4) ประเภทของงบประมาณ 
การจ าแนกงบประมาณตามท่ีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

https://www.l3nr.org/u/charn3029
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อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เกี่ยวข้อง สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
   4.1)  งบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จที่แสดงประมาณการณ์
รายได้ รายจ่ายของรัฐในอนาคต ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินส าหรับด าเนินงานของรัฐทั้งหมด ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง
ปกติคือระยะเวลา 1 ปี แผนที่เรียกว่างบประมาณรวมถึงการกะประมาณบริการ กิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย
ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนในการด าเนินงานให้บรรลุตามแผน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นงบประมาณ
ที่คณะฯ ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลส าหรับด าเนินกิจการของหน่วยงาน 
   4.2)  งบประมาณรายได้ หมายถึง แผนการจ่ายเงินที่มาจากรายรับของคณะ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ค่าบ ารุงการศึกาา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการศึกาา ค่าธรรมเนียมการศึกาาพิเศา ค่าขึ้น
ทะเบียนนักศึกาา หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจการของคณะ ซึ่งอาจจัดเก็บได้ทั้งระบบ
เหมาจ่าย และจัดเก็บแยก 

5) การจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ส านักกฎหมายและระเบียบ ส านักงบประมาณ7 ได้จ าแนกประเภทรายจ่าย ไว้ 5 ประเภท 

รายจ่าย ดังนี้ 
  5.1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 
รายจ่ายที่จ่ายลักาณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักาณะรายจ่าย ดังกล่าว 
   5.1.1)  เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภท
เป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักาณะเงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน 
   5.1.2)  ค่าจ้างประจ า หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักาณะค่าจ้างประจ า และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จายควบกับค่าจ้างประจ า  
   5.1.3)  ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับการท างานปกติแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนที่ควบกับค่าจ้างชั่วคราว 
   5.1.4)  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ให้แก่พักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด รวมถึงเงินที่ก าหนดให้จ่ายใน
ลักาณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 
  5.2)  งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่าย
ที่จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดใน
ลักาณะรายจ่ายดังกล่าว ดังนี้ 
   5.2.1)  ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ
ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด เช่น 
    - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
    - เงินตอบแทนต าแหน่งและเงินอ่ืน ๆ เช่น เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกาาของ
บุตร เงินช่วยเหลือในการท าศพ 
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    - ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 
    - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
    - ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 
    ฯลฯ 
   5.2.2)  ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักาณะรายจ่ายอื่น ๆ  
   5.2.3)  ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักาณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
   5.2.4)  ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาาี เป็นต้น 
  5.3)  งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักาณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักาณะรายจ่ายดังกล่าว 
   5.3.1)  ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักาณะโดยสภาพคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
    - รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    - รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 
20,000 บาท 
    - รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักาาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
    - รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกาาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    - ราจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาาี ค่าประกันภัย 
ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
   5.3.1)  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
    - รายจ่ายหรือจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
    - รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
    - รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็น
การติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้ง
แรกในสถานที่ราชการ 
    - รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
    - รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกาาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
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    -  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
  5.4)  งบอุดหนุน หมายถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานหน่วยงานของหน่วยงาน เช่น เงิน อุดหนุนงานวิจัย บริการวิชาการ เงิน เดือนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกาา ฯลฯ 
  5.5)  งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายส าหรับโครงการพัฒนาการจัดการศึกาา เช่น โครงการ
ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกาาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกาาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

6) งบประมาณรายได้ 
งบประมาณรายได้ หมายถึง งบประมาณท่ีเก็บรายรับมาจากการจัดเก็บจากค่าบ ารุงการศึกาา  

ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการศึกาา ค่าธรรมเนียมการศึกาา ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกาา ที่จัดเก็บจากนักศึกาาใน
มหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการจัดเก็บจากค่าการให้บริการทางวิชาการของ
หน่วยงาน และตั้งจ่ายวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณนั้น ๆ  
   6.1) การจ าแนกประเภทหมวดประมาณในงบประมาณรายได้ 
    6.1.1) งบบุคลากร เป็นรายจ่ายส าหรับการจ่ายเงินเดือนบุคลากรประเภท
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมารายวัน 
    6.1.2)  งบด าเนินการ  เป็นรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า 
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบ
รายได้อ่ืนใดในลักาณะค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
     ก)  ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้
ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เช่น 
      - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
      - เงินตอบแทนต าแหน่งและเงินอ่ืน ๆ เช่น เงินช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการศึกาาของบุตร เงินช่วยเหลือในการท าศพ 
      - ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 
      - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
      - ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 
      ฯลฯ 
     ข)  ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักาณะรายจ่ายอื่น ๆ  
     ค)  ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักาณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
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     ง)  ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค 
สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาาี เป็นต้น 
    6.1.3)  งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ 
รายจ่ายที่จ่ายในลักาณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดใน
ลักาณะรายจ่ายดังกล่าว 
     ก)  ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักาณะโดย
สภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
      - รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ ์
      - รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
      - รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักาาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
      - รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกาาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
      - ราจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาาี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
     ข)  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
      - รายจ่ายหรือจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
      - รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
      - รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้าง
อาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ 
      - รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชนหรือนิติบุคคล 
      - รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกาาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้าง 
      -  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืน
ที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
    6.1.4)  งบอุดหนุน หมายถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือ
ช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานหน่วยงานของหน่วยงาน เช่น เงินอุดหนุนงานวิจัย บริการวิชาการ เงินเดือน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกาา ฯลฯ 
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    6.1.5)  งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายส าหรับโครงการพัฒนาการจัด
การศึกาา เช่น โครงการผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกาาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกาาด้าน
สังคมศาสตร์ ผลผลิตท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
 
 

 

 



บทที่ 4 
ขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
 การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติการจัดท าค างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีของคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะต้องมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

4.1  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ ที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด าเนินงานจะต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการ ISO 9001 : 2015     
โดยในการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณจะแล้วเสร็จตั้งแต่ในระดับคณะ มหาวิทยาลัยฯ จะ
ได้รับสรุปผลการตั้งจ่ายงบประมาณฯ เท่านั้น ซึ่งการวางแผน การตัดสินใจตั้งจ่ายโครงการ/กิจกรรมใดจะขึ้นกับ
การตัดสินใจของคณะ แต่ให้อยู่ในขอบเขต หลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณและมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยในการ
จัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตามผังงานที่ 4.1 ดังนี้ 
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ระยะเวลา ขั้นตอน เอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 

3 วัน 

  
 
- รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  
- รายชื่อผู้ปฏิบัติงานการจัดท าแผน
รับ งานสหกิจศึกษา งานทะเบยีน 
งานบุคลากร (ผู้จดัท าข้อมูลเบื้องต้น
ในการจัดท างบประมาณ) 

 
 
- เจ้าหน้าท่ี
สารบรรณ
กลางคณะฯ 
- เจ้าหน้าท่ี
งานบุคลากร 

1 วัน - - เจ้าหน้าท่ี
สารบรรณ
กลางคณะฯ 

2 วัน - แผนรับนักศึกษา 
- จ านวนนักศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน 
- แผนสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 
- ระเบียบการจัดเกบ็ค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียมฯ  

- คณะกรรม 
การฝ่ายรวบ 
รวมข้อมูล  

1-2 สัปดาห ์
-  - เจ้าหน้าท่ี

กองนโยบาย
และแผน 

1 สัปดาห์  - โครงการ กิจกรรมที่หน่วยงาน
ภายในเสนอขอ 
- อัตราก าลังบุคลากรประเภท
ลูกจ้างช่ัวคราว 
- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ/
คณะฯ 

- คณะอนุ 
กรรมการ
จัดท า (ร่าง) 
ค าเสนอขอ
งบประมาณ 

1 สัปดาห ์ - (ร่าง) ค าเสนอของบประมาณ
รายได ้

- คณะกรรม 
การพิจารณา
งบประมาณ 

1 สัปดาห ์ - (ร่าง) ค าเสนอของบประมาณ
รายได ้

- คณะกรรม 
การบริหาร/
ประจ าคณะ 

3 วัน ค าเสนอของบประมาณรายได ้ -  

1 วัน ค าเสนอของบประมาณรายได ้ - เจ้าหน้าท่ี
แผนกงาน
นโยบายและ

เริ่มต้น 

เสนอและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจดัท า (ร่าง)

ค าเสนอของบประมาณ 

 คณบดีพิจารณา 

 

จัดท าประมาณการรายรับ 

 กองนโยบายและแผนพิจารณา 

 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

จัดท า (ร่าง) การตั้งจ่ายงบประมาณ โดย
คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการพิจารณา                  
งบประมาณพิจารณา 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

 คณะกรรมการบรหิาร/ประจ าคณะ 
ไม่ผา่น 

ผ่าน 

สรุปงบประมาณรายไดป้ระจ าปีตามแบบฟอร์มค าเสนอขอ 

ส่งข้อมูลไปยังวิทยาเขต 
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ระยะเวลา ขั้นตอน เอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยวข้อง 
แผน 
ส านักงาน
วิทยาเขตฯ 

ก่อนเข้าสู่
ปีงบประมา
ณ ประมาณ 
1-2 เดือน 

 
 

งบประมาณรายไดป้ระจ าป ี - เจ้าหน้าท่ี
แผนกงาน
นโยบายและ
แผน 
ส านักงาน
วิทยาเขตฯ 
- แจ้งทุก
หน่วยงาน
ภายใน 
- คณะกรรม 
การบริหาร/
ประจ าคณะ 

   

ผังงานที่ 4.1 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 

อธิบายตามผังงานที่ 4.1 ดังนี้ 
 4.1.1  เสนอและจัดท าค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการพิจารณางบประมาณ  และค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดท าร่างค าเสนอของบประมาณของคณะ เพ่ือเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณา  
 4.1.2  จัดท าประมาณการรายรับ ดังนี้ 
  1)  ค านวณรายรับของ 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1/25xx ภาคเรียนที่ 2/25xx ภาคเรียนที่ 
3/25xx (ถ้ามี) รายการที่น ามาใช้ในการค านวณประกอบด้วย 5 รายการ คือ 
   1.1)  ค่าบ ารุงการศึกษา 
   1.2)  ค่าลงทะเบียน 
   1.3)  ค่าสนับสนุนการศึกษา (เฉพาะภาคสมทบ) 
   1.4)  ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ 
   1.5)  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ภาค 1/25xx) 
  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2554 ให้ค านวณแยกระหว่างค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
กับค่าลงทะเบียน โดยค่าลงทะเบียนให้ค านวณกับหน่วยกิตที่ลงเรียน ส่วนนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2554 ให้ค านวณแบบเหมาจ่าย โดยอัตราที่จัดเก็บให้เป็นไปตามประกาศต่อไปนี้ 

- ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (ปวส.) จัดเก็บตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ/แจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

จบการท างาน 
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อีสาน เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่ะรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554 ดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวส. 
(อ้างอิงตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ า รุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554) 
 

หลักสูตร ประเภทภาคการศึกษา 
อัตราเหมาจ่าย 

(บาท) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาปกติ 5,650 
 ภาคฤดูร้อน 2,000 
สายวิชาอ่ืน ๆ  ภาคการศึกษาปกติ 4,650 
 ภาคฤดูร้อน 1,500 
รายวิชาฝึกประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน 1,000 

- ระดับปริญญาตรี จัดเก็บตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง  
อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2554 ดังตารางที่ 4.2 และ 4.3 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
(อ้างอิงตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตร ประเภทภาคการศึกษา 
อัตราเหมาจ่าย 

(บาท) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปกติ 

ภาคฤดูร้อน 
7,150 
2,800 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปกติ 

ภาคฤดูร้อน 
8,650 
3,000 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิต 
หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปกติ 

ภาคฤดูร้อน 
10,150 
3,500 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) 
(อ้างอิงตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2)  จัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มตารางประมาณการรายรับเงินรายได้ ดังแบบฟอร์มตารางที่  
4.4 โดยแยกรายละเอียดจากภาคปกติและภาคสมทบ และแยกผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับด้าน
สังคมศาสตร์  

3)  จัดท ารายละเอียดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานของคณะ (คณะที่จัดสอนวิชา 
พ้ืนฐาน) โดยใช้หลักเกณฑ์ปันส่วนรายได้จากจ านวนนักศึกษา FTES โดยใช้ค านวนนักศึกษาจริงของปีการศึกษาที่
ผ่านมา ใช้แบบฟอร์มดังแบบฟอร์มตารางที่ 4.5 
  4)  งานวิจัยและบริการวิชาการ และรายได้อ่ืน ๆ ส าหรับการจัดท างบประมาณรายได้ประจ าปี
งบประมาณ ให้ค านวณเพ่ิมร้อยละ 20 ของรายได้รับจริงในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา  
  5)  สรุปประมาณการรายรับ พร้อมค านวณหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณไปยังวิทยาเขตและ
มหาวิทยาลัยฯ การตั้งเงินออม การตั้งงบกลาง (ประจ าส่วน) ตามแบบฟอร์มตารางที่ 4.6 และ 4.7 

หลักสูตร ประเภทภาคการศึกษา 
อัตราเหมาจ่าย 

(บาท) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปกติ 

ภาคฤดูร้อน 
15,000 
4,000 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคการศึกษาปกติ 
ภาคฤดูร้อน 

12,000 
4,000 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปกติ 
ภาคฤดูร้อน 

20,000 
7,000 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิต 
หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปกติ 

ภาคฤดูร้อน 
23,000 
8,000 
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ตารางที่ 4.4  แบบฟอร์มตารางประมาณการรายรับเงินรายได้ 

 

แบบ  ปส.1-57

ค่าธรรมเนียม

จ านวน การศึกษาพิเศษ

นักศึกษา อัตราค่าบ ารุง รวมค่าบ ารุง จ านวน จ านวน รวมเงินค่า รวมเงินค่า รวมเงินค่า รวมค่า

คณะ / หลักสูตร / ปีการศึกษา การศึกษา การศึกษา หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิตบรรยาย หน่วยกิตปฏิบัติ ลงทะเบียน จ านวน ข้ึนทะเบียน รวมรายรับ

สาขาวิชา / ช้ันปี …………. ต่อภาคเรียน ปีการศึกษา บรรยาย/ ปฏิบัติ/ (อัตรา x นศ. x (อัตรา x นศ. x เรียน (อัตรา x นศ.) นักศึกษา นักศึกษาใหม่

(ภาค 1) ………./ ภาค 1 คน คน จ านวน นก.) จ านวน นก.) เข้าใหม่ (อัตรา x จ านวน

(อัตรา x นศ.) นศ.ใหม่)

คณะ……………….

หลักสูตร 2 ปี 

สาขาวิชา………………….. รวม

   ชั้นปีท่ี 1

   ชั้นปีท่ี 2

   ชั้นปีท่ี 3

หลักสูตร 4 ปี 

สาขาวิชา………………….. รวม

   ชั้นปีท่ี 1

   ชั้นปีท่ี 2

   ชั้นปีท่ี 3

   ชั้นปีท่ี 4

รวมรายรับปีการศึกษา …….. ภาค 1

ตาราง ประมาณการรายรับ เงินรายได้ประจ าปี ………………... (1 ตุลาคม ………….. - 30 กันยายน ……………)

ระดับ……….……….   ภาค…………….   ภาคเรียนท่ี…………………….

ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ภาค 1 / ………….. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่

ประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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ตารางที่ 4.5 แบบฟอร์มตารางรายรับจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานของคณะ 

ประมาณการรายรับ (ค่า FTES) จากการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ค่า FTES

คณะ นักศึกษา ประจ าคณะ ประจ าคณะ GE
ภาคเรียนท่ี 1/………. (500 / FTES) (500 / FTES)

รวม

ไม่ปันส่วน ปันส่วน GE

ค่า FTES รายวิชาพ้ืนฐานของคณะ                     คณะ (GE)………………………………………..                          คณะ..........................................

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนท่ีนักศึกษาของคณะต่าง ๆ (ค่า FTES)

ระดับปริญญา……......................….      ภาค………..      ภาคเรียนท่ี ………………..

ค่า FTES  ภาค 1/2556 จ านวนเงิน

รวมเงิน
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ตารางที่ 4.6 สรุปประมาณการรายรับ  

 
 

ภาค............

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

ประมาณการรายรับ

     ระดับ ปวส.

     ระดับ ปริญญาตรี

     ระดับ ปริญญาโท

     ระดับ ปริญญาเอก

1   การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     1.1 ระดับ ปวส.

     1.2 ระดับ ปริญญาตรี

     1.3 ระดับ ปริญญาโท

     1.4 ระดับ ปริญญาเอก

2   การจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

     2.1 ระดับ ปวส.

     2.2 ระดับ ปริญญาตรี

     2.3 ระดับ ปริญญาโท

     2.4 ระดับ ปริญญาเอก

วงเงินท่ีสามารถต้ังงบประมาณรายจ่ายได้ตามเกณฑ์

1. ยอดประมาณการรายรับ

2. สมทบวิทยาเขตฯ/ส่วนกลาง นครราชสีมา

       - การจัดการศึกษา

       - ค่าไฟฟ้า

3. สมทบมหาวิทยาลัยฯ

       - การจัดการศึกษา

       - ส่งใชเ้งินยืม

4. เงินออมสะสม (ให้ต้ัง 5% ของประมาณการรายรับ)

5. งบประมาณท่ีต้ังจ่าย 

   5.1  งบกลาง

 งบประมาณต้ังจ่ายหลังหักงบกลาง

   5.2  งบประมาณการจัดการเรียนการสอน 45% ของประมาณการรายจ่าย

       - ค่าใชจ่้ายในการจัดการเรียนการสอนของคณะ (FTES จริง)

         บวก รายรับจากการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐาน

         หัก  รายจ่ายการจัดการเรียนการสอนคืนคณะพ้ืนฐาน (FTES เทียม)

    รวมประมาณการจัดการเรียนการสอน 45% ท้ังส้ิน

   5.3  งบประมาณบริหารจัดการตามพันธกิจ 55% ของประมาณการรายจ่าย

   งบประมาณท่ีต้ังจ่าย (รวมงปม.รายจ่าย 6 ผลผลิต ) -                     -                   -                   -                   

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาสกลนคร

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ................

รายการ
ปีงบประมาณเงินรายได้
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ตารางที่ 4.7  ตารางค านวณค่า FTES ปกต ิ
 

 
 
 4.1.3  เมื่อด าเนินการจัดท าประมาณการรายรับเสร็จ ให้ด าเนินการส่งประมาณการฯ ไปยังกองนโยบาย
และแผนเพ่ือพิจารณา หากมีการปรับแก้ คณะต้องด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 4.1.4 ในขณะที่กองนโยบายและแผน พิจารณาประมาณการรายรับนั้น ให้คณะด าเนินการแจ้งไปยังทุก
หน่วยงานภายใน ให้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอของบประมาณรายได้ ซึ่งประกอบไปด้วย งบประมาณ
โครงการ ทั้งโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (ด้านวิทย์และด้านสังคม) โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ 
และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ประสงค์จะเสนอขอ โดยให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแบบฟอร์มจัดท าโครงการ (ง.8) ครุภัณฑ์จัดท าตามแบบฟอร์มการเสนอขอครุภัณฑ์ (ง.4.1) 

4.1.5  เมื่อประมาณการรายรับผ่านการพิจารณาจากกองนโยบายและแผนแล้ว ให้น าประมาณการรายรับ 
และข้อมูลที่สาขาวิชา/งาน ประสงค์จะเสนอของบประมาณ (ตามข้อ 3.2.4) มาจัดท า (ร่าง) การตั้งจ่าย
งบประมาณ โดยคณะอนุกรรมการจัดท าร่างค าเสนอของบประมาณ โดยการใช้แบบฟอร์ม ปร.1 ถึง ปร.6 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
. 
 

ตารางค านวณค่า FTES ปกติ

ประมาณการรายรับ -                

 งบประมาณท่ีต้ังจา่ย -                

การจัดการศึกษา 45%ปกติ

พันธกิจอ่ืนๆ 55%ปกติ

FTES ปกติ รวม

FTES ปกติ จริง

FTES ปกติ เทียม

ค่าใช้จ่ายต่อ FTES ปกติ

ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาของคณะ (FTES จริง)

ค่าใชจ่้ายการจัดการศึกษาคืนคณะพ้ืนฐาน (FTES เทียม)

งบประมาณท่ีต้ังจา่ย (รวมงปม.รายจา่ย 6 ผลผลิต ) -                
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ตารางที่ 4.8 แบบฟอร์มจัดท างบประมาณรายได้ (ปร.1) 

 
 

ผลผลิตท่ี 1  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - บาท

งบบุคลากร - บาท

1. ค่าจา้งช่ัวคราวรายเดือน - บาท

1.1 อัตราเดิม   ……..  อัตรา ……………… บาท

1.1.1  อัตราเดิม   ………...   อัตรา ……………… บาท

1) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………….. ……………… อัตรา ค่าจ้าง ……………… บาท

2) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………….. ……………… อัตรา ค่าจ้าง ……………… บาท

3) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………….. ……………… อัตรา ค่าจ้าง ……………… บาท

1.1.2  อัตราท่ีได้รับอนุมัติเพ่ิมระหว่างปี ………..อัตรา ……………. บาท

1) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

2) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

3) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

1.2 อัตราใหม่  …..  อัตรา …………… บาท

1) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

2) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

3) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

2. ค่าจา้งช่ัวคราวรายวัน  -         บาท

1) ………..อัตรา   X   ……………บาท   X  …………..วัน ………….. บาท

2) ………..อัตรา   X   ……………บาท   X  …………..วัน ………….. บาท

งบด าเนินงาน - บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - บาท

1.1 ค่าตอบแทน - บาท

1.2 ค่าใช้สอย - บาท
1.3 ค่าวัสดุ - บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค - บาท

 - ค่าน้ าประปา - บาท

 - ค่าไฟฟ้า - บาท

 - ค่าโทรศัพท์ - บาท
 - ค่าไปรษณีย์โทรเลข - บาท

 - อ่ืนๆ  บาท

แบบ ปร.1

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี ……………………

การค านวณอัตราค่าจ้างให้
เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยฯ 

แบบ ปร.1 

การค านวณอัตรางบด าเนินงานให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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งบลงทุน - บาท

1. ค่าครุภัณฑ์   (ให้จดัท ารายละเอียดค าช้ีแจงตามแบบฟอร์มภาคผนวก ง.4) - บาท

รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

1.) ……………………………………………… - …………. - - บาท

2.) ……………………………………………… - …………. - - บาท

2. ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง   (ให้จดัท ารายละเอียดค าช้ีแจงตามแบบฟอร์มภาคผนวก ง.5) -            บาท

รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

1  ……………………………………….. -   ………….. -         - บาท

2  ……………………………………….. -   ………….. -         - บาท

งบเงินอุดหนุน -            บาท

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

งบรายจา่ยอ่ืน -            บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

ฯลฯ

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

ฯลฯ

โครงการพัฒนาหลักสูตรหรือการประกันคุณภาพ(QA)

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

ฯลฯ

โครงการพัฒนาห้องสมุด/ส่ือการสอน/ส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง/ผลิตต ารา ฯลฯ

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

ฯลฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพ/กิจกรรมนักศึกษา

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

ฯลฯ

หมายเหตุ :  งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน ถ้าขอเป็นโครงการให้จัดท าตารางสรุปโครงการตามแบบฟอร์ม  ปร.7  และ ปร.8

                พร้อมแนบรายละเอียดโครงการ  ในส่วนของภาคผนวก

ตารางที่ 4.8 แบบฟอร์มจัดท างบประมาณรายได้ (ปร.1) (ต่อ) 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุโครงการ/กิจกรรม และ
จ านวนงบประมาณ โดยแยก

ตามประเภทโครงการตามฟอร์ม 

แบบ ปร.1 
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ภาพที่ 4.9 แบบฟอร์มจัดท างบประมาณรายได้ (ปร.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการให้บริการวิชาการ -           บาท

งบเงินอุดหนุน -           บาท

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

3  ………………………….. -            บาท

4  ………………………….. -            บาท

5  ………………………….. -            บาท

6  ………………………….. -            บาท

7  ………………………….. -            บาท

หมายเหตุ :  ให้จัดท าตารางสรุปโครงการตามแบบฟอร์ม ปร.7  พร้อมแนบรายละเอียดโครงการ ในส่วนของภาคผนวก

 แบบ ปร.2

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี …………………

ให้ระบโุครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและจ านวน

งบประมาณ 

แบบ ปร.2 
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ตารางที่ 4.10 แบบฟอร์มจัดท างบประมาณรายได้ (ปร.3) 

 

ผลผลิตท่ี 3 :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - บาท

งบบุคลากร - บาท

1. ค่าจา้งช่ัวคราวรายเดือน -         บาท

1.1 อัตราเดิม   ……..  อัตรา ……………… บาท

1.1.1  อัตราเดิม   ………...   อัตรา ……………… บาท

1) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………….. ……………… อัตรา ค่าจ้าง ……………… บาท

2) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………….. ……………… อัตรา ค่าจ้าง ……………… บาท

3) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………….. ……………… อัตรา ค่าจ้าง ……………… บาท

1.1.2  อัตราท่ีได้รับอนุมัติเพ่ิมระหว่างปี ………..อัตรา ……………. บาท

1) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

2) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

3) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

1.2 อัตราใหม่  …..  อัตรา …………… บาท

1) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

2) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

3) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

2. ค่าจา้งช่ัวคราวรายวัน  -         บาท

1) ………..อัตรา   X   ……………บาท   X  …………..วัน ………….. บาท

2) ………..อัตรา   X   ……………บาท   X  …………..วัน ………….. บาท

งบด าเนินงาน - บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - บาท

1.1 ค่าตอบแทน - บาท

1.2 ค่าใช้สอย - บาท
1.3 ค่าวัสดุ - บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค - บาท

 - ค่าน้ าประปา - บาท

 - ค่าไฟฟ้า - บาท

 - ค่าโทรศัพท์ - บาท
 - ค่าไปรษณีย์โทรเลข - บาท

 - อ่ืนๆ  บาท

แบบ ปร.3

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี …………………..
แบบ ปร.3 

การค านวณอัตราค่าจ้างให้
เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยฯ 

การค านวณอัตรางบด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด 
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งบลงทุน - บาท

1. ค่าครุภัณฑ์   (ให้จดัท ารายละเอียดค าช้ีแจงตามแบบฟอร์มภาคผนวก ง.4) - บาท

รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

1.) ……………………………………………… - …………. - - บาท

2.) ……………………………………………… - …………. - - บาท

2. ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง   (ให้จดัท ารายละเอียดค าช้ีแจงตามแบบฟอร์มภาคผนวก ง.5) -            บาท

รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย รวมเงิน

1  ……………………………………….. -   ………….. -         - บาท

2  ……………………………………….. -   ………….. -         - บาท

งบเงินอุดหนุน -            บาท

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

งบรายจา่ยอ่ืน -            บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

ฯลฯ

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

ฯลฯ

โครงการพัฒนาหลักสูตรหรือการประกันคุณภาพ(QA)

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

ฯลฯ

โครงการพัฒนาห้องสมุด/ส่ือการสอน/ส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง/ผลิตต ารา ฯลฯ

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

ฯลฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพ/กิจกรรมนักศึกษา

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

ฯลฯ

หมายเหตุ :  งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน ถ้าขอเป็นโครงการให้จัดท าตารางสรุปโครงการตามแบบฟอร์ม  ปร.7  และ ปร.8

                พร้อมแนบรายละเอียดโครงการ   ในส่วนของภาคผนวก ง.8

ตารางที่ 4.10 แบบฟอร์มจัดท างบประมาณรายได้ (ปร.3) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปร.3 

ระบุโครงการ/กิจกรรม และ
จ านวนงบประมาณ โดยแยก

ตามประเภทโครงการตามฟอร์ม 



 
 

48 

ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี -           บาท

งบเงินอุดหนุน -           บาท

1  ………………………….. -              บาท

2  ………………………….. -              บาท

3  ………………………….. -              บาท

4  ………………………….. -              บาท

5  ………………………….. -              บาท

หมายเหตุ :  ให้จัดท าตารางสรุปโครงการตามแบบฟอร์ม ปร.7  พร้อมแนบรายละเอียดโครงการ ในส่วนของภาคผนวก

แบบ ปร.5

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี ………………..

ตารางที่ 4.11 แบบฟอร์มจัดท างบประมาณรายได้ (ปร.4) 

 

 

ตารางที่ 4.12 แบบฟอร์มจัดท างบประมาณรายได้ (ปร.5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตท่ี 4  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม -           บาท

งบรายจา่ยอ่ืน -           บาท

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

3  ………………………….. -            บาท

4  ………………………….. -            บาท

5  ………………………….. -            บาท

6  ………………………….. -            บาท

7  ………………………….. -            บาท

หมายเหตุ :  ให้จัดท าตารางสรุปโครงการตามแบบฟอร์ม ปร.8  พร้อมแนบรายละเอียดโครงการ ในส่วนของภาคผนวก

 แบบ ปร.4

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี……………

ให้ระบโุครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและจ านวน

งบประมาณ 

ให้ระบโุครงการวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและจ านวน

งบประมาณ 

แบบ ปร.4 

แบบ ปร.5 
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ผลผลิตท่ี 6 :  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ -         บาท

งบเงินอุดหนุน -         บาท

1  ………………………….. -            บาท

2  ………………………….. -            บาท

3  ………………………….. -            บาท

4  ………………………….. -            บาท

5  ………………………….. -            บาท

หมายเหตุ :  ให้จัดท าตารางสรุปโครงการตามแบบฟอร์ม ปร.7  พร้อมแนบรายละเอียดโครงการ ในส่วนของภาคผนวก

งบกลาง (งบประจ าส่วน) -         บาท

เงินออมสะสม -         บาท

สมทบวิทยาเขต/ส่วนกลาง นครราชสีมา -         บาท

1 จัดการศึกษา -            บาท

2 ค่าไฟฟ้า -            บาท

สมทบมหาวิทยาลัยฯ -         บาท

1 จัดการศึกษาระดับปริญญา -            บาท

2 จัดการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี -            บาท

3 ส่งใช้เงินยืม -            บาท

แบบ ปร.6

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี……………….. 

ตารางที่ 4.13 แบบฟอร์มจัดท างบประมาณรายได้ (ปร.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6  ประชุมพิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ โดยคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณประจ าปีที่ได้รับการแต่งตั้ง หากคณะกรรมการพิจารณาฯ ไม่เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการปรับปรุง 
(ร่าง) การตั้งจ่ายงบประมาณ ตามค าเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาฯ และน าเสนอจนคณะกรรมการ
พิจารณาฯ เห็นชอบ 

4.1.7  เมื่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเห็นชอบ (ร่าง) การตั้งจ่ายงบประมาณรายได้ประจ าปี
งบประมาณแล้ว ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ หากคณะกรรมการประจ าคณะไม่

ให้ระบุโครงการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และจ านวน

งบประมาณ 

แบบ ปร.6 
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เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการปรับปรุง (ร่าง) การตั้งจ่ายงบประมาณ ตามค าเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
คณะ และน าเสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณางบประมาณอีกครั้ง จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะจน
เห็นชอบ จึงด าเนินการในขั้นต่อไปได้ 

4.1.8  เมื่อ (ร่าง) การตั้งจ่ายงบประมาณรายได้ประจ าปี ผ่านการเห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณ และคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้  

1)  สรุปงบประมาณรายได้ตามแบบฟอร์มค าเสนองบประมาณรายได้ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  
(ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการสรุปข้อมูลตามแบบฟอร์ม ไม่ต้องน าเข้าพิจารณา) ดังนี้ 
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1.1) สรุปวงเงินงบประมาณโดยแยกตามผลผลิต 

ตารางที่ 4.14 ตารางสรุปวงเงินงบประมาณ 

 

แผนงาน / ผลผลิต ภาคปกติ ภาคสมทบ งานบริหารสินทรัพย์ รวมท้ังส้ิน
ประมาณการรายรับ ปี…………
การจัดการเรียนการสอน (รวมงบประจ าส่วนงานและเงินออม)
งานบริหารสินทรัพย์ (รวมงบประจ าส่วนงาน)

ประมาณการรายจา่ย ปี …………..
งานจดัการเรียนการสอน
ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
งานบริหารสินทรัพย์
งานบริหารหอพัก
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานฟาร์ม
งานโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
รายได้อ่ืนๆ
งบประจ าส่วนงาน
     -  มหาวิทยาลัยฯ
     -  ส่วนกลางนครราชสีมา/ ส านักงานวิทยาเขต
     -  หน่วยงาน (คณะ)
เงินออมสะสม
     -  มหาวิทยาลัยฯ
     -  ส่วนกลางนครราชสีมา/ ส านักงานวิทยาเขต
     -  หน่วยงาน (คณะ)

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี …………..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต........................................
 ( 1 ตุลาคม ………... - 30 กันยายน …………….. )
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1.2)  สรุปวงเงินงบประมาณรายได้ โดยแยกตามงบรายจ่าย (การสมทบหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 

ตารางที่ 4.15 ตารางสรุปวงเงินงบประมาณรายได้ โดยแยกตามงบรายจ่าย (การสมทบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
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1.3)  สรุปเป้าหมายผลผลิตประจ าปี 

ตารางที่ 4.16 ตารางสรุปเป้าหมายผลผลิตประจ าปี 

 

 

 

ภาคปกติ ภาคสมทบ รวมท้ังส้ิน

ผลผลิตท่ี  1  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน

           2.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คน

3.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน

ผลผลิตท่ี  2  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 1.  จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน/ปี

2.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ

ผลผลิตท่ี  3  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน

2.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คน

3.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน

ผลผลิตท่ี  4  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการ

2.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน/ปี

ผลผลิตท่ี  5  :  ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 1.  จ านวนโครงการวิจัย โครงการ

ผลผลิตท่ี  6  :  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 1.  จ านวนโครงการวิจัย โครงการ

เป้าหมายผลผลิต งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี …………….

หน่วยนับตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต
จ านวน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต.....................................................
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1.4)  สรุปงบประมาณรายได้ โดยแยกตามผลผลิตและงบรายจ่าย 

ตารางที่ 4.17 ตารางสรุปงบประมาณรายได้ โดยแยกตามผลผลิตและงบรายจ่าย 

 

งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน
ค่าตอบแทน ค่าท่ีดินและ งานบริหารสินทรัพย์/

ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง งบประจ าส่วนงาน
ค่าวัสดุ

งานจัดการเรียนการสอน

ผลผลิตท่ี 1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ -
ผลผลิตท่ี 2  ผลงานการให้บริการวิชาการ -
ผลผลิตท่ี 3  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
ผลผลิตท่ี 4  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม -
ผลผลิตท่ี 5  ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี -
ผลผลิตท่ี 6  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ -
งานบริหารสินทรัพย์

งานบริหารหอพัก -
งานวิจัยและบริการวิชาการ -
งานฟาร์ม -
งานโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย -
รายได้อ่ืนๆ -
งบประจ าส่วนงาน -
     -  มหาวิทยาลัยฯ -
     -  ส่วนกลางนครราชสีมา/ ส านักงานวิทยาเขต -
     -  หน่วยงาน (คณะ) -
เงินออมสะสม -
     -  มหาวิทยาลัยฯ -
     -  ส่วนกลางนครราชสีมา/ ส านักงานวิทยาเขต -
     -  หน่วยงาน (คณะ)

รวมท้ังส้ิน

งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบประมาณเงินรายได้ ปี …………... (1 ตุลาคม ………….. - 30 กันยายน …………...)

ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าครุภัณฑ์

                                ประเภทงบประมาณ             

                   ผลผลิต
รวม

สรุปประมาณการรายจา่ย จ าแนกตามผลผลิตและประเภทงบประมาณ



 
 

55 

1.5) สรุปเป้าหมายผลผลิต (ประมาณการจ านวนนักศึกษาล่วงหน้า 3 ปี) ตามแบบ ป.01 

ตารางที่ 4.18 สรุปเป้าหมายผลผลิต (ประมาณการจ านวนนักศึกษาล่วงหน้า 3 ปี)ตามแบบ ป.01 

ภาคปกติ
ปีการศึกษา

ปีท่ีผ่านมา ปีปัจจุบัน ................ ................ .................

จ านวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ระดับ ปวส.

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
 - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่
 - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่

2. ระดับปริญญาตรี
 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
 - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่
 - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่

3. ระดับปริญญาโท
 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
 - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่
 - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่

จ านวนนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1 ระดับ ปวส.

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
 - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่
 - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่

2 ระดับปริญญาตรี
 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
 - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่
 - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่

3. ระดับปริญญาโท
 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
 - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่
 - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่

รายการ

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ………..  ( 1 ตุลาคม ……….. - 30 กันยายน ……….. )
ประมาณการจ านวนนักศึกษา  ปีการศึกษา ………..-………..

แบบ ป.01

สามารถใช้ข้อมูลที่ด าเนินการจัดท าและเสนอขอใน
งบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ได้ 
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1.6)  สรุปรายละเอียดโครงการงบอุดหนุน (โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ) 

ตารางที่ 4.19 ตารางสรุปรายละเอียดโครงการงบอุดหนุน  

 

          แบบ ปร.7

จ าแนกงบประมาณตามค่าใช้จา่ย เป้าหมายการด าเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม หน่วยนับ จ านวน

ช่ือผลผลิต… (ระบุ)………………………

1 โครงการ………………………

2 โครงการ………………………

3 โครงการ………………………

ช่ือผลผลิต… (ระบุ)………………………

1 โครงการ………………………

2 โครงการ………………………

3 โครงการ………………………

ช่ือผลผลิต… (ระบุ)………………………

1 โครงการ………………………

2 โครงการ………………………

3 โครงการ………………………

รวม

สรุป โครงการงบเงินอุดหนุน   งบประมาณเงินรายได้  ปี ………………

ท่ี ผลผลิต / ช่ือโครงการ หมายเหตุ

ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม พร้อมจ านวนงบประมาณแยกหมวดงบประมาณ
แต่ละหมวดจ านวนเท่าไหร่ ส่วนเป้าหมายผลผลิต ให้ระบุจ านวนเป้าหมาย
การด าเนินการ เช่น โครงการอบรมการซ่อมรถ จ านวนงบประมาณ 
20,000 บาท มี เป้าหมายผลผลิต คือ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 30 
คน 
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1.7)  สรุปรายละเอียดโครงการงบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา (วิทย์/สังคม) และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

ตารางที่ 4.20 สรุปรายละเอียดโครงการงบรายจ่ายอ่ืน 

                     แบบ ปร.8

จ าแนกงบประมาณตามค่าใช้จา่ย เป้าหมายการด าเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม หน่วยนับ จ านวน

ช่ือผลผลิต… (ระบุ)…………………. 

1 โครงการ………………..

2 โครงการ………………..

3 โครงการ………………..

ช่ือผลผลิต… (ระบุ)…………………. 

1 โครงการ………………..

2 โครงการ………………..

3 โครงการ………………..

ช่ือผลผลิต… (ระบุ)…………………. 

1 โครงการ………………..

2 โครงการ………………..

3 โครงการ………………..

รวม

สรุป โครงการงบรายจ่ายอ่ืน   งบประมาณเงินรายได้  ปี …………..

ท่ี ผลผลิต / ช่ือโครงการ หมายเหตุ

ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม พร้อมจ านวนงบประมาณแยกหมวดงบประมาณ
แต่ละหมวดจ านวนเท่าไหร่ ส่วนเป้าหมายผลผลิต ให้ระบุจ านวนเป้าหมาย
การด าเนินการ เช่น โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานธุรกิจ 
จ านวนงบประมาณ 20,000 บาท มี เป้าหมายผลผลิต คือ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 30 คน 
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2) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ครุภัณฑ์ ด าเนินการปรับแก้รายละเอียดและจ านวนงบประมาณ  
ตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณา ตามแบบฟอร์มจัดท าโครงการ (ง.8) และแบบฟอร์มครุภัณฑ์ โดยให้โครงการ/
ครุภัณฑ์ ละ 3 ชุด (ลายเซ็นสด) 

4.1.9  เมื่อด าเนินการสรุปงบประมาณรายได้ตามแบบฟอร์มค าเสนอของบประมาณรายได้ที่มหาวิทยาลัย
ฯ ก าหนดแล้ว ให้ด าเนินการส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังส านักงานวิทยาเขตฯ และกองนโยบายและแผน ส านักงาน
อธิการบดี  

4.1.10  เมื่อด าเนินการถึงข้อที่ 3.2.9 แล้วถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการจัดท างบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ หลังจากกองนโยบายและแผนได้รับข้อมูลจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ แล้วจะ
ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ ในภาพรวม
มหาวิทยาลัยฯ หลังจากนั้นกองนโยบายและแผนจะด าเนินการจัดส่งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรกลับมายังคณะ เพ่ือเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีต่อไป 

4.2  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 เครื่องมือที่น ามาใช้ในการค านวณงบประมาณตามคู่มือนี้ ผู้เขียนใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของ Microsoft 
Office Excel ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกเวอร์ชั่นในปัจจุบัน โดยหลักเกณฑ์ในการค านวณให้เป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ผู้เขียนได้อธิบายเทคนิคการจัดท างบประมาณแต่ละ
ขั้นตอนไว้ดังนี้ 
 4.2.1 การประมาณการรายรับ 
  1)  การค านวณประมาณการรายรับ 
  1.1) การกรอกจ านวนนักศึกษา  
   (1) ชั้นปีที่ 1 ใช้จ านวนนักศึกษาตามแผนรับ (เนื่องจากช่วงเวลาในการจัดท าประมาณ
การรายรับ ยังไม่สามารถระบุจ านวนนักศึกษาจากชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษาที่ค านวณได้) แต่จ านวนต้องมีความ
เหมาะสมโดยเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่เดิม เช่น โปรแกรมการตลาด มีข้อมูลจ านวนนักศึกษา ไม่เกิน 10 คน
ต่อปี แต่ในแผนรับ ปรากฏตั้งแผนรับ จ านวน 25 คน ซึ่งถือว่ามากเกินไป ผู้วิเคราะห์ต้องประมาณให้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด อาจประมาณการเพ่ิม ไม่เกิน 5 คน จากปีที่ผ่านมา 
   (2) ชั้นปีอ่ืน ๆ ใช้จ านวนนักศึกษาตามจริงปัจจุบัน โดยคาดการณ์การเลื่อนชั้นปีตามปี
การศึกษาที่ประมาณการ เช่น ค านวณประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2561 (ซ่ึงค านวณจากจากภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) ใช้ข้อมูลจ านวนนักศึกษาจากปีการศึกษา 2559ซึ่ง
ชั้นปีที่ 1 มีจ านวน 20 คน หากถึงปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1 ของปีการศึกษา 2559 จะเลื่อนชั้นเป็นชั้นปีที่ 2 ใน
ปีการศึกษา 2560 ดังนั้น ช่องชั้นปีที่ 2 จะมีจ านวนนักศึกษา 20 คน  
  1.2) การกรอกอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   (1) การค านวณรายรับของทั้ง 3 ภาคการศึกษา จะค านวณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามประกาศฯ ดังตารางที่ 4.1 ถึง 4.3ซึ่งก่อนท าการค านวณต้องหักงบประมาณค่าบ ารุงห้องสมุด จ านวน 200 
บาท ค่าใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 200 บาท และค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรม
กีฬา จ านวน 300 บาท ก่อนน าข้อมูลไปค านวณรายรับตามแบบฟอร์มประมาณการรายรับ เช่น  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคปกติ    7,150  บาท  
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หัก ค่าบ ารุงห้องสมุด      200 บาท 
 ค่าใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   200 บาท 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมกีฬา   300 บาท  
 คงเหลือส าหรับน าไปค านวณ    6,450 บาท 

   (2) การค านวณค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  
    ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาท่ีเรียกเก็บตามประกาศฯ นั้นคณะไม่ต้องน ามาค านวณ
เป็นรายได้ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายอย่างชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ส านักงานวิทยาเขตฯ 
จะด าเนินการจัดท าเป็นโครงการบริหารสินทรัพย์อีกทีหนึ่ง ดังนี้ 

ตารางที่ 4.21 ตารางรายละเอียดค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า 
รายการ อัตรา (บาท) วัตถุประสงค์การใช้จ่าย 

ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 200 เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 350 เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ค่าตรวจโรคและเอ๊กชเรย์ 200 ค่าตรวจโรคและเอ๊กชเรย์ต่อคน 
ค่าท าบัตรนักศึกษาบัตรแรก 1 ใบ 100 ค่าบัตรนักศึกษา 
ค่าคู่มือนักศึกษา 150 ค่าคู่มือนักศึกษา 
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ตารางที่ 4.22  ตัวอย่างการค านวณประมาณการรายรับที่ถูกต้อง 

 

  

 

 

 

 

ประมาณการรายรับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าธรรมเนียม

จ านวน การศึกษาพิเศษ

นักศึกษา อัตราค่าบ ารุง รวมค่าบ ารุง จ านวน จ านวน รวมเงินค่า รวมเงินค่า รวมเงินค่า รวมค่าข้ึน

คณะ / หลักสูตร / ปีการศึกษา การศึกษา การศึกษา หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิตบรรยาย หน่วยกิตปฏิบัติ ลงทะเบียน จ านวน ทะเบียน รวมรายรับ

สาขาวิชา / ช้ันปี 2560 ต่อภาคเรียน ปีการศึกษา บรรยาย/ ปฏิบัติ/ (อัตรา x นศ. x (อัตรา x นศ. x เรียน (อัตรา x นศ.) นักศึกษา นักศึกษาใหม่

(ภาค 2) 2560 / ภาค 2 คน คน จ านวน นก.) จ านวน นก.) เข้าใหม่  (อัตรา x จ านวน นศ. ใหม่)

(อัตรา x นศ.) 100

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

   ชั้นปีท่ี 1  20 7,950                   159,000                0 0  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 8,650 หักค่าธรรมเนียม 700 0 -                      159,000                

   ชั้นปีท่ี 2 11 7,950                   87,450                 0 0  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 8,650 หักค่าธรรมเนียม 700 87,450                 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

   ชั้นปีท่ี 1   25 7,950                   198,750               0 0  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 8,650 หักค่าธรรมเนียม 700 0 -                      198,750               

   ชั้นปีท่ี 2   19 7,950                   151,050                0 0  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 8,650 หักค่าธรรมเนียม 700 151,050                

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

   ชั้นปีท่ี 1 0 7,950                   -                      0 0  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 8,650 หักค่าธรรมเนียม 700 0 -                      -                      

   ชั้นปีท่ี 2  0 7,950                   -                      0 0  เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 8,650 หักค่าธรรมเนียม 700 -                      

ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ภาค 2 / 2560

ตาราง ประมาณการรายรับ เงินรายได้ประจ าปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ    ภาคเรียนท่ี 2/2560

ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่

จ านวนนกัศึกษา x อัตราค่าบ ารุง 
20 x 7,950 = 159,000 อัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศ – ค่าบ ารุงห้องสมุด – ค่าใช้ IT – ค่ากิจกรรม กีฬา 

8,650 - 700 (200 + 200 + 300) = 7,950 

1) ชั้นปีที่ 1 ใช้ข้อมูลจ านวนนกัศึกษาตามแผนรับ 
2) ชั้นปีอื่น ๆ ใช้ข้อมูลปัจจุบันตามการคาดการณ์
การเลื่อนชั้นป ี



 
 

61 

ตารางที่ 4.23  ตัวอย่างการค านวณประมาณการรายรับที่ไมถู่กต้อง 

 

 

 

 

 

ประมาณการรายรับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าธรรมเนียม

จ านวน การศึกษาพิเศษ

นักศึกษา อัตราค่าบ ารุง รวมค่าบ ารุง จ านวน จ านวน รวมเงินค่า รวมเงินค่า รวมเงินค่า รวมค่าข้ึน

คณะ / หลักสูตร / ปีการศึกษา การศึกษา การศึกษา หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิตบรรยาย หน่วยกิตปฏิบัติ ลงทะเบียน จ านวน ทะเบียน รวมรายรับ

สาขาวิชา / ช้ันปี 2560 ต่อภาคเรียน ปีการศึกษา บรรยาย/ ปฏิบัติ/ (อัตรา x นศ. x (อัตรา x นศ. x เรียน (อัตรา x นศ.) นักศึกษา นักศึกษาใหม่

(ภาค 2) 2560 / ภาค 2 คน คน จ านวน นก.) จ านวน นก.) เข้าใหม่  (อัตรา x จ านวน นศ. ใหม่)

(อัตรา x นศ.) 100

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

   ชั้นปีท่ี 1  50 8,650                   432,500                0 0 0 -                      432,500                

   ชั้นปีท่ี 2 11 8,650                   95,150                 0 0 95,150                 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

   ชั้นปีท่ี 1   40 8,650                   346,000                0 0 0 -                      346,000                

   ชั้นปีท่ี 2   19 8,650                   164,350                0 0 164,350                

ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ภาค 2 / 2560

ตาราง ประมาณการรายรับ เงินรายได้ประจ าปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ    ภาคเรียนท่ี 2/2560

ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่

การกรอกอัตราค่าธรรมเนียมผิด (ไม่หกัค่าบ ารุงห้องสมุด 
ค่าใช้ IT และค่ากิจกรรม กีฬา) 

1) ชั้นปีที่ 1 ใช้ข้อมูลสูงเกินแผนรับ  
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  2)  การค านวณรายรับจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานของคณะ  
   เนื่องจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
พ้ืนฐานของคณะโดยใช้บุคลากรที่สอนเป็นบุคลากรของคณะฯ ซึ่งไม่ต้องแยกงบประมาณรายรับที่เกิดจากการเรียน
การสอนรายวิชาพ้ืนฐาน  
  3)  การค านวณสรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ตามแบบฟอร์ม ป.02 
และ ส.02 ดังตารางที่ 4.18 

ตารางที่ 4.24 ตัวอย่างการค านวณสรุปประมาณการรายรับ ภาคปกติ ที่ถูกต้อง 

 
(1)  กรอกข้อมูลสรุปประมาณการ 

2561 2562 2563 2564

ประมาณการรายรับ 37,721,400            41,493,540          45,642,894         50,207,183         

     ระดับ ปวส. 6,506,600           7,157,260         7,872,986         8,660,285         

     ระดับ ปริญญาตรี 31,214,800          34,336,280        37,769,908        41,546,899        

     ระดับ ปริญญาโท -                     -                   -                   -                   

     ระดับ ปริญญาเอก -                     -                   -                   -                   

1   การจดัการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29,082,100           31,990,310       35,189,341       38,708,275       

     1.1 ระดับ ปวส. 4,555,950                  5,011,545         5,512,699.50     6,063,969         

     1.2 ระดับ ปริญญาตรี 24,526,150                26,978,765        29,676,642        32,644,306        

     1.3 ระดับ ปริญญาโท -                     -                   -                   -                   

     1.4 ระดับ ปริญญาเอก -                     -                   -                   -                   

2   การจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 8,639,300           9,503,230         10,453,553       11,498,908       

     2.1 ระดับ ปวส. 1,950,650           2,145,715         2,360,287         2,596,315         

     2.2 ระดับ ปริญญาตรี 6,688,650           7,357,515         8,093,267         8,902,593         

     2.3 ระดับ ปริญญาโท -                     -                   -                   -                   

     2.4 ระดับ ปริญญาเอก -                     -                   -                   -                   

วงเงินท่ีสามารถต้ังงบประมาณรายจ่ายได้ตามเกณฑ์ 37,934,600         39,418,863       43,360,749       47,696,824       

1. ยอดประมาณการรายรับ 37,721,400          41,493,540        45,642,894        50,207,183        

2. สมทบวิทยาเขตฯ/ส่วนกลาง นครราชสีมา 10,081,010         10,373,385       11,410,724       12,551,796       

       - การจัดการศึกษา 8,194,940           8,298,708         9,128,579         10,041,437        

       - ค่าไฟฟ้า 1,886,070           2,074,677         2,282,145         2,510,359         

3. สมทบมหาวิทยาลัยฯ 6,893,620           8,298,708        9,128,579         10,041,437       

       - การจัดการศึกษา 6,893,620           8,298,708         9,128,579         10,041,437        

       - ส่งใชเ้งินยืม

4. เงินออมสะสม (ให้ต้ัง 5% ของประมาณการรายรับ) 1,886,070          2,074,677         2,282,145         2,510,359         

5. งบประมาณท่ีต้ังจ่าย 18,860,700         20,746,770       22,821,447       25,103,592       

   5.1  งบกลาง 1,886,070           2,074,677         2,282,145         2,510,359         

 งบประมาณต้ังจ่ายหลังหักงบกลาง 16,974,630          18,672,093        20,539,302        22,593,233        

   5.2  งบประมาณการจัดการเรียนการสอน 45% ของประมาณการรายจ่าย 7,638,584           8,402,442         9,242,686         10,166,955        

       - ค่าใชจ่้ายในการจัดการเรียนการสอนของคณะ (FTES จริง) 7,638,584           

         บวก รายรับจากการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐาน 213,200              

         หัก  รายจ่ายการจัดการเรียนการสอนคืนคณะพ้ืนฐาน (FTES เทียม) -                     

    รวมประมาณการจัดการเรียนการสอน 45% ท้ังส้ิน 7,851,784           8,402,442         9,242,686         10,166,955        

   5.3  งบประมาณบริหารจัดการตามพันธกิจ 55% ของประมาณการรายจ่าย 9,336,047           10,269,651        11,296,616        12,426,278        

   งบประมาณท่ีต้ังจ่าย (รวมงปม.รายจ่าย 6 ผลผลิต ) 17,187,830         18,672,093       20,539,302       22,593,233       

ปีงบประมาณเงินรายได้
รายการ

 

จากป ี2562 – 2564 บวก
เพิ่มร้อยละ 10 ทกุ
ปีงบประมาณ  

ผลรวมประมาณการทุก
ระดับ ทุกด้าน 

สมทบวิทยาเขตฯ 
ค านวณจาก 30% ของรายรับ ปวส. + 20% 
ของรายรับ ป.ตรี  
= (6,506,600 x 30%)+(31,214,800 x 
20%)= 8,194,940 
 

สมทบมหาวิทยาลยั 
ค านวณจาก 10% ของรายรับ ปวส. + 20% 
ของรายรับ ป.ตรี  
= (6,506,600 x 10%)+(31,214,800 x 
20%)= 6,893,620 
 

ค่าไฟฟ้า  สมทบวิทยาเขตฯ 
ค านวณจาก 5% ของรายรับทั้งหมด 
= 37,721,400 x 5% =1,886,070 
 

ส่งใช้เงินยมื  
ให้ตั้งวงเงิน 10% ของวงเงินยืมทั้งหมด ซ่ึง
คณะไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ 
 

งบกลาง  
ค านวณจาก 10% 
ของงบประมาณที่ต้ัง
จ่าย (ข้อ 5) = 
18,860,700 x 10% 
=1,886,070 
 

สะสมเงินออม  
ค านวณจาก 5% ของรายรับทั้งหมด 
= 37,721,400 x 5% =1,886,070 
 

รายรับจากการจดัการเรยีนการสอนคืนคณะพื้นฐาน  
หมายถึง จ านวนงบประมาณค่าการจัดการเรียนการสอน
ให้คณะทรัพยากรธรรมชาต ิในปีงบประมาณนั้น ๆ  

 
รวมงบประมาณตัง้จ่าย หมายถึง ให้รวมยอดประมาณการการ
จัดการเรียนการสอน 45% และงบบริหารจัดการตามพันธกจิ 
55% (7,638,584+9,336,047=16,974,630) 
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   การกรอกข้อมูลสรุปประมาณการรายรับ จะกรอกตามแบบฟอร์ม ป.02 (สรุปภาคปกติ) 
และ ส.02 (สรุปภาคสมทบ) ซึ่งจะใส่ข้อมูลงบประมาณที่ค านวณได้ทั้งหมด โดยแยกด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ รวม 3 ภาคการศึกษา ในช่องปีงบประมาณช่องแรก 
และให้ประมาณการเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ต่อปี อีก 3 ปีงบประมาณดังนี้ 
   (2)  การค านวณสมทบหน่วยงาน/กิจกรรม ที่เก่ียวข้อง ดังตารางที่ 4.18 
ตารางที่ 4.25 ตัวอย่างการตั้งสูตรค านวณในโปรแกรม Excel 

หมวดงบประมาณ วิธีการค านวณตั้งสูตรในโปรแกรม Excel ตามเกณฑ์ 
สมทบวิทยาเขตฯ แนวทางค านวณ 

ค านวณจาก 30% ของรายรับ ปวส. + 20% ของรายรับ ป.ตรี 
ตัวอย่างการตั้งสูตรในโปรแกรม 
=(6,506,600*30/100)+(31,214,800*20/100) 

ค่าไฟฟ้า  สมทบวิทยาเขตฯ แนวทางค านวณ 
ค านวณจาก 5% ของรายรับทั้งหมด 
ตัวอย่างการตั้งสูตรในโปรแกรม 
=37,721,400*5/100 

สมทบมหาวิทยาลัยฯ แนวทางค านวณ 
ค านวณจาก 10% ของรายรับ ปวส. + 20% ของรายรับ ป.ตรี  
ตัวอย่างการตั้งสูตรในโปรแกรม 
=(6,506,600*10/100)+(31,214,800*20/100) 

สะสมเงินออม แนวทางค านวณ 
ค านวณจาก 5% ของรายรับทั้งหมด 
ตัวอย่างการตั้งสูตรในโปรแกรม 
=37,721,400*5/100 

งบกลาง แนวทางค านวณ 
ค านวณจาก 10% ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย (ข้อ 5) 
ตัวอย่างการตั้งสูตรในโปรแกรม 
=18,860,700*10/100 

รวมงบประมาณตั้งจ่าย แนวทางค านวณ 
ประมาณการการจัดการเรียนการสอน 45% และงบบริหารจัดการตาม
พันธกิจ 55%ตัวอย่างการตั้งสูตรในโปรแกรม 
=7,638,584+9,336,047 

ตารางที่ 4.26 ตัวอย่างการค านวณสรุปประมาณการรายรับ ภาคปกติ ที่ไม่ถูกต้อง 
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2561 2562 2563 2564

ประมาณการรายรับ 37,721,400            41,493,540          45,642,894         50,207,183         

     ระดับ ปวส. 6,506,600           7,157,260         7,872,986         8,660,285         

     ระดับ ปริญญาตรี 31,214,800          34,336,280        37,769,908        41,546,899        

     ระดับ ปริญญาโท -                     -                   -                   -                   

     ระดับ ปริญญาเอก -                     -                   -                   -                   

1   การจดัการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29,082,100           31,990,310       35,189,341       38,708,275       

     1.1 ระดับ ปวส. 4,555,950                  5,011,545         5,512,699.50     6,063,969         

     1.2 ระดับ ปริญญาตรี 24,526,150                26,978,765        29,676,642        32,644,306        

     1.3 ระดับ ปริญญาโท -                     -                   -                   -                   

     1.4 ระดับ ปริญญาเอก -                     -                   -                   -                   

2   การจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 8,639,300           9,503,230         10,453,553       11,498,908       

     2.1 ระดับ ปวส. 1,950,650           2,145,715         2,360,287         2,596,315         

     2.2 ระดับ ปริญญาตรี 6,688,650           7,357,515         8,093,267         8,902,593         

     2.3 ระดับ ปริญญาโท -                     -                   -                   -                   

     2.4 ระดับ ปริญญาเอก -                     -                   -                   -                   

วงเงินท่ีสามารถต้ังงบประมาณรายจ่ายได้ตามเกณฑ์ 37,934,600         39,418,863       43,360,749       47,696,824       

1. ยอดประมาณการรายรับ 37,721,400          41,493,540        45,642,894        50,207,183        

2. สมทบวิทยาเขตฯ/ส่วนกลาง นครราชสีมา 9,430,350           10,373,385       11,410,724       12,551,796       

       - การจัดการศึกษา 7,544,280           8,298,708         9,128,579         10,041,437        

       - ค่าไฟฟ้า 1,886,070           2,074,677         2,282,145         2,510,359         

3. สมทบมหาวิทยาลัยฯ 7,544,280           8,298,708        9,128,579         10,041,437       

       - การจัดการศึกษา 7,544,280           8,298,708         9,128,579         10,041,437        

       - ส่งใชเ้งินยืม

4. เงินออมสะสม (ให้ต้ัง 5% ของประมาณการรายรับ) 1,886,070          2,074,677         2,282,145         2,510,359         

5. งบประมาณท่ีต้ังจ่าย 18,860,700         20,746,770       22,821,447       25,103,592       

   5.1  งบกลาง 3,772,140           2,074,677         2,282,145         2,510,359         

 งบประมาณต้ังจ่ายหลังหักงบกลาง 15,088,560          18,672,093        20,539,302        22,593,233        

   5.2  งบประมาณการจัดการเรียนการสอน 45% ของประมาณการรายจ่าย 6,789,852           8,402,442         9,242,686         10,166,955        

       - ค่าใชจ่้ายในการจัดการเรียนการสอนของคณะ (FTES จริง) 6,789,852           

         บวก รายรับจากการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐาน 213,200              

         หัก  รายจ่ายการจัดการเรียนการสอนคืนคณะพ้ืนฐาน (FTES เทียม) -                     

    รวมประมาณการจัดการเรียนการสอน 45% ท้ังส้ิน 7,003,052           8,402,442         9,242,686         10,166,955        

   5.3  งบประมาณบริหารจัดการตามพันธกิจ 55% ของประมาณการรายจ่าย 8,298,708           10,269,651        11,296,616        12,426,278        

   งบประมาณท่ีต้ังจ่าย (รวมงปม.รายจ่าย 6 ผลผลิต ) 15,301,760         18,672,093       20,539,302       22,593,233       

ปีงบประมาณเงินรายได้
รายการ

ค านวณสมทบวทิยาเขตฯ ไม่ถูกต้อง 
โดยไม่แยกค านวณในระดับ ปวส. และป.ตรี 
แต่ค านวณโดยรวบยอดทกุระดับ ทั้งระดับ 
ปวส. และ ป.ตรี เท่ากันที ่20% (ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์) 
 

ค านวณสมทบมหาวทิยาลยัฯ ไม่ถูกต้อง 
โดยไม่แยกค านวณในระดับ ปวส. และป.ตรี 
แต่ค านวณโดยรวบยอดทกุระดับ ทั้งระดับ 
ปวส. และ ป.ตรี เท่ากันที ่20% (ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์) 
 
 

ค านวณงบกลาง ไม่
ถูกต้อง 
โดยค านวณ 10% 
จากประมาณการ
รายรับทั้งหมดซึ่งต้อง
ค านวณ 10% จาก
งบประมาณที่ต้ังจ่าย 
 
  

รวมงบประมาณตัง้จ่าย ไม่ถูกต้อง เนื่องจากความผิดพลาดใน
การค านวณจาก สมทบ วข. , สมทบ มหาวิทยาลัยฯ และงบ
กลางผิดพลาด ส่งผลให้ยอดรวมเกิดความผิดพลาดเช่นกัน 
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 (2)  การกรอกข้อมูล FTES ปกต ิ

ตารางที่ 4.27 การกรอกและค านวณ FTES ปกต ิ

 
 
 
 
 
 
  4)  การตั้งจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม ปร.1-ปร.6 
   การตั้งจ่ายงบประมาณ เพ่ือเป็นการสรุปแนวทางการตั้งจ่ายให้กับผู้บริหารและ
คณะกรรมการจัดท างบประมาณได้พิจารณากรอบในการเสนอของบประมาณ ผู้เขียนได้จัดท ารายละเอียดภาพรวม
การตั้งจ่าย โดยใส่ข้อมูลที่เป็นรายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) เช่น งบบุคลากร งบประมาณสมทบหน่วยงานอ่ืนตาม
เกณฑ์ โดยได้จัดท าเป็นแบบฟอร์มภาพรวมการตั้งจ่าย ซึ่งจะท าให้คณะกรรมการจัดท างบประมาณเข้าใจในกรอบ
การพิจารณาตั้งจ่ายเพิ่มมากข้ึน ดังตารางที่ 4.22 
  

ประมาณการรายรับ 37,721,400     

 งบประมาณท่ีต้ังจา่ย 16,974,630      

การจัดการศึกษา 45%ปกติ 7,638,584       

พันธกิจอ่ืนๆ 55%ปกติ 9,336,047       

FTES ปกติ รวม 5,520.02         

FTES ปกติ จริง 5,520.02         

FTES ปกติ เทียม -                

ค่าใช้จ่ายต่อ FTES ปกติ 1,383.80         

ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาของคณะ (FTES จริง) 7,638,583.50    

ค่าใชจ่้ายการจัดการศึกษาคืนคณะพ้ืนฐาน (FTES เทียม) -                

งบประมาณท่ีต้ังจา่ย (รวมงปม.รายจา่ย 6 ผลผลิต ) 16,974,630.00 

งบประมาณที่ต้ังจ่าย x 45% 
16,974,630x45/100 = 7,638,584 
 
งบประมาณที่ต้ังจ่าย x 55% 
16,974,630x55/100 = 9,336,047 

จ านวน FTES ของคณะ แผนกงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน วิทยาเขตฯ จะ
เป็นหน่วยงานค านวณค่า FTES ให้ จาก
ข้อมูลตามตาราง คณะจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาพื้นฐานโดยใช้บุคลากรของคณะ 
จึงไม่มี FTES หัวนักศึกษาเทียม 
 

 

ค่าใช้จ่ายต่อ FTES ปกติ = การจัดการ
ศึกษา 45% หารด้วย FTES รวม 
7,638,584/5,520.02=1,383.80 
 

ค่า FTES รวม x ค่าใช้จ่าย FTES ปกต ิ
5,520.02 x 1,380.80 =7,638,583.50 

..02 
 

ดึงข้อมูลจากแบบฟอร์มสรุปประมาณการ 
- ประมาณการรายรับทั้งหมด 
- งบประมาณต้ังจ่ายหลังหักงบกลาง 
 

พันธกิจอื่น ๆ 55% ปกติ +ค่าใช้จา่ยการจัด
การศึกษาของคณะ (FTES จริง) 
9,336,074+7,638,583.50 =16,974,630 

..02 
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ตารางที่ 4.28 สรุปภาพรวมการตั้งจ่ายงบประมาณ  

 
 

จากตารางที่ 4.22 เป็นการจัดท าสรุปการตั้งจ่ายงบประมาณ โดยเอาประมาณการรายรับ หัก 
จ านวนงบประมาณที่สมทบหน่วยงานอ่ืนตามเกณฑ์ และรายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) จะได้งบประมาณคงเหลือ
ส าหรับตั้งจ่ายใน 6 ผลผลิต เช่น ค่าตอบแทนการสอน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุ งบครุภัณฑ์ โครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งโครงการจัดการศึกษา โครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย  ฯลฯ โดยแยกตามผลผลิต และ
หมวดงบประมาณ ซึ่งค่าใช้จ่ายใน 6 ผลผลิตนั้นในส่วนการตั้งจ่ายจะต้องให้คณะกรรมการจัดท างบประมาณ
พิจารณาการตั้งจ่าย โดยในช่องคงเหลือต้องให้เป็นศูนย์จากนั้นจึงใส่รายละเอียดในแบบฟอร์มงบประมาณรายได้ 
ปร.1-ปร.6 ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ใส่รายละเอียดรายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) ในแบบฟอร์ม ดังตารางที่ 4.29 ถึง 
ตารางที่ 4.31 

หมวดงบประมาณ รายรับ ต้ังจา่ย

ประมาณการรายรับ 37,721,400         

สมทบหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามเกณฑ์

  1) สมทบการจัดการศึกษาวิทยาเขตสกลนคร 8,194,940           

  2) ค่าไฟฟ้า สมทบวิทยาเขตสกลนคร 1,886,070           

  3) สมทบการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย 6,893,620           

  4) เงินออม 1,886,070           

  6) งบกลาง 1,886,070           

ต้ังจา่ย รายจา่ยคงท่ี (Fixed Cost)

   1) งบบุคลากร 9,475,460           

รวมรายจา่ยคงท่ี (Fixed Cost) 30,222,230         

80.12                 

คงเหลืองบประมาณส าหรับต้ังจา่ย 6 ผลผลิต (19.88%) 7,499,170           

ต้ังจ่าย 6 ผลผลิต

   1) ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ XXXXXXX

   2) ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ XXXXXXX

   3) ผลผลิต : ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม XXXXXXX

   4) ผลผลิต : ผลการให้บริการวิชาการ XXXXXXX

   5) ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี XXXXXXX

   6) ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ XXXXXXX

คงเหลือ (ให้เหลือ 0) XXXXXXXX

การต้ังจา่ยงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โดยคิดเป็นร้อยละ (ของประมาณการรายรับท้ังหมด)
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ตารางที่ 4.29 การใส่ข้อมูลรายจ่ายสมทบหน่วยงานตามเกณฑ์ 

 

ตารางที่ 4.30  ตัวอย่างการใส่ข้อมูลหมวดงบบุคลากร ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

ตารางที่ 4.31 ตัวอย่างการใส่ข้อมูลหมวดงบบุคลากร ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

งบกลาง (งบประจ าส่วน) 1,886,070   บาท

เงินออมสะสม 1,886,070   บาท

สมทบวิทยาเขต/ส่วนกลาง นครราชสีมา 10,081,010 บาท

1 จัดการศึกษา 8,194,940   บาท

2 ค่าไฟฟ้า 1,886,070   บาท

สมทบมหาวิทยาลัยฯ 6,893,620   บาท

1 จัดการศึกษา 6,893,620   บาท

2 ส่งใช้เงินยืม -            บาท

งบบุคลากร 1,965,840   บาท

1. ค่าจา้งช่ัวคราวรายเดือน 1,965,840 บาท

1.1 อัตราเดิม  9  อัตรา 1,965,840 บาท

1.1.1  อัตราเดิม  9   อัตรา 1,965,840   บาท

1) อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท 4 อัตรา ค่าจ้าง 881,280      บาท

2) อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี 2 อัตรา ค่าจ้าง 336,480      บาท

3) อาจารย์จ้างสอนชาวต่างประเทศ วุฒิ ปริญญาตรี 3 อัตรา ค่าจ้าง 748,080      บาท

1.1.2  อัตราท่ีได้รับอนุมัติเพ่ิมระหว่างปี ………..อัตรา ……………. บาท

1) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

2) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

3) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

1.2 อัตราใหม่  …..  อัตรา …………… บาท

1) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

2) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

3) ระบุชื่อต าแหน่ง วุฒิ ………………… …………. อัตรา ค่าจ้าง ………….. บาท

2. ค่าจา้งช่ัวคราวรายวัน  -         บาท

1) ………..อัตรา   X   ……………บาท   X  …………..วัน ………….. บาท

2) ………..อัตรา   X   ……………บาท   X  …………..วัน ………….. บาท
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  ตามตารางที่ 4.30 และ 4.31 การค านวณงบประมาณค่าจ้างบุคลากรให้ใช้เกณฑ์เงินเดือนตาม
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราการจ้างบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 

- การค านวณค่าเงินเดือน ใช้อัตราเงินเดือน x 12 เดือน x จ านวนอัตรา เช่น อัตราเงินเดือน 
อาจารย์ วุฒิปริญญาโท 18,360 บาท จ านวน 11 อัตรา ค่าจ้างท้ังหมด คือ 18,360 x 12 x 11 = 2,423,520 บาท  
  - การตั้งอัตราที่ได้รับอนุมัติระหว่างปี คือ การตั้งอัตราบุคลากรที่จะจ้างระหว่างปีงบประมาณ 
โดยแนวปฏิบัติการเสนอขออัตราใหม่ ให้คณะด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากอธิการบดี แนบไปพร้อม
ค าเสนอขอ โดยให้ระบุเหตุผลความจ าเป็น วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการจ้าง งบประมาณให้ชัดเจน ในการนี้
สามารถใช้แบบฟอร์มการจัดท าโครงการ (ง.8) ได้ 
  - การตั้งอัตราใหม่ คือ การตั้งอัตราบุคลากรใหม่ ที่ไม่เคยตั้งมาก่อน โดยแนวปฏิบัติการเสนอขอ
อัตราใหม่ ให้คณะด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากอธิการบดี แนบไปพร้อมค าเสนอขอ โดยให้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็น วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการจ้าง งบประมาณให้ชัดเจน ในการนี้สามารถใช้แบบฟอร์มการ
จัดท าโครงการ (ง.8) ได้เช่น ต้องการขออัตรานักวิเทศสัมพันธ์ จะต้องจัดท าโครงการเสนอขออัตราใหม่ ต าแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ แนบไปพร้อมกับค าเสนอขอด้วย 
  - การตัดอัตรา คือ การยกเลิกการจ้างในอัตรานั้น ๆ สามารถตัดอัตราดังกล่าวออกได้ โดยให้ใส่
หมายเหตุการตัดอัตรานั้น ๆ ไว้ท้ายแบบฟอร์ม  
   (2)  ใส่รายละเอียดข้อมูลส าหรับให้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณเพ่ือพิจารณา ซึ่ง
เป็นการใส่ข้อมูลที่คณะกรรมการจัดท าค าเสนอขอ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูล
งบประมาณงบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบอุดหนุน ที่ได้แจ้งให้สาขาวิชา/งานที่เก่ียวข้อง เสนอขอ
งบประมาณ ทั้งครุภัณฑ์ โครงการจัดการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ด้านสังคมฯ) โครงการบริการวิชาการ และ
โครงการวิจัย ดังต่อไปนี้  
   (2.1)  ข้อมูลงบด าเนินงานจะเสนอขอใน ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า

งบบุคลากร 6,486,000         บาท

1. ค่าจา้งช่ัวคราวรายเดือน 6,486,000    บาท

1.1 อัตราเดิม  37  อัตรา 6,317,760    บาท

1.1.1  อัตราเดิม  37   อัตรา 6,317,760         บาท

1) อาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท 11 อัตรา ค่าจ้าง 2,423,520   บาท

2) อาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรี 5 อัตรา ค่าจ้าง 841,200      บาท

3) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วุฒิ ปริญญาตรี 8 อัตรา ค่าจ้าง 1,345,920   บาท

4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี 1 อัตรา ค่าจ้าง 168,240      บาท

5) นักวิชาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี 1 อัตรา ค่าจ้าง 168,240      บาท

6) พนักงานห้องปฏิบัติการ วุฒิ ปวส. 2 อัตรา ค่าจ้าง 267,840      บาท

7) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. 6 อัตรา ค่าจ้าง 803,520      บาท

8) พนักงานธุรการ วุฒิ ม.3,ม.6 2 อัตรา ค่าจ้าง 199,200      บาท

9) พนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.3,ม.6 1 อัตรา ค่าจ้าง 100,080      บาท
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สาธารณูปโภค ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าตอบแทนการสอน คณะกรรมการด าเนินงานจัดการศึกษาค่าล่วงเวลา ค่า
เดินทางไปราชการ ค่าประกันสังคม ค่าวัสดุฝึก ค่าวัสดุส านักงาน ค่าน้ า-ไฟ ค่าโทรศัพท์ จากภาระงานด้านการเงิน 
บัญชี พัสดุ ที่ได้ประมาณการไว้ ซึ่งการประมาณการจะประมาณการจากข้อมูลการเบิกจ่ายของปีที่ผ่านมา โดย
แยกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งโดยปกติแล้วจ านวนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ฯ 
จะมากกว่าด้านสังคมฯ เนื่องจากสัดส่วนจ านวนนักศึกษา บุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ฯ มากกว่าด้านสังคมศาสตร์ 
ดังนี้ 

ตารางที่ 4.32 ตัวอย่างการใส่ข้อมูลงบด าเนินการ 

 

   (2.2)  ข้อมูลมูลงบลงทุน จะเสนอขอใน ผลผลิต :ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแจ้งให้สาขาวิชา/งาน ส่งข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ก่อนที่จะด าเนินการในขั้นตอนนี้ (ซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล)โดยค่าครุภัณฑ์ต้องจัดท าตามแบบฟอร์ม 
ง.4.1 และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดท าตามแบบฟอร์ม 5.1 ดังนี้ 

ตารางที่ 4.33 ตัวอย่างการใส่ข้อมูลงบลงทุน 

 

งบด าเนินงาน 2,052,600         บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,810,600    บาท

1.1 ค่าตอบแทน 693,000           บาท

1.2 ค่าใช้สอย 1,045,000         บาท

1.3 ค่าวัสดุ 72,600             บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค 242,000      บาท

งบลงทุน 1,228,500         บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ 1,228,500   บาท

รายการ หน่วย จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม

1 อุปกรณ์เคร่ืองฉาย 3 มติิ เคร่ือง 7               24,000      168,000           ส านักงานคณบดี

2 เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ เคร่ือง 7               33,000      231,000           ส านักงานคณบดี

3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชุด 70 11,850      829,500           ส านักงานคณบดี



 
 

70 

 

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเสนอขอค่าครุภัณฑ์ (แบบ ง 4.1) 

 

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเสนอขอค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (แบบ ง 5.1) 
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   (2.3)  ข้อมูลมูลงบรายจ่ายอ่ืน จะเสนอขอใน ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และผลผลิต : ผลงานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในผลผลิตด้านวิทย์ฯ และสังคมฯ จะประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรหรือการ
ประกันคุณภาพ (QA) โครงการพัฒนาห้องสมุด/สื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง/ผลิตต ารา ฯลฯ และ
โครงการพัฒนาคุณภาพ/กิจกรรมนักศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายในผลผลิต : ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะ
ประกอบไปด้วย โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป้าหมายของโครงการต้องเป็นนักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น โดยข้อมูลประกอบจะเป็นข้อมูลตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (แบบ ง.8) และข้อมูล
จะต้องแล้วเสร็จตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล โดยการแจ้งให้สาขาวิชา/งาน เสนอของบประมาณโครงการตาม
แบบฟอร์ม ง.8 วิธีใส่ข้อมูลและเอกสารประกอบ ดังนี้ 

ตารางที่ 4.34  ตัวอย่างการใส่ข้อมูลงบรายจ่ายอื่น ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ 

 
 

 

 

งบรายจา่ยอ่ืน 1,070,000       บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา

1 โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 200,000      บาท

2 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษามงีานท า 5,000         บาท

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

1 โครงการส่งเสริมการจัดท าเอกสารเพ่ือขอผลงานทางวิชาการ 50,000       บาท

2 โครงการประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษาสู่สากล 50,000       บาท

3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพส าหรับบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 250,000      บาท

โครงการพัฒนาหลักสูตรหรือการประกันคุณภาพ(QA)

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 40,000       บาท

2 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2559 50,000       บาท

3 โครงการกิจกรรม 5ส 25,000       บาท

โครงการพัฒนาห้องสมุด/ส่ือการสอน/ส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง/ผลิตต ารา ฯลฯ

1 โครงการส่งเสริมการสร้าง E-Learning ในชั้นเรียน 20,000       บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพ/กิจกรรมนักศึกษา

1 โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจ าปี 2559 30,000       บาท

2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 350,000      บาท
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ตารางที่ 4.35 ตัวอย่างการใส่ข้อมูลงบรายจ่ายอื่น ผลผลิตท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (ง.8) 

   (2.4)  ข้อมูลงบอุดหนุน สามารถเสนอได้ในทุกผลผลิต แต่จะแตกต่างกันไปตามประเภท
การใช้จ่ายงบประมาณเช่น งบอุดหนุนที่เสนอขอในผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จะเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับอุดหนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนส าหรับการเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร ส่วนงบอุดหนุนที่เสนอขอในผลผลิต : 
ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ จะประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดท าโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

ผลผลิตท่ี 4  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 160,000.00 บาท

งบรายจา่ยอ่ืน 160,000.00   บาท

1 โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมปัิญญาท้องถ่ิน 100,000      บาท

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คร้ังท่ี 3 30,000       บาท

3 ลานวัฒนภูมปัิญญาและผลิตภัณฑ์พ้ืนถ่ินจังหวัดสกลนคร 30,000       บาท
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โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการใส่ข้อมูลจะวิธีและใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับโครงการในหมวดงบ
รายจ่ายอื่น ดังนี้ 

ตารางที่ 4.36 ตัวอย่างการใส่ข้อมูลงบอุดหนุน ผลผลิตวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

ตารางที่ 4.37 ตัวอย่างการใส่ข้อมูลงบอุดหนุน ผลผลิตการให้บริการวิชาการ 

 

ตารางที่ 4.38 ตัวอย่างการใส่ข้อมูลงบอุดหนุน ผลผลิตวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

 

   (3)  แนวทางการพิจารณาค าเสนอขอ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณางบประมาณท่ี
ได้รับแต่งตั้ง แต่ให้อยู่ในขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
   (3.1)  โครงการ/กิจกรรม จะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน หรือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  
   (3.2)  นักศึกษาได้ประโยชน์จากการบริหารงานงบประมาณมากที่สุด 
   (3.3)  ยึดถือหลักความประหยัดและคุ้มค่าต่อทางราชการ 
   (3.4)  การพิจารณาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 250,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 250,000.00   บาท

1 กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี และน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 250,000.00     บาท

ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 200,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 200,000.00   บาท

1 โครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการ 200,000      บาท

ผลผลิตท่ี 6 :  ผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 250,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 250,000.00 บาท

1 กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และวิจัยในชัน้เรียน 250,000.00  บาท
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ตารางที่ 4.39 แสดงงบประมาณรายได้ ตามแบบฟอร์ม ปร1-ปร6 หน้าที่ 1 

 
 
 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี บาท
ภาคปกติ 35,248,500 บาท

ผลผลิตท่ี 1  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 3,598,340   บาท

งบบุคลากร 1,965,840     บาท

1. ค่าจา้งช่ัวคราวรายเดือน 1,965,840 บาท

1.1 อัตราเดิม   9  อัตรา 1,965,840       บาท

1.1.1  อัตราเดิม  9  อัตรา 570005 1,965,840     บาท

1) อาจารย์ ปริญญาโท 4 อัตรา ค่าจ้าง 881,280   บาท

2) อาจารย์ ปริญญาตรี 2 อัตรา ค่าจ้าง 336,480   บาท

3) อาจารย์จ้างสอนชาวต่างประเทศ ปริญญาตรี 3 อัตรา ค่าจ้าง 748,080   บาท

งบด าเนินงาน 817,500       บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 674,500   บาท

1.1 ค่าตอบแทน 220,000         บาท

1.2 ค่าใช้สอย 350,000         บาท

1.3 ค่าวัสดุ 104,500         บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค 143,000   บาท

งบเงินอุดหนุน 520,000       บาท

1 กองทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 120,000   บาท

2 ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการ 400,000   บาท

งบรายจา่ยอ่ืน 295,000       บาท

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 20,000     บาท

2 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษามงีานท า 5,000       บาท

3 โครงการประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษาสู่สากล 50,000     บาท

4 โครงการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 50,000     บาท

5 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการสอบภาษาอังกฤษ/อาเซียน 120,000   บาท

6 โครงการส่งเสริมการจัดประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ 10,000     บาท

7 โครงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ International University 30,000     บาท

8 โครงการอบรมศิลปะการพูดส าหรับผู้น านักศึกษา วิทยาเขตสกลนคร 10,000     บาท

ผลผลิตท่ี  2  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 200,000      บาท
งบเงินอุดหนุน 200,000       บาท

1 โครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการ 200,000   บาท

2 โครงการให้บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ -         บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปี 2560

37,629,100         
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ตารางที่ 4.40 แสดงงบประมาณรายได้ ตามแบบฟอร์ม ปร1-ปร6 หน้าที่ 2 

 
 

 

ผลผลิตท่ี 3  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,687,420 บาท

งบบุคลากร 5,877,120     บาท

1. ค่าจา้งช่ัวคราวรายเดือน 5,877,120 บาท

1.1 อัตราเดิม   35  อัตรา 5,877,120       บาท

1.1.1  อัตราเดิม   35   อัตรา 35 5,877,120     บาท

1) อาจารย์ ปริญญาโท 9 อัตรา ค่าจ้าง 1,982,880 บาท

2) อาจารย์ ปริญญาตรี 5 อัตรา ค่าจ้าง 841,200   บาท

3) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 8 อัตรา ค่าจ้าง 1,345,920 บาท

4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 1 อัตรา ค่าจ้าง 168,240   บาท

5) นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี 1 อัตรา ค่าจ้าง 168,240   บาท

6) พนักงานห้องปฏิบัติการ ปวส. 2 อัตรา ค่าจ้าง 267,840   บาท

7) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปวส. 6 อัตรา ค่าจ้าง 803,520   บาท

8) พนักงานธุรการ ม.3,ม.6 2 อัตรา ค่าจ้าง 199,200   บาท

10) พนักงานขับรถยนต์ ม.3,ม.7 1 อัตรา ค่าจ้าง 100,080   บาท

งบด าเนินงาน 2,997,500     บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,755,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน 693,000         บาท

1.2 ค่าใช้สอย 1,989,900       บาท

1.3 ค่าวัสดุ 72,600           บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค 242,000   บาท

งบลงทุน 511,000       บาท

1. ค่าครุภัณฑ์   511,000       บาท

รายการ หน่วยนับ

1 เคร่ืองฉาย 3 มติิ เคร่ือง 24,000           168,000       บาท

2 เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ระดับXGA เคร่ือง 33,000           231,000       บาท

ขนาดไมน้่อยกว่า 3000 ANSI Lumens

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน เคร่ือง 16,000           112,000       บาท

งบรายจา่ยอ่ืน 2,301,800     บาท

1 โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 300,000   บาท

2 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษามงีานท า 5,000       บาท

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 40,000     บาท

4 โครงการส่งเสริมการจัดท าเอกสารเพ่ือขอผลงานทางวิชาการ 70,000     บาท

5 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน 50,000     บาท

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร 350,000   บาท

7 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2559 50,000     บาท

8 โครงการกิจกรรม 5ส 25,000     บาท

9 โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจ าปี 2559 30,000     บาท

10 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 350,000   บาท

11 โครงการรับตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 151,800   บาท

ราคาต่อหน่วย               รวมเงิน
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ตารางที่ 4.41 แสดงงบประมาณรายได้ ตามแบบฟอร์ม ปร1-ปร6 หน้าที่ 3 

 
 
 
 
 

8 โครงการกิจกรรม 5ส 25,000     บาท

9 โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ประจ าปี 2559 30,000     บาท

10 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 350,000   บาท

11 โครงการรับตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 151,800   บาท

12 โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 300,000   บาท

13 โครงการ Hands-On Center 120,000   บาท

14 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 400,000   บาท

15 โครงการแข่งขันป่ันจักรยาน "FIT ชวนป่ันละเบ๋อ" 50,000     บาท

16 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10,000     บาท

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผลผลิตท่ี  4  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 80,000       บาท

งบรายจา่ยอ่ืน 80,000         บาท

1 โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน 80,000     บาท

ผลผลิตท่ี  5  :  ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี -             บาท

-

ผลผลิตท่ี  6  :  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 200,000      บาท

งบเงินอุดหนุน 200,000       บาท

1 กองทุนสนับสนุนวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 200,000   บาท

งบประจ าส่วน 1,964,940     บาท

เงินออมสะสม 1,751,800     บาท

สมทบวิทยาเขต 8,758,900 บาท
1 การจัดการศึกษา 7,007,100 บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค 1,751,800 บาท

สมทบมหาวิทยาลัยฯ 7,007,100     บาท

1 การจัดการศึกษา 7,007,100 บาท

2 ส่งใช้เงินยืม -         บาท
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ตารางที่ 4.42 แสดงงบประมาณรายได้ ตามแบบฟอร์ม ปร1-ปร6 หน้าที่ 4 

 
 
4.3  ข้อความระวังในการปฏิบัติงาน 
 4.3.1  การประมาณการรายรับ ไม่ควรประมาณการสูงเกินความเป็นจริง ซึ่งหากประมาณการสูงไปจะท า
ให้การตั้งจ่ายสูงตามไปด้วย เมื่อการจัดเก็บงบประมาณจริงต่ ากว่าการประมาณการจะท าให้การวางแผนกิจกรรม
เกิดความเสียหาย 
 4.3.2  การประมาณการรายรับ พึงระวังการประมาณการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายมีวัตถุประสงค์ในการใช้
จ่ายอย่างชัดเจน เช่น ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าบัตรนักศึกษา ฯลฯ ต้องหักออกจาก
ประมาณการ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประมาณการรายรับในส่วนของการบริหาร
สินทรัพย์ต่อไป 

ภาคสมทบ 2,380,600   บาท

ผลผลิตท่ี  1  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 624,200      บาท

งบด าเนินงาน 624,200       บาท

1.  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 624,200   บาท

1.1  ค่าตอบแทน 521,200         บาท

1.2  ค่าใช้สอย 53,000           บาท

1.3  ค่าวัสดุ 50,000           บาท

2.  ค่าสาธารณูปโภค -          บาท

ผลผลิตท่ี  3  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 386,500      บาท

งบด าเนินงาน 386,500       บาท

1.  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 386,500   บาท

1.1  ค่าตอบแทน 368,500         บาท

1.2  ค่าใช้สอย 10,000           บาท

1.3  ค่าวัสดุ 8,000             บาท

2.  ค่าสาธารณูปโภค -          บาท

งบประจ าส่วน 246,700       บาท

เงินออมสะสม 112,300       บาท

สมทบวิทยาเขต 561,600 บาท

1 การจัดการศึกษา 449,300   บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค 112,300   บาท

สมทบมหาวิทยาลัยฯ 449,300       บาท

1 การจัดการศึกษา 449,300 บาท

2 ส่งใช้เงินยืม -         บาท
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 4.3.3  การตั้งจ่ายงบประมาณควรให้ค านึงถึงประโยชน์ของนักศึกษามาเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ควรใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย และค านึงถึงความคุ้มค่าระหว่างการลงทุนและผลที่จะได้รับกลับมา 
 4.3.4  โครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอในงบประมาณรายได้ ควรเป็นโครงการที่สอดคล้องและขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  
 4.3.5  การก าหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ต้องให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
มาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ โดยราคาต้องไปเกินราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนด 
 
 



บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 

5.1  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พัฒนางาน 
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
การประมาณการรายรับ 

1 การจัดเตรียมข้อมูล
จ านวนนักศึกษาที่ใช้
ใ น ก า ร ค า น ว ณ
รายรับ 

1. การก าหนดแผนรับนักศึกษาที่สูงเกินไป
จะส่งผลท าให้รายรับที่ประมาณการได้สูง
เกินไปตามมา ซึ่งหากรายรับสูงเกินความ
เป็นจริง ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมวิชาการ
ตลาด ก าหนดแผนรับต่อปี จ านวน 20 คน 
แต่จากการสมัครเข้าศึกษาในแต่ละปีพบว่า 
จ านวนนักศึกษาไม่เกิน 10 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาคงอยู่ ปีที่ 2 ปีที่ 3 
ปี ที่  4  และปี ที่  5  ไม่ เป็ นปั จจุ บั น  เช่ น 
นักศึกษาที่มีสถานะ ลาออก รักษาสภาพ ท า
ให้จ านวนงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
 
 
 
3. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกแผนการเรียน
ตามประเภทวุฒิ การศึกษารับ เข้ า เช่น 
นั ก ศึ กษ าโป รแกรมวิ ช าก ารบั ญ ชี  รั บ
นักศึกษาเข้าศึกษา 2 ประเภท คือ รับ
ผู้ส าเร็จ ม.6 และผู้ส าเร็จ ปวช. ซึ่งทั้ง 2 

1 .การใช้ จ านวนนั กศึ กษาในการ
ประมาณการ ผู้ประมาณการควรใช้
วิจารณญาณในการค านวณ โดยไม่อิง
ตามแผนการรับทั้งหมด หากพิจารณา
แล้วว่าการก าหนดแผนรับสูงเกินไป 
เช่นหากโปรแกรมวิชาการตลาด 
ก าหนดแผนรับต่อปี จ านวน 20 คน 
แต่จากการสมัครเข้าศึกษาในแต่ละปี
พบว่า จ านวนนักศึกษาไม่เคยเกิน 10 
คนให้น าข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อ 
ณ ปัจจุบัน (การจัดท าประมาณการ
ราย รั บ  อ ยู่ ใน ช่ ว งก ารรั บ สมั ค ร
นั ก ศึ ก ษ า ) แ ล ะป ระ วั ติ จ า น ว น
นั ก ศึ ก ษ าข อ ง โป รแ ก รม วิ ช าม า
พิจารณา บวกลบไม่เกิน 5 คน จาก
จ านวนที่สูงที่สุด (ประมาณการให้
ใกล้เคียงความจริงมากท่ีสุด) 
2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต้นทาง
ของข้อมูล เช่น แผนกงานวิชาการ
และวิจัย หรือแผนกงานส่งเสริมวิชา
ก าและงาน ท ะ เบี ย น  ค วรมี ก าร
ปรับปรุงจ านวนนั กศึกษาให้ เป็ น
ปัจจุบันมากท่ีสุด 
 
3. หากโปรแกรมใดมีการแยกแผนการ
เรียนให้กับนักศึกษาซึ่ งอยู่ ในชั้นปี
เดียวกัน ให้แยกกลุ่มตามแผนการ
เรียน เพ่ือให้การค านวณถูกต้องตาม
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนในภาค
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ประเภทจะใช้แผนการเรียนไม่เหมือนกัน คือ 
ภาคฤดูร้อน กลุ่มนักศึกษาผู้ส าเร็จ ม.6 จะ
ลงทะเบียนเรียนปกติ แต่กลุ่มนักศึกษา
ผู้ส าเร็จ ปวช. จะลงทะเบียนฝึกงาน ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมต่างกัน  
4. การแยกจ านวนนักศึกษาตามผลผลิตและ
ตามสาขาที่สังกัด ยังสับสน เช่น โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สั งกัดสาขาวิชา
บริหาร ซึ่งเป็นสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ 
แต่หากแยกตามผลผลิต พบว่า อยู่ในผลผลิต
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

การเรียนนั้น ๆเช่นให้แยกนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาการบัญชี ออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 
และผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. เพ่ือแยก
ค านวณ 
4. ต้องศึกษาท าความเข้าใจการแยก
หลักสูตรตามผลผลิตให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้และชัดเจน จากหลักเกณฑ์
การจัดท างบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

2 การค านวณรายรับ 1.  การค านวณงบประมาณโดยไม่หักรายรับ
ที่มีวัตถุประสงค์การใช้จ่ายอย่างชัดเจน เช่น 
ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าบ ารุงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าบัตรนักศึกษา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การค านวณงบประมาณประเภท การ
ฝึกงาน การฝึกสอน ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
เช่น การลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว มี
ค่าธรรมเนียมไม่เท่ากับการลงทะเบียนใน
รายวิชาปกติ หากผู้ประมาณการไม่ศึกษา
ระเบียบให้เข้าใจถ่องแท้ อาจท าให้มีการ

1.  การเก็บรายรับจากนักศึกษานั้นจะ
เก็บตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ (ตาม
เอกสารแนบ) ดังนั้นจะต้องศึกษา
รายละเอียดของประกาศนั้นให้ชัดเจน 
เช่ น  ป ระกาศ ให้ จั ด เก็ บ ค่ าบ ารุ ง
การศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 
21,000 แต่ในประกาศแจ้งอีกว่าใน 
21,000 ประกอบไปด้วย ค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ค่า
บัตรนักศึกษา ค่าบ ารุงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่ากิจกรรมนักศึกษา 
ผู้ ปฏิบั ติ งานต้องหั กค่าใช้ จ่ ายที่ มี
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายออกก่อน คือ 
ค่าบัตรนักศึกษา ค่าบ ารุงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่ากิจกรรมนักศึกษา 
2. จะต้องมีข้อมูลจ านวนนักศึกษา 
และภาคการศึกษาที่ ฝึกงาน และ
ฝึกสอนอย่างชัดเจน และให้ศึกษา
ระเบียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเหมา
จ่ายประเภทนี้ ให้ เข้าใจ เนื่ องจาก
จ านวนค่าธรรมเนียมจะไม่ เท่ากับ



 
 

81 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ค านวณผิดพลาดได ้
 

ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนปกติ 

3 ก า รค า น ว ณ ส รุ ป
ประมาณการรายรับ
ง บ ป ร ะ ม า ณ เงิ น
รายได้ประจ าปี ตาม
แบ บ ฟ อร์ ม  ป .0 2 
และ ส.02 

1. การค านวณรายรับสมทบหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในโปรแกรม Excel ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์การสมทบ เช่น การสมทบงบประมาณ
ไปยังวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ จะต้อง
สมทบแยกตามระดับ คือ  
ระดับ ปวส.  
   - สมทบ วิทยาเขตฯ 20%  
   - สมทบ มหาวิทยาลัยฯ 20%  
ระดับปริญญาตรี 
   - สมทบ วิทยาเขตฯ 20%  
   - สมทบ มหาวิทยาลัยฯ 20% 
แต่ค านวณผิดพลาดโดยการค านวณรวบยอด
ทุกระดับ ทั้งระดับ ปวส. และ ป.ตรี เท่ากัน
ที่ 20% 
2 . ก า ร ค า น ว ณ ง บ ก ล า ง ไม่ ถู ก ต้ อ ง  
ซึ่งต้องค านวณ 10% จากงบประมาณที่ตั้ง
จ่ายไม่ใช่ค านวณจาก 10% ของประมาณ
การรายรับ 
 

ข้อ 1-2 จะต้องศึกษาเกณฑ์การสมทบ
ตามหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณ
รายได้มหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าใจ และ
ศึกษาการค านวณโดยใช้สูตรจาก
โปรแกรม Excel ให้เชี่ยวชาญเพ่ือไม่
เกิดข้อผิดพลาดในการค านวณ 

4 การค านวณรายรับ
จากการจัดการเรียน
ก ารส อน ราย วิ ช า
พ้ืนฐานของคณะ ซึ่ง
ได้ รั บ ส ม ท บ จ า ก
หน่วยงานอื่น 

1. นโยบายการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาพ้ืนฐานระหว่าง คณะ กับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ไม่ชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงานระดับวิทยาเขตต้องมี
ความชัดเจนในการก าหนดนโยบาย
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
พ้ืนฐาน เช่น รายวิชาพ้ืนฐานบาง
รายวิชา หน่วยงานอ่ืนจะด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนเอง ซึ่งจะต้องตัด
ค่า FTES รายวิชานั้นออกส าหรับการ
ค านวณงบประมาณสมทบคณะ แต่
หากพิจารณาแล้วเห็นว่า รายวิชานั้น 
ๆ บุคลากรของหน่วยงานอ่ืน ไม่มี
คุณสมบัติในการจัดการเรียนการสอน 
จะต้องสมทบงบประมาณ ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับคณะ 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
2. ข้อมูลค่า FTES ไม่ถูกต้อง อาจจะสูงไป
หรือต่ าไป ซึ่งจะส่งผลถึงจ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับสมทบจากการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาพ้ืนฐานให้กับหรือหน่วยงานอื่น ๆ  
 

2. การค านวณค่า FTES แผนกงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะ
เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการค านวณ 
ดังนั้นหากได้ข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว 
ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดี  หากค่า 
FTES ไม่ถูกต้อง ต้องด าเนินการแจ้ง
ให้แผนกงานส่งเสริมวิชาการฯ แก้ไข
ให้ถูกต้อง 

การค านวณงบประมาณสมทบหน่วยงานอื่นตามเกณฑ ์
5 การค านวณอัตรา

ร้อยละงบประมาณท่ี
สมทบตามเกณฑ์ 

1.  ค านวณงบประมาณท่ีสมทบหน่วยงาน
อ่ืนไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ 

1.  ศึกษาหลักเกณฑ์การสมทบ
หน่วยงานอื่นให้ชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน 

การตั้งจ่ายงบประมาณ 
6 การก าหนด อัตรา

บุคลากร 
1. การก าหนดชื่อต าแหน่งอัตราบุคลากรไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง
ของ ก.พ.อ 
 
 
2. การก าหนดชื่อต าแหน่งไม่สอดคล้องกับ 
Job Description เช่น ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร แต่ปฏิบัติงานในหน้าที่  พนักงาน
ห้องปฏิบัติการ  
 

1. จัดท าเอกสารมาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่งของ ก.พ.อ เป็นข้อมูลส าหรับ
การพิจารณาหรือผู้จัดท าจะต้องศึกษา
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อต าแหน่งให้
เป็นไปตาม ก.พ.อ 
2. จะต้ องก าหนดชื่ อต าแหน่ งให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

7 การเสนอขอ
โครงการและการ
จัดท าโครงการการ
จัดการศึกษา 
โครงการบริการ
วิชาการ และ
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1. การเสนอขอโครงการมีความซ้ าซ้อน 
เช่น โครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน 
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ ห มื อ น กั น 
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  

 
 
 
 
2. การก าหนดงบประมาณในโครงการไม่
เป็นไปตามระเบียบการคลัง และไม่ยึดถือ
หลักความประหยัดและความคุ้มค่าต่อทาง

1. จัดท ารายละเอียดความสอดคล้อง
ขอ งโค รงก ารกั บ ก ารขั บ เค ลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ หรือการประกันคุณภาพฯ 
หรือจัดกลุ่ ม โครงการที่ มีลั กษณ ะ
คล้ายกัน ให้ เป็นข้อมูลส าหรับคณะ
กรรมการฯ พิจารณาเสนอให้มีการตัด
โครงการใดโครงการหนึ่งออกหรือยุบ
รวมโครงการ 
2 . ให้ จั ด ท า แ น ว ท า งก า ร เขี ย น
งบประมาณโครงการที่ เป็นไปตาม
ระเบี ยบ  และเกิดความประหยัด 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ราชการ 
 
3. การเขียนชื่ อโครงการ หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ไม่สอดคล้องกัน 
 
 
4. การเสนอขอโครงการมีจ านวนมาก และ
ไม่สอดคล้องหรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
หน่วยงาน 
 

คุ้ ม ค่ า  เ พ่ื อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ ค ณ ะ
กรรมการฯ พิจารณาปรับงบประมาณ 
3. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขโครงการ 
แต่หากผู้รับผิดชอบไม่ด าเนินการตาม
ข้ อ เส น อ แน ะ  ให้ เส น อต่ อ ค ณ ะ
กรรมการฯ เพ่ือพิจารณา 
4 . ชี้ แ จ งห รื อ แ จ้ ง ให้ ผู้ เส น อ ข อ
โครงการได้รับทราบแนวทางในการ
พิจารณาโครงการ หรือทิศทางของ
การด าเนิ น งานของหน่ วยงานให้
ชัดเจน 

8 การเสนอขอ
โครงการวิจัย 

1. จัดท ารายละเอียดส าหรับการเสนอขอ
โครงการวิจัยและแนวทางการประเมินผล
โครงการไม่ ชั ด เจน  เช่ น  การ เสนอขอ
งบประมาณผลผลิตด้านการวิจัย จะเสนอขอ
งบประมาณเป็นโครงการในภาพรวมโดยใช้
แบบฟอร์มการเขียน ง.8 แล้วค่อยแยก
กระจายงบประมาณให้กับผู้เสนอของบวิจัย
โด ย ใช้ แ บ บ ฟ อ ร์ ม  ว .1 .ด  ส่ ง ผ ล ก า ร
ประเมินผลโครงการที่เสนอขอในภาพรวม
ตามแบบฟอร์ม  ง.8  ขาดแนวทางการ
ประเมินที่ชัดเจน 

1. หน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย
การเสนอของบประมาณวิจัยและแนว
ทางการประเมินที่ชัดเจน 
2. แยกเสนอของบประมาณตาม
แบบฟอร์ม ว.1.ด เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน และไม่ต้องประเมินผลตาม
แบบฟอร์ม ง.8  

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1  การปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณ ควรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คือ ให้ทุกส่วนงาน
ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการวางแผน การตัดสินใจ 
 5.2.2  ควรวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลังเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุน
หรือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อไป 
 5.2.3  ไม่ควรตั้งจ่ายงบประมาณรายได้ ส าหรับจ้างบุคลากรมากเกินไป ควรผลักดันให้จ้างบุคลากรจาก
งบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ให้มากที่สุด เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และคงเหลืองบประมาณส าหรับการจัด
การศึกษา และการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน หรืออาจกล่าวได้ว่า ให้งบประมาณขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตมากที่สุด 
 5.2.4  การเสนอขออัตราบุคลากรใหม่ ควรมีข้อมูลเหตุผลความจ าเป็นที่เพียงพอ และให้เป็นไปตาม
กระบวนการพิจารณาตั้งแต่ระดับหน่วยงานที่ประสงค์ขออัตราบุคลากร 
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 5.2.5  นโยบายการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานระหว่าง คณะ กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องมีความ
ชัดเจน 
 5.2.6  เพ่ือให้การจัดท างบประมาณมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดท าที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ควรมีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้น าไปใช้และศึกษาอ้างอิงต่อไป 
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บรรณานุกรม 
 

1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 4 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 
4 รายงานประจ าปีการศึกษา 2557 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
5 เอกสารงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย) กองนโยบาย

และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
6 ดร.ณรงค์  สัจพันโรจน์. 2538. การจัดท าอนุมัติและบริหารงบประมาณแผ่นดินทฤษฎีและปฏิบัติ. 

บพิธการพิมพ์ : กรุงเทพฯ 
7  กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออนไลน์ เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2559  

งบประมาณhttp://plan.msu.ac.th/kmplan/  
8  วิชาญ  ปัสพงษ์. “งบประมาณ”[ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2559   https://www.l3nr.org/ 
9 ส านักกฎหมายและระเบียบ ส านักงบประมาณ“การจ าแนกงบประมาณ”[ออนไลน์]เข้าถึงเมื่อ 23 

กันยายน 2559 http://www.bb.go.th 

https://www.l3nr.org/posts/155175
http://www.bb.go.th/
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ประวัติย่อผู้เขียน 
 
ชื่อนามสกุล นางเยาวภา  ราชค า 
วัน  เดือน  ปีเกิด วันที่  21 กันยายน 2529 
จังหวัด และประเทศที่เกิด อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประวัติการศึกษา  

ปีท่ีส าเร็จ หลักสูตรปริญญา สาขา/สถาบัน 
2559 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2552 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ – พัฒนา 

ซอฟต์แวร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

2548 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์ 
 
ประวัติการท างาน 

วันเดือนปี ต าแหน่ง ปฏิบัติงานในหน้าที่ ระดับ ต าแหน่งเลขที่ 

1 มิถุนายน 2552 ถึง 
30 มิถุนายน 2553 

เจ้าพนักงานธุรการ รับผิดชอบแผนกงาน
นโยบายและแผน 

2 5000.15.07 
(คอท)/2553 

1 กรกฎาคม 2553ถึง 
31 ธันวาคม 2553 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(ทดลองงาน 6 เดือน) 

รับผิดชอบแผนกงาน
นโยบายและแผน 

3 5393019.02 

1 มกราคม 2554 ถึง 
30 มิถุนายน 2556 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(สัญญา 3 ปี) 

รับผิดชอบแผนกงาน
นโยบายและแผน 

3 5393019.02 

1 กรกฎาคม 2556 ถึง   
21 กรกฎาคม 2557 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(สัญญาจ้างเกษียณอายุราชการ) 

รับผิดชอบแผนกงาน
นโยบายและแผน 

3 5393019.02 

22 กรกฎาคม 2557 ถึง 
ปัจจุบัน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(เปลี่ยนชื่อต าแหน่ง) 

รับผิดชอบแผนกงานแผน
และประกันคุณภาพ 

3 5393019.02 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน – วาริชภูมิ ต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน  
 จังหวัดสกลนคร 47160 
 โทร 084-7910064 E-mail : yaowapa.pn at gmail.com 
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(Full Time Equivalent Student: FTES)"

1'U (9) tJn1~Pim~l "iJ~~eJ-:J~-:J'Vl~bu~'UmlJifeJu-:Jrl'U'lJeJ-:J

lJVl11'Vl~l~m 'Vlf11'U1~~~1'lJlJ-:Jf1~~?l1'U11~1~m~Pim~lbb~

<V '"
~~~~~'Um~f'1fl~l

fl1 ~U 'U?f1'U'lJeJ-:Jb~'U~1~l~VI~ -:J?llJ'Vl'UlJVl11'Vlu 1~ ~?llJ'Vl'U

1'Vl~1 b"IJ\?l/'Uf1~~l'lJ~lJ 1b~'UeJeJlJ uae ?f-:J1ifb~'U~lJ 1'IJEJ-:J
.:::. cv.c::.. .:::!II.c::.. cv-Ciil

fl"iJm~lJVI~fl tv fl"iJm~lJ f1eJfl"iJm~lJfl1~"iJ~n1~b~~'Un1~

aeu bb~~1i"iJm~lJ'U~Vl1~:r~m~\?lllJ~'UDfi"iJ

- fi"iJm~lJn1~:r~fl1~b~~'Un1~?leJ'U VllJ1~m1lJ11r\'1'U1ru

~eJ~~~ ctcr 1~~1ifbflru.nn1~U'U?f1'U~1~1~"iJ1flI"11FTES

~ btJ'U~l ~1'lJ1~Vl1h ~-:J1'U-r'U~~'lJeJ'U1'Un1~:r ~ fl1~ b~~'U

fl1~?leJ'UtJfl1~Pifl~l~ ~1'UlJ1 1'Ufl1~U'U?f1'Ubb~~~~?f1'U

1'Ufl1~U'UfleJ '1111"11FTES Vl1~1-:Jb~'U1'U1i"iJm~lJfl1~

:r~fl1~ b~~'Ufl1~?leJ'U"iJ~1~1"111if~l~~eJ FTES bb~~'I<h

fl~'Ul'IJf1run'U 1"11FTES "iJ~1~1"111i~1~1'Ufl1~:r~fl1~
"

, .,
Q.J.c::::!iI CII.:::II Q.J .c::...:::!11

"iJ~fl1 ~b~~'Um ~?leJ'Uf1'Uf1ru~'Vl"iJ~?IeJ'U~1~1'lJ1y.j 'U~1'U
'"

(FTES bViCllJ)

- 1i"iJm~lJ'U~Vl1~:r~fl1~mlJ~'UD1i"iJr\'1'U1ru~eJ~~~crcr



, ,

"\J1LJtJ~Vll~~tlV1CY~ ~" vrlJl tlf1111.rJl \JltJ~LJvh.JeJn bvr;jeJ~l fl\J1tJ~~nl~b~tltJfll~{;f€)LJ

oUel ~ 1-Hel5fn1'U~-rmnn1'~(?11lJlh~fnl"1'l1

1'Umru~iHlru'VIlb~mn'Ufn1tlnLJ~(?11lJlh~ml"1'l1 1-He:J5f111'U~btJ'Umu'OJQtJ~11~b~'U~"wn'Ufh1u'OJQtJ
u ~ ~

~'U 1-H'I11b(;1'Ue:J"UlllJ'VI11'VltJ1~ tJ~'Ul~

Vi3J1~COl

n1''a~~'Vh!lutl'a::3J1rub~'U'a1vl~

oUel b 1-H,·n11tJ\ll'U-:ij~'Vh:J'Utl1~lJlrub~'U11tJ 1~ bb'U'U~\I btJ'U~~\ll'U(?11lJtJ'Vl51"11(;1(?1{1~tJ 1-HfldllJ~1~ru~e:J
" u

m1~lbU'U\ll'U bb~~~~~lb~'OJ'Ue:J\I~~~~(?1 ~~~~51~tJijm11~~~~lb~'OJ'Ue:J\I~~\ll'U ~1tJ~1~1~~i~b'OJ'U uae

fl1e:J'Ufl~lJ~\ltl~lJlru flrum~ nm bb~~~'U'Vl'U e:J~l\1ijtl1~~'Vl5m~ bb~~tl1~~'Vl5~~ bb~~\I'l1 11tJ~ltJ1~ (;11lJl1~" ,
bUfl~ltJ\I'Utl1~lJlrubb~'U~'U 1~ 1-HbUfl~ltJ\I'Utl1~lJlrubb~'U~'U riau

oUel ~ 1m\lfll1/il'OJfl';j1lJ ~'OJ~~\I\I'Utl1~lJlrub~'U11tJl~ 'OJ~~e:J\I(;1e:J~fliKe:J\ln'UtJ'Vl51"11(;1(?1{'Ue:J\I,
lJ'VI11'VltJl~ tJ tJ'Vl51"11(;1(?1{'VI'll 1 tJ\ll'U ua ~(?1e:J'U(;1'Ue:J\I~e:JoW'U5ii'OJ'VI't11tJ\ll'U uae ~1~1~tl1~ n'U fl ruJ11~ m1 Plmn, ,

1~tJ~e:J\I~1'Ufn1~'OJ11rul b~'U'1le:J'U 'OJ1 fl fl ru~ m1lJ fn1tl 1~"ill'V1'll1 tJ\ll'U b~ e:J~fle:J\I'U1tJ'U1mb~~ bb~'U 'OJ~1~11'U11lJ

b(;1'Ue:J~e:Jflru~e:J'Um1lJm1'U~'VI11\1'Utl1~lJlrub~'U11tJl~'Ue:J\llJVn1'VltJ1~tJ ~'OJ11rulfl11lJ~lie:J'U fldllJfllJfh 'Ue:J\I, ,

1m\l fl11/n'OJm1lJ bb~~(;11tl-lJe:JlJ~ b(;1'Ue:J~e:Jflru~m1lJm1 fll1b~'Ubb~~'Vl-r~ ~~'U'Ue:J\llJ'VI11'VltJ1~tJ b'Vlfl1'U1~~11'1l, ~
q I c:::Iit, V.c:::Iit. '" 0 Q.J

lJ\lfl~e:J(;11'Ubb~~b(;1'Ue:J(?1e:J(;1mlJ'VI11'VltJ1~tJ~'OJ11rulb'VI'U'1le:J'U(?11lJm~'U

oUel c:;: 1-H'VI'll1tJ\ll'U-:ij~v11tl1~lJl rufll111 tJ-r'U'OJlfl~1,jl1\1m1Pl mn ~l~\I'Vl~ bijtJ'U ~1511lJ boUtJlJu'U'U,

b'VIlJl~l tJ b~tJflbn'U'OJlfl"ill'U1'U1JflPlfl'l~n (?11lJbb~'Ufl11-r'U1JflPl fl'I~n tJ fl11Pl fl'I~lne:J'U'VItJltJ\I'Utl1~lJlru b-d'U ms

-:ij~v11tl1~lJl ru fll111 tJ-r'Utl1~ "illtJ \I'Utl 1~lJl ru ~ .1"1. Imt'ctci 1-Hfll'U1 ru 'OJ1 flbb~'U m1-r'U1J flPl mntJ m 1Pl fl'I~l

Ivctct~

oUel ~ 1-H'VI1l1tJ\ll'U1~~'Uflru~U'U"h'U11tJ 1~ 'OJlfl -lJe:J~ 1tl~\I'VI1l1tJ\ll'U~'U~'VI11m1-:ij~fl11b~tJ'Um1(;1e:J'U

1'U11tJ1'1l1~'U~1'U'VI~e:J11tJ1'1l1~'VI1l1tJ\ll'U~'U1 -r'U~~'1le:J'U1'Ufl11-:ij~ fl11b~tJ'Um1(;1e:J'U 1~mJ'U"h'U'OJlfl~l FTES ~
" ,

bn~'OJlmltJ1'1l11J'U1 Vi'VI1l1tJ\ll'U-r'U~~'1le:J'U
., .:::tt. oCIIt. IV f('tiel COlO \ll'U'U1'V111(;1'U'Vl1~tJ

1-H'VI1l1tJ\ll'U-:ij~v11tl 1~lJl ru fl1 111 tJ-r'U'OJ1mltJ-r'U'OJ ~ \11'UtJ\I'Utl1~lJl ru~ ~l'UlJl mlJfldllJ "ill btJ'U

bb~~b 'VIlJl~(;1lJ 1~tJ~'OJ11rul ~\I'Vl-r~ tJlfl';j~ij bb~~ fll11-lJ'Vl-r~ tJl fl';j1-HfllJ~1 btJ'Ul tl(?11lJJ111n'OJ~lJ'VI11'Vl tJl~tJ, .

mrufldllJ"ill btJ'U~e:J\ltl-r'U bb~'Ufl111 "1i'~ltJ\I'Utl1~lJlrub~'U11 tJ1~ 1-H~1 bU'U fl11 lm~tJ b(;1'Ue:JfldllJ

b~'U'1le:J'U~ e:Jfl ru ~ e:J'Ufl';j1lJ fll 1'U ~'VI1 1 \I'Utl 1 ~lJ 1 ru b~'U1 1 tJ1~ ~ \I'l1-d1\1 b1 ~ 11 'Ufll 1tl-r'U bb~'U1-HbtJ'U1 tl (?11lJ~,



'1113J'JfI kI

nT';j~fla';j';j.:)'U'tl';j::3J1rub~'IJ';j1EJ'I.~

.ijv G>G> 1~n1';j~~?l11\1'Uth::1J1rub~'U11EJ1~th::..ij1U ~8\11?11b'W'Ufl11b~mU'Un11~\I b?l~1Jbb~::?l'l1'U?l'U'U,
1~bn~th::a'Vl5fl1~ bb~::th::a'Vl5e.J~m1Jb{hVl1J1tJ"U8 \lVl1..htJ\l1'Ubb~::"U8\11JVl1i'VltJ16itJ~n1Vl'U~11bb~::"iI::~8\1

fi'1il\l~\lm11Jfl1Jf'11 fll11Jth::Vl~~ fll11JhJ1\11?l bb~::ml"i1?l8'U1~ b~tJ~lVl,j'1Vl'\.htJ\l1'U'Vlm::I9l'U ~8\1-r'U~~"U8'U, ,

~8fl11 1oH~1tJ\I'U'lb::1J1rum~-r'U1J8'Ue)1'U1"i1b~tJbfl1\1fl-r~

.ijv G>k1 fl111oH~1tJ\I'Uth::1J1rub~'U11tJ1m ~Vlt.htJ\l1'U1oH~1tJ~11J11tJn11\1'Uth::1J1ru~1::'U111'Ub8fl?l11,
\I'Uth::1J1rub~'U11tJ1~ bU'Ucl'1A'1l

.ijv G>GTI 1~'III'IlltJ\l1'U1?11b'W'Ufl11bDfl~1tJb~EJ~~Vl6iflm11Jtlfl~8\1~11J1::bUtJ'U1JVl1i'VltJ16im'Vlflb'Ub~~11"u
'IJ

q I IJ' oC:\ Q. Q.J ~Q. ..::lit. Q.J oClI o::!II q q 1.1

1J\lfl~8?l1'Ul1mtJ'U1Vl11fl11b\l'Ubb~::'Vl1~tJ?l'U"U8\11JVl11'VltJ1~tJ~. ~. ~ctctt'))bb~::1::b'UtJ'U8'U'Vltn tJl"U8\1

.ijv G>a:' n11?l1J'Vl'UuaemsloH~1tJ\I'Uth::1J1ru~11JVl1Jl~11tJ~1tJ1~bU'U1tJ~11JVl6iflbflru,; 19l\le

(G» a3J'Vl'U3J'III11'VlEJ1~fJ

- n11~~n11Plfl'l~1'Vlm::I9l'U 1~~\I~8tJ~:: ~o "U8\1tJ1::1J1rufl1111tJ-r'Um~-r'U"iI1flfl11,
OJ ""
"iI~n11~fl~1

(k1) a3J'Vl'U1'VlfJ1 b"lI~/'IJ~';j';j1"l1a3J1

- n11~~n11Pl fl~1'Vlm::I9l'U1~~\I~8tJ~:: ~0"U8\1tJ1::1J1rufl1111tJ-r'Um~-r'U"iI1nrns,
OJ ""
"iI~n11~fl~1

- f'11?l1611rutJbfl~1~~\I~8tJ~::ct"U8\1tJ1::1J1rufl1111 tJ-r'U"U8\1mfltJfl~ bb~::mfl?l1J'Vl'U
'IJ

- \l1'U'U~Vl11a'U'Vl-r~~

\l1'IJ'U~Vl11a'U'Vl-r~tJ1~~\ll\1 b~'U~8tJ~::~o "U8\ltJ1::~..J1run1111tJ-r'U"iI~\l1'UU\l'UtJ1::1J1ru~

~1'U1J1unb1'U\l1'IJ'U~Vl11Vl8~fl bb~::Vl'lllEJ\l1'U~1~-r'U8'U~ bu'Umru~ b~~"iI1fl85n11'U~hj ~8\1?l1J'Vl'U1m'VltJ1b"U~/,

(GTI) .:)'U'tl';j::lij1~h'IJ

- \I'UtJ1::..ij1~1'U"U8\11JVl1i'VltJ16itJn'VltJ1b"u~/'UA111'1J~1J11~~\ll\1 b~'U1~,j'8tJfli1~8tJ~::

(9)0 "U8\1tJ1::1J1run1111tJ-r'U~1~-r'U?l1J'Vl'U"iI1flVl'llltJ\l1'U uae1'Ufl111?11b'W'Un111~bu'U1tJ1'UmruoflbU'U d\l~l'U,

..ij1bU'U~8\1bbm"UDf1IVl1Vl~m1EJfl11~h11~~\I\I'UtJ1::1J1ru11Vl~8~\I\I'UtJ1::1J1ru111~b~ tJ\I~8 uae1~8tJ1'U~~tJ~'W"iI
o~ 'IJ ,

"U8\185fl11'U~/18\185fl11'U ~tJ1::..ij1i'VltJ1b"U~

- \I'UtJ1::..ij1~1'U"U8\1Vl'llltJ\l1'U1~~\ll\1b~'U1~,j'8tJfli1~8tJ~:: (9)0 "U8\1tJ1::1J1rufl1111tJ-r'U~

1~-r'Ufl11D'U~1'IJ Vl6i\l~fl?l1J'Vl'U1JVl1i'VltJ16itJ?l1J'Vl'Ui'VltJ1b"u~/'UA111'1J~1J1b~'U881Jbb~::~\l1oHb~'UEJ1Juaerns

~1b'W'Ufl111~bu'U1tJ~11J'UbtJ'U1tJ"U8\1flru::/Vl'llltJ\l1'U1'Umru~flbu'U d\l~l'U ..ij1bU'U~8\1bbm"UD'1lVl1Vl~811tJfl11~

11J1~~\I\I'UtJ';i::1J1ru11Vl~8~\I\I'UtJ1::1J1ru111~b~ tJ\I~8 bb~::1~8~1 'U~~tJ~'W"iI"U8\1flru'U~/~lVl,j'1Vl'llltJ\l1'Ubb~~\le
'IJ ,

fl118'4~~1 ~bu'U1tJm1J';i::bUtJ'U1JVl1i'VltJ16itJb'Vlflb'Ub~~11'1J1J\lfl~~?l1'Ui1~ltJn11'U~Vl1';i b~'Ubb~::'Vl-r~~a'U"U8\1

1JVl1i'VltJ16itJ~.~. ~ctctt')) i8 Q')(9)(<t)



. "

(a:')L~'Uvvlla:;all

- b~'U€l€lll ~~ ~1I"lJ€l-:J11Vi11'1'1 tJ 1 ~ tJ/1'V1 sn b"lJI'l/'U fl ~ ~1 'lJ~h.J1 1 ,x~-:I"N b~'U~ €ltJ" ~ cr "lJ€l-:J

iJ~~1I1runl~~ltJ-rUm~H'u~1I'V1U"iJlnVitJ1tJ-:Jl'U

- b~'U€l€lll~~~1I"lJ€l-:JVitJ1tJ-:Jl'U 1 ,x~-:J~€ltJ,,~ cr "lJmiJ~~1I1rum~~ltJ-ru~11'i'1'U"iJlnm~-.ij(9)

o

(ct').:I'U'UfI~'I1n'a'VI1l1(9)f'i1;ij1.:1<ij1f1'a11
•

- VitJ1 tJ-:Jl'U~11'i'1'u €l'U~~e)ml'V'l'IJ rmu 1 'U~tl11r'U€l(9)1I Pin'ljl~~l-:J~h tJ-:JuiJ ~~1I1 rubb~'U~'U 1(9)u, ,

m~iJl'uVi~v~(9)b~€l ne)l'l~l" n~l-:J b~'U~ltJ 11'i'btJ'U'V'l'IJn-:Jl'U1 'U~tmJ'U€l(9)lIPi n'ljl wm11'i'1'u€l'U~~e)ml'V'l'IJn-:J1'U1 'U
'IJ "

~mtJ'U€l(9)lIPin'ljl~-:J ncil1bb~11 ,xflru~/VitJ1tJ-:Jl'U ~1 bil'Ubb~-:JtJUe)1'l~l"n~l-:J b~'U~ltJ 11'i' ~-:Jn€l-:Ju~Vil~-:Jl'UUflfl"
, " \I "

uaenosu 1tJUltJ uae bb~'U Vilnilfl11111i11b tJ'U~€l-:Jfl-:Je)I'l~l~-:JnciTJ 111 mbfl~l~"_;m~~-:Jl'U~-:J b:a-:JiJ~1I1rubb"~ b:a-:J

flrum'V'l 'V'l~€lll~-:J~~iJbViI'l~"/fl11111i11b u'Ub~'Um u'Umru1 iJ, , ,

- mru~11'i'-rU€l'U~~"iJl nllVil1'V1tJ1~tJ 1,xb iJ~tJ'Ubb iJ"-:J/b ~1Ie)1'l~1" n~l-:J b~'U~l tJ11'i'~~Vi11-:J
, 'IJ

tJ-:JUiJ~~1I1ru 1,x u 'UUVi~ n\il'UVi'IJ-:J?l€l€l'U~"iJlnllVi11'V1tJ1~tJ
"" ,

- mru"lJ€le)1'l~11 Vi~ 1 ,xbb~(9)-:JbViI'l~"fl11111i11 bU'U.fl1~~-:Jl'Ubb"~~"m~'V1UViln 1~11'i'1'u-.ij(9)~'i'i,

e)1'l~1 b~'U€l"lJ€l€l'U~~"iJlnllVil1'V1tJl~tJ b~€l11'i'1'u€l'U~~"iJlnllVil1'V1 tJl~tJ 1,x u 'UuVi~n\il'UVi'IJ-:J?l€l€l'U~~"iJl n
" " d.I"

(b) .:I'U~1bil'U.:I1'U'VI1I1(9)f'i1IPlv'Ubb'V1'Uliiamm~d/alPl f'i1a151'awULnfl
, 'IJ

- fill'l €lU bb'V1'U1 i~€l mb"~1~(9) 1,xL i~ltJl'l1l1 fl 1111 1i11bU'U bb"~ n€l1,x bn(9)iJ~~ 1tJ'lJtJ~-:J~(9)
, 'IJ ,

~€l(9)fl~€l-:J tlu.fl1~n"iJ"lJ€l-:JVi1..htJ-:Jl'U 1(9)tJ bQ'V'll~€l ~1-:J~-:J~€l-:J1 ,xfl11116'11 ~t1! tlUl'i'l'U m'i-.ij(9) m~ b~tJ'Um'i~€l'Ub u'U

e)'U~U bb~n l(9)tJ"lJ€l1,xVi1..btJ-:Jl'U1 i~ltJ"iJln b~'U-:JuiJ'i~1I1rubb~'U~'Un€l'U bb~1~-:Jbun~ltJ"iJln-:JU'lh~1I1rub~'U'iltJ 11'i'

mru~ltJm'i1~(9) ~ ~eN~l bil'Um'i1 'U~n'ljru~fl~.n ru,;~il~lfl1 ~ln11bnru,; bb"~b tJ'U~ltJm~~, ,

~~u 111 'U1"l1"lJmuiJ'i~1I1ru"lJ€l-:JVi1..btJ-:Jl'U 1,x~1bil'Um~l?lll1~~b utJU~~(9), ,

- fil~151'i~iJ1.flfl 1,xb tJ'U1iJI'l1111111?l~m~iJ~~VitJ(9) 1?l111'U1tJultJ"lJ€l-:JlIVil1'V1tJ1~tJ

(mI) .:I'U~.:I'V1'U'VI1I1(9)f'ilf1'a.nW'; ~~'Ubb~:;~.:Iriva~l.:1
• •

m~~lb il'Um'i-.ij(9)~€l-.ij(9)Vil-:JU"-:J'V1'U~1111~tl~1 bil'U m~ 11'i'~-:Jbb~11?l~1I1~bb~ n bb"~ ~€l-:J~€l(9)fl~€l-:JtlU,

m~n"iJ"lJ€l-:JVitJ1tJ-:Jl'U boU'Ufl1.nru';'V1 (9)bb'V1'UVi~€l1,x~"iJl'irull'l1l1fl11111i11 bU'Ubb"~1'l111~1~Ufl11116'11~ t1!l(9)tJ~€l-:J

1"l1i1-:J~-:Jfl11116'11~ t1!"lJ€l-:Jfl1.n ru,;~ iliJ 'i~ 1tJ'lJtJ 1'i'1'Um~ b~ tJ'Um'i~€l'U btJ'UVi~ n

(~) .:I'Uv(9)'VI'U'U
• •

1,xVi'tJd tJ-:Jl'U~1111~tl~1 bil'U m~ bUn~l tJ11'i'm tJ1'U1-:Jb~'U~11'i'1'u-.ij(9)~~~

- b~'U€l(9)Vi'U'U1fl'i-:Jm~u~m~1'lJlm~1 ,xbb'UU'iltJ"~b~tJ(9) 1fl~-:Jm~~b~'U€l"lJ€l'V1n 1fl~-:Jm'i, , ,

- b~'U€l(9)Vi'U'U1fl~-:Jm'i1-.ijtJ 1,x~~U~€llfl'i-:Jm~1-.ijmb"~-:JuiJ'i~1I1ru"lJ€l-:Jbb~"~ 1fl'i-:Jm~ 'V'l~€lll~-:J, , ,

bb 'UU~l tJ,,~ bBtJ(9)1fl~-:Jm~~ b~'U€l"lJ€l'V1n1fl'i-:Jm~,

'V'l~ €lll~-:J-.ij(9)91111?l1~1-:J~'iiJ b{hVi111 tJm~~ 1 bil'U-:Jl'Ubbm~1i11bb'UmuiJ'i~1I1 ru 1?l111fi 11i~1 tJ"lJ€l-:J-:JU,



(~) oII\J'l1fJ~1fJ~'U

- 1~bb'U\J~1El"'::;baEl~li'l~~ n1~~bG'l'UeJ"lJeJVlnli'l~~n1~bb",::;~~'Vi'11'l1~1~G'I~'lJb ihVl1.J1Eln1~
• •

(;)1b-U'U~1'Ubb",::;-;i1u'Un~'\J'lh::;1.J1ruI'l11.JI"hH~1El"lJeJ~~'lJi1El~1El~'UVlm.J"'(:.J~1'l
•

(G) 0) doll l-Hb~'U~l.J~eJb~'U~l.J"lJeJ~VI'l.hEl~1'U~ci~~'Ul.JVl11V1tJ1~El l~ El1~~~~eJEl"'::; (9)0 "lJeJ~1~b~'U

(el1'U1"iJ e)'UeJ11'l~~11.J)
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