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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยทั่วไป บริหารกิจการด้วยงบประมาณจาก 2 ส่วน คือ งบประมาณ 

แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเอง  ซึ่งรายได้ส่วนนี้ไม่ต้องส่งคืนคลังให้เป็นรายได้
ของรัฐ  แต่มหาวิทยาลัยสามารถน ามาใช้เพ่ือบริหารกิจการของตนเองได้  โดยตั้งเป็นงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีเรียกว่า “งบเงินรายได้” เป็นงบที่เพ่ิมเติมจากงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือท าให้
มหาวิทยาลัยสามารถจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้โดยครบถ้วนสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น   
 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 
6/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2551 ด าเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย คือ
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการ
วิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยให้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก ซึ่งจะต้อง
อาศัยงบประมาณในการบริหารจัดการให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้  เพ่ือสมทบงบประมาณรายจ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือจัดสรรไม่เพียงพอจากงบประมาณ
แผ่นดิน การจัดท างบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยรัตภูมิ มีการจัดท าเป็นประจ าทุ กปี  โดยทุก
หลักสูตรในวิทยาลัยจะต้องมีการจัดท าประมาณการรายรับ จัดท าค าตั้งเสนอของบประมาณรายจ่ายส่ง
มายังงานนโยบายและแผน เพ่ือรวบรวมเป็นภาพรวมทั้งหมดของวิทยาลัย ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่
การจัดท าประมาณการรายรับ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับแผนการเรียนการสอน แผนการรับนักศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตลอดจนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่มหาวิทยาลัยก าหนด  การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และกระบวนการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัย สุดท้ายผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยจึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการจัดท างบประมาณและสามรถน างบประมาณมา
ใช้ได ้
 จากความส าคัญดังกล่าว จึงได้เขียนคู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
วิทยาลัยรัตภูมิ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่จัดท างบประมาณสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดท างบประมาณเงินรายได้ให้ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจขั้นตอนในการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน

รายได้ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
1.2.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

 
1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1   เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
โดยตรงส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน งานด้านงบประมาณ   

1.3.2 เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงานที่อยู่ในตัวบุคคลและท่ีมีอยู่ในเอกสารมา 
พัฒนาให้เป็นระบบประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

1.3.3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าความรู้ได้รับไปแก้ไข/ปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ 
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

 
1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

  คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ครอบคลุมขั้นตอนการจัดท าดังนี้ 
 1.4.1  การจัดท าประมาณการรายรับนักศึกษา ภาคปกติ 
    1.4.2  การจัดค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีตามผลผลิตและงบรายจ่าย 

 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ 
         งบประมาณ  หมายถึง  งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี 
 งบบุคลากร  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดไว้เพื่อการบริหารงานบุคคล ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราว   
          งบด าเนินงาน  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดไว้เพื่อจ่ายในการบริหารงานประจ า ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
          งบลงทุน  หมายถึง  รายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
 งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือเป็นค่าบ ารุงหรือช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
  งบรายจ่ายอ่ืน  หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภท งบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่งและ
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นฉุกเฉิน 
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บทท่ี 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  
2.1  โครงการสร้างการบริหารจัดการ 
   วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 
6/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2551  และได้มีการแบ่งส่วนราชการดังนี้ (วิทยาลัยรัตภูมิ. 
2556, หน้า 5)  
 

 
  

แผนภูมทิี ่1   โครงสร้างงานของวิทยาลัยรัตภูมิ 
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แผนภูมทิี่ 2  โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยรัตภูมิ 
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แผนภูมทิี่ 3  โครงสร้างการปฏิบัติงานของวิทยาลัยรัตภูมิ 
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2.1.1 ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานบริหารและวางแผน  ในกลุ่มงานบริหารและวางแผน มีทั้งหมด 12 งาน 
ได้แก่ 

2.1.1.1 งานธุรการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1) งานสารบรรณ 

1. รับ – ส่ง หนังสือ ติดต่อประสานงาน โต้ตอบหนังสือราชการและจ าแนก เอกสารต่าง ๆ 
ของห้องเรียนฯ ทั้งภายในและภายนอกจัดให้มีแฟ้มเอกสาร ทะเบียน จดหมาย เอกสาร เข้า – ออก 

2. จัดท าทะเบียนส่งหนังสือ ทะเบียนรับหนังสือเอกสารการส่งข่าวการติดต่อสื่อสารงาน
ของห้องเรียนฯอย่างมีระเบียบ  ในรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) 

3. ด าเนินเรื่องเก่ียวกับงานหนังสือเวียนภายในวิทยาลัย 
4. ตรวจสอบและกลั่นกรองเสนอหนังสือสั่งการหรือหนังสือเสนอลงนามทุกชนิด 

(2)  งานการประชุม   
1. รับ เอกสารรวบรวมเอกสารการประชุม 
2. จัดท าระเบียบวาระการประชุม และจัดเอกสารหรือส าเนาเอกสาร ประกอบวาระแต่ละ

เรื่อง 
3. ติดต่อเชิญประชุมและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาประชุมหรือ กรรมการ ผู้มาประชุม 
4. ดูแลความเรียบร้อยในห้องประชุม 
5. จดบันทึกหรือถอดเทปบันทึกเสียงเพ่ือสรุป รายงานการประชุม ตลอด จนพิมพ์และ

ตรวจรายงานการประชุมเพ่ือเสนอประธานในที่ประชุม ภายใน 3 วัน 
6. เสนอรายงานการประชุมที่พิมพ์และตรวจแก้ไขแล้วให้ผู้บังคับบัญชาลง นาม 
7. สรุปมติที่ประชุมให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 
8. จัดหมวดหมู่รายงานการประชุมให้พร้อมที่จะใช้อ้างอิงได้ทันที เมื่อผู้บริหารต้องการ 
9. ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายคลังและพัสดุ เพ่ือจ่ายค่าวัสดุ,เบี้ยประชุม (ถ้ามี) 

  
2.1.1.2 งานประชาสัมพันธ์  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. รับผิดชอบกระบวนการท าข่าววิทยาลัย โดยเขียนข่าวแจก-ส่ง เผยแพร่ทางจดหมาย  
โทรสารและโทรศัพท์  

2. น าเสนอข่าวที่ได้รับการลงตีพิมพ์เผยแพร่ติดบอร์ดภายในวิทยาลัย ตรวจข่าว 
หนังสือพิมพ์ ตัดข่าวและน าเสนอเผยแพร่ข่าววิทยาลัย และข่าวส าคัญท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษา และการ
เปลี่ยนแปลงระดับประเทศด้านต่างๆ เสนอผู้บริหาร และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

3. ด าเนินรายการเป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
4. ต้อนรับคณะที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานวิทยาลัย น าพาเยี่ยมชมกิจการ  
5. บริการผู้ปกครอง ญาติ และนักศึกษา ที่เดินทางเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูล  
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6. จัดส่งภาพข่าวให้สื่อหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ เผยแพร่สาธารณชน  
7. จัดท าเอกสารสรุปข่าววิทยาลัยส่งมหาวิทยาลัย  
8. จัดท าแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ประสานของบประมาณด าเนินการด้านต่าง ๆ  
9. ปฏิบัติการเป็นคณะกรรมการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจ างาน 

ประชาสัมพันธ์  
10. จัดท าผังโครงสร้างงานประชาสัมพันธ์ ก าหนดวัตถุประสงค์ขอบข่ายหน้าที่ความ 

รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานตามโครงสร้างหน่วยงาน  
11. สัมภาษณ์บุคคลเพื่อน าเสนอเผยแพร่ในคอลัมน์ทางข่าวสารของงานประชาสัมพันธ์  
12. ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือ 

เชื่อมโยงข้อมูลกิจกรรม ผลงาน ความเคลื่อนไหว เพื่อประชาสัมพันธ์ทางข่าวแจก และช่องทางสื่อต่าง ๆ  
13. จัดรายการวิทยุ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย 
14. ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชน 

ภายนอก องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ ติดต่อสอบถาม โดยการรับจากกล่องแสดงความ
คิดเห็นน าเสนอผู้บริหาร 

      15. ด าเนินการจัดระเบียบในส านักงาน 5 ส. ให้เรียบร้อยทุกวันท าการ  
      16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง และงานที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ 
2.1.1.3 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1) งานอาคารสถานที่ 

1. ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดบริเวณสาธารณะของอาคาร  
2. ดูแลสภาพอาคาร สิ่งก่อสร้าง ระบบประปา ไฟฟ้า หาข้อช ารุดบกพร่องเพ่ือพิจารณา 

ปรับปรุงและเสนอแนะแนวทางซ่อมแซม  
3. จัดสถานที่ตามความต้องการในการใช้งาน เช่น ห้องบรรยาย ห้องประชุม อบรม  สัมมนา  
4. ด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ฯ 
5. ควบคุม ดูแลการขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ นอกเวลาราชการ 
6. ส ารวจการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ อาคารเรียน รวมทั้งติดตามงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
7. จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
8.  วางแผนและจัดระบบการจัดและตกแต่งสวนบริเวณวิทยาลัยฯ 

(2)  งานรักษาความปลอดภัย 
1. ให้บริการรักษาความปลอดภัย ต่อชีวิต  ร่างกาย สวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ

ทรัพย์สินของทางราชการ   
2. ตรวจตรา รักษาการณ์  เพ่ือความปลอดภัยบริเวณอาคาร ให้บริการควบคุมดูแล

การจราจร โดยการพิจารณาติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร บ ารุงรักษา ซ่อมแซมก ากับดูแลการใช้รถใช้ถนน 
และสวัสดิภาพในการใช้ถนน  ตักเตือน แนะน าการขับขี่ยานพาหนะภายในวิทยาลัยฯ  ให้มีความ
ปลอดภัย 

3.  ควบคุมดูแลการจอดรถ พิจารณาก าหนดพ้ืนที่จอดรถบุคลากร นักศึกษา ผู้มาติดต่อ 
ราชการให้มีระเบียบ 

4.  บริการรับจดหมายด่วนและติดต่อผู้เป็นเจ้าของนอกเวลาราชการ 
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5.ติดต่อประสานงานเรื่องการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานอ่ืนๆทั้งภายในและ 
ภายนอก 

(3) งานยานพาหนะ 
1.  จัดรถยนต์ให้บริการบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 
2. ลงรับหนังสือขออนุมัติใช้รถยนต์ 
3.  จัดท าตารางจองรถยนต์ เพ่ือความสะดวกด้านบริการ และตารางการใช้รถประจ าวัน 
4.  น าเสนอการขอใช้บริการรถยนต์ เพื่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งเรื่องคืนเจ้าของ 
5.  ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ กรณีที่รถยนต์ของวิทยาลัยฯ ไม่ว่างหรือติดราชการอ่ืน 
6.  ตรวจเช็คสถิติการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง ทั้งภายในและต่างจังหวัด 
7. ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
8. จัดเก็บเอกสารที่เก่ียวกับงานยานพาหนะ 
9. จัดท าสถิติการใช้รถยนต์  
10. จัดท าสถิติการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าทุกเดือน 
11. ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต์เพ่ือให้ท าการบ ารุงรักษารถยนต์ตามมาตรฐาน 
12. บันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่ให้บริการประจ าวัน 
13. มอบหมายงานให้พนักงานขับรถเป็นรายวัน 
14. จัดท าค่าสมนาคุณและค่าล่วงเวลาให้พนักงานขับรถยนต์ 
15. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเครื่อง 
16.  สืบราคาและจัดท าเรื่องจัดซื้อวัสดุซ่อมรถเพ่ือส่งให้หน่วยพัสดุด าเนินการ 

2.1.14 งานบริหารทรัพย์สิน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. การด าเนินงานจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
วิทยาลัย 

2. การจัดท าสัญญาการเช่าพื้นที่ 
3. การควบคุมและติดตามสัญญาของผู้เช่าสถานที่ 

2.1.1.5 งานสวัสดิการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  จัดท าแบบฟอร์มการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
และการขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล  

2.  รับเรื่องการขอเบิกเงินสวัสดิการทุกประเภทของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
3.  ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอเบิกเงินสวัสดิการตามระเบียบฯ  
4.  น าเสนอขออนุมัติเรื่องการขอเบิกเงินสวัสดิการ - ลงทะเบียนคุมการขอเบิกเงิน

สวัสดิการ  
5.  จัดท าหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับข้าราชการและ 

ลูกจ้างประจ า 
6.  จัดเตรียมเครื่องบูชา ในวันส าคัญต่างๆ 
7.  จัดเตรียมของขวัญ กระเช้าผลไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พวงหรีด ในงานพิธีต่างๆ 
8.  จัดหาและจ าหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา 
9.  จัดอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับห้องประชุม และแขกทั่วไป 
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10. รับจองห้องประชุม อาคารสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัย  
 

2.1.1.6 งานนโยบายและแผน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. รวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน และ 
การประเมินผลตามแผน 

2. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน 
3. จัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การก าหนดเค้าโครงของแผนยุทธศาสตร์  แผนการ 

ด าเนินงาน 
4. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
5. วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ 
6. งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
7. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.1.7 งานติดตามและประเมินผล 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  ด าเนินการเกี่ยวกับระบบสถิติ ข้อมูล ของวิทยาลัย และที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
วิทยาลัย  

2.  รวบรวมผลการด าเนินงานของวิทยาลัย และจัดท ารายงานประจ าปีของวิทยาลัย 
3.  ติดตามผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัย  
4.  ประสานงาน และ อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ติดตาม และประเมินผลงานวิทยาลัย 
2.1.1.8  งานสารสนเทศ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน 
2. ควบคุมบริหารจัดการระบบเครือข่ายของวิทยาลัย 
3. ดูแลวางแผนและป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย 
4. จัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย 
5. แนะน าค าปรึกษาวิธีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร 
6. ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ต่างๆ ภายในวิทยาลัย 
7. ดูแลระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
8. จัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
9. ให้ค าปรึกษาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 
10. งานออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ 
11. งานพัฒนาเว็บไซต์ 
12. งานให้บริการวิชาการด้านเว็บไซต์ 
13. ดูแลระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
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2.1.1.9 งานการเงินและบัญชี 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. รับเงินรายได้ทุกประเภท 
2. ด าเนินการเบิก-จ่ายเงินทุกประเภท 
3. เบิก - จ่ายเงินให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก 
4. รายงานด้านการเงินและบัญชี 
5. ตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินและบัญชี 
6. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
7. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย 

          2.1.1.10 งานพัสดุ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บ 
รักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 

2. จัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 
3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง การบ ารุงรักษา 

และการพัสดุต่างๆ ที่เก่ียวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้ 

งาน 
6. ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับงานใน 

หน้าที่ 
7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลาย 

เอกสารตามระเบียบ 
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

สถานศึกษา 
9. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
10. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.1.11 งานบุคลากร 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

(1) ทะเบียนและประวัติ 
1.  รวบรวมและจัดท าทะเบียนประวัติของบุคลากรในวิทยาลัย รวมทั้งบันทึกประวัติเพ่ิมเติม 

ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2.  รวบรวมและจัดท าข้อมูล สถิติอัตราก าลังรวมทั้งให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานอ่ืน  
3.  ด าเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และค าหน้าชื่อของบุคลากรในวิทยาลัย 
4.  ตรวจสอบการลา และวันท าการ และจัดท างบเดือน งบวันลาบุคลากรในวิทยาลัย 
5.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
6.  ด าเนินการออกหนังสือรับรองหรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับราชการให้ 

บุคลากร 
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7.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัย 

8.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอลาทุกประเภท ของบุคลากรในวิทยาลัย 
 

      (2) บริหารงานบุคคล 
1. ด าเนินการจัดท ารายละเอียดการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม และก าหนดต าแหน่งใหม่ของ 

สาขาวิชาต่างๆ   
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งข้าราชการ  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
3.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การลาออก และการขอกลับเข้ารับ 

ราชการ 
4.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุ การเปลี่ยนแปลงระดับ ต าแหน่ง  

การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง 
5.  ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
6.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒิ และการเพิ่มวุฒิการศึกษา 
7.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของ 

ข้าราชการ 
8.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี (ปีละ 2 ครั้ง) 
9.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
10. ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอแต่งตั้งต าแหน่งผู้บริหารของวิทยาลัย 

 11. ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ผู้
ด ารงต าแหน่งไม่อยู่ 

 12.  ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  สายผู้สอน 

         (3) พัฒนาบุคลากร 
1.  ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดปฐมนิเทศส าหรับข้าราชการและลูกจ้าง

ใหม่ของวิทยาลัยเข้ารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 
2.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงาน วิจัย ทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศของบุคลากรในวิทยาลัย 
3.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการของ

บุคลากร 
4.  แจ้งวันกลับเข้ารับราชการตามปกติของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทาง 

วิชาการให้มหาวิทยาลัยทราบ  
5.  แจ้งวันเริ่มหยุดราชการ และวันกลับมาปฏิบัติราชการของบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติให้

ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้มหาวิทยาลัยทราบ 
6.  รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงาน

ราชการ  ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
7.  ด าเนินการจัดส่งรายงานผลความก้าวหน้า และผลสรุปของการไปปฏิบัติงานเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
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8.  ด าเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ไปอบรมหรือสัมมนา ไปราชการ
ภายในประเทศ 

9.  ด าเนินการเก็บข้อมูลของบุคลากรที่ไปเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอ่ืนๆ  ที่
เป็นการบริการวิชาการต่อสังคม   

          (4)  ระเบียบวินัยและสวัสดิการ 
1.  ด าเนินการเกี่ยวกับการออกค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัย 
2.  ด าเนินการเกี่ยวกับ ค าสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับบุคลากร หรืองานของ

วิทยาลัย 
3.  ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการและลูกจ้างท่ีกระท าผิดทางวินัย ในระดับ

วิทยาลัย 
4.  ด าเนินการเกี่ยวกับการชดใช้ทุนของข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ 

ฝึกอบรม ดูงานในกรณีท่ีผิดสัญญาการรับทุน 
5.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอบ าเหน็จ บ านาญ และเงินท าขวัญให้บุคลากรในวิทยาลัย

ตามสิทธิ์ที่จะได้รับ 
6.  ด าเนินการเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน

ราชการและลูกจ้าง  ที่ใช้สิทธิ์ของประกันสังคม 
7.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอที่พักอาศัยของวิทยาลัยโดยประสานงานกับกรรมการ

บ้านพัก 
8.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 
 

2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 2.2.1  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านการบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานทั่วไปที่มีขอบเขต
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนว
ทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.2.2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมายจริง 

1) จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
จ านวนนักศึกษาระดับ ปวส. จ าวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรีจ านวน 2 หลักสูตร เพ่ือค านวณ
ประมาณการรายรับ สรุปวงเงินเพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่าย   โดยต้องวิเคราะห์ค าเสนอของบบุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืนจาก ฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และต้องจัด ท าใน 
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ส่วนรายละเอียดงานฝึกทักษะวิชาชีพ/งานฟาร์ม  ประมาณการรายรับค่าบ ารุงห้องสมุด และประมาณ
การรายรับค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือ ข่ายตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

2)  จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินแผ่นดิน)  ด าเนินงาน
วิเคราะห์ข้อมูล จากค าเสนอของบประมาณจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยจ าแนกตามงบรายจ่ายได้แก่  
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น  และ ตั้งจ่ายงบ ประมาณรายจ่าย
ตามแผนงานยุทธศาสตร์ของประเทศ 

3)  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมประจ าปี   ด าเนินการติดตาม การ
ด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมประจ าปี ในแต่ละไตรมาส ท าการสรุปผลรายงานต่อคณะผู้บริหาร และ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ตรวจสอบ การด าเนินงานโครงการประจ าปี 

4) รายงานผลการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   ด าเนินการติดตาม  
วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยติดตามจากฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง สรุปผลและจัดท ารายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ติดตามผลการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5) จัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร และให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรภายในและ
หน่วยงานภายนอกให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ แก่บุคลากรภายในวิทยาลัย  
ด าเนินการ ด้านการบริการให้ค าปรึกษา แนะน า กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศกับทีมงาน 
รับบริการทั้งภายในและภายนอก นักศึกษา  โดยท าการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ  จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มาเผยแพร่ ถ่ายทอด ตอบ
ปัญหา ชี้แจงให้ทีมงาน 

6)  เป็นหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายบริหารและวางแผน ต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน  
ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานต่าง ๆของฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  จากหน้าที่ ที่ได้มอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ประจ าปี  มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ วิทยาลัยรัตภูมิ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้         
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งานจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

เร่ิมต้น 

ก ำหนดปฏิทินในกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้
ประจ ำปี และแจง้ต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 

งำนนโยบำยและแผน  

จดัท ำคู่มือกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้
ประจ ำปี ตำมท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด 

 
 

งำนนโยบำยและแผน  

แจง้ / ประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำย
เงินรำยไดป้ระจ ำปี  ตำมหลกัเกณฑ ์และแนวทำงในกำร

จดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยไดป้ระจ ำปี  งำนนโยบำยและแผน  

จดัท ำประมำณกำรรำยรับจำกกำรจดักำรศึกษำของวิทยำลยั 
ส่งกองนโยบำยและแผน 

จดัท ำค  ำเสนอของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

(งบลงทุน งบรำยจ่ำยอ่ืน อตัรำใหม่)  

งำนนโยบำยและแผน  

ฝ่ำย/สำขำ/หลกัสูตร  

จดัท ำร่ำงค  ำเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้
ประจ ำปี 

 

งำนนโยบำยและแผน 
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ส่งงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยไดป้ระจ ำปี ถึงกอง
นโยบำยและแผน 

 

งำนนโยบำยและแผน  

 

คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลยั 
 

ปรับแกร่้ำงค  ำเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้
ประจ ำปี ตำมกองนโยบำยและแผน 

 

พิจำรณำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยเงิน
รำยไดป้ระจ ำปี 

 

พิจำรณำ และกลัน่กรองค ำเสนอขอ
งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยไดป้ระจ ำปี 

ของหน่วยงำน 

 

ผำ่น 

งำนนโยบำยและแผน 

 

สภำมหำวิทยำลยัเทคโนโลย ี     
รำชมงคลศรีวิชยั 

 

แกไ้ข 

ปรับแกร่้ำงค  ำเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้
ประจ ำปี ตำมมติท่ีประชุม 

 

งำนนโยบำยและแผน 

 

แจง้จดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยไดป้ระจ ำปี 

 

กองนโยบำยและแผน 

 

ส้ินสุด 

แผนภูมิที ่4  ขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง  การจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้วิทยาลัย
รัตภูมิ ต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฎิบัติ ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน และระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง  โดยมี
หน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ดังนี้ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา 
จ่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2556 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเรื่องอัตราการเก็บค่าธรรมการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร   

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา 
จ่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2556 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเรื่องอัตราการเก็บค่าธรรมการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดู 
ร้อน พ.ศ. 2558 

7. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2560 

9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง 
ชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้  พ.ศ. 2559 
 10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน
หัวหน้าสาขาและหัวหน้างาน พ.ศ. 2556 
 11.  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง ก าหนดต าแหน่งผู้บริหาร
หน่วยงานภายในที่มีสิทธิจะได้รับเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือน พ.ศ. 2553 
 12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับและเบิกจ่ายเงินประจ า
ต าแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือนจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) 
 13.  ระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับและเบิก
จ่ายเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือนจากเงินรายได้  พ.ศ. 2555 
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3.2  หลักเกณฑ์การตั้งประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ  
3.2.1 เกณฑ์การจัดท างบประมาณการรายจ่าย การจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับ ปวส. และ  

ป.ตรี ของวิทยาลัยรัตภูมิ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

แผนภูมิที ่5  เกณฑ์การจัดท าประมาณการรายจ่าย การจัดการศึกษา ภาคปกติ  

ประมาณการรายรับ 
100% 

1. เงินสนับสนุนการบริการการศึกษา  
กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 9.5% 
1.1 การบริการการศึกษา 

- ค่าบ ารุงห้องสมุด 1.80% 
- ค่าบ ารุงคอมพวิเตอร์ฯ 2.70% 
- ค่าคู่มือนักศึกษา 0.30% 

1.2 กิจกรรมและสวัสดกิารนักศึกษา 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 0.90% 
- ค่าตรวจสุขภาพ 0.30%* 
- ค่ากจิกรรมนักศึกษา 3.50% 

(1)  องค์การนักศึกษา 1.00%  
(2)  สโมสรนักศึกษา 2.30% * 
(3)  กองทุนส่งเสริมกิจกรรมและ

สวัสดิการนักศึกษา 0.20% 

 3. สมทบกองทุน 2% 
- สมทบกองทุน

ส่งเสรมิและ
พัฒนางานวิจยั
มหาวิทยาลัย 1% 

- สมทบกองทุน * 
ส่งเสริมและ 
พัฒนางานวิจยั 
วิทยาลยั 1% 

4. วงเงินวิทยาลยั  
     63.5% 

 2. สมทบมหาวิทยาลยั ฯ 
25% 

- จัดการศึกษา 20% 
- สมทบค่าไฟฟ้า 5% 

 

วิทยำลยั ตั้งจ่ำย

ไม่เกิน 53.5% 
- ส่งสมทบกองทุน
สหกิจศึกษา  

* เฉพาะหน่วยงานท่ี
จัดการเรียนสหกิจ
ศึกษา   

งบกลำงวิทยำลยั  
อยำ่งน้อย 10 % 

หมายเหตุ    *  ตั้งจ่ายที่วิทยาลัย 
สรุป วงเงินที่วิทยาลัย ตั้งจ่าย 67.10% 
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3.2 2 เกณฑ์การจัดท าประมาณการรายจ่าย  การจัดการศึกษาปกต ิระดับ ปวส. และ ป.ตรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  และ วิทยาลัยรัตภูมิ กรณีวิทยาลยั ส่งสมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย 

1% งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่6  เกณฑ์การจัดท าประมาณการรายจ่าย  การจัดการศึกษา ภาคปกติ กรณีส่งสมทบวงเงิน 
       พัฒนางานวิจัย 

 
 
 
 

ประมาณการรายรับ 
100% 

1. เงินสนับสนุนการบริการการศึกษา  กิจกรรม
และสวัสดิการนกัศึกษา 9.5% 
1.1 การบริการการศึกษา 

- ค่าบ ารุงห้องสมุด 1.80% 
- ค่าบ ารุงคอมพวิเตอร์ฯ 2.70% 
- ค่าคู่มือนักศึกษา 0.30% 

1.2 กิจกรรมและสวัสดกิารนักศึกษา 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 0.90% 
- ค่าตรวจสุขภาพ 0.30%* 
- ค่ากจิกรรมนักศึกษา 3.50% 

(1)  องค์การนักศึกษา 1.00%  
(2)  สโมสรนักศึกษา 2.30% * 
(3)  กองทุนส่งเสริมกิจกรรมและ

สวัสดิการนักศึกษา 0.20% 

 3. สมทบกองทุน 2% 
- สมทบกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย
มหาวิทยาลัย 1% 

- สมทบกองทุน * 
ส่งเสริมและ 
พัฒนางานวิจยั 
วิทยาลยั 1% 

4. วงเงินวิทยาลยั  
     62.5% 

 2. สมทบมหาวิทยาลยั ฯ 25% 
- จัดการศึกษา 20% 
- สมทบค่าไฟฟ้า 5% 

 

 5. วงเงินพัฒนา  
     งานวจิัย 1%  

- วทิยาลัย ส่ง 1% 
- มหาวิทยาลัย ฯ

สมทบในวงเงิน
เท่ากับวิทยาลยั  

วิทยาลัย ตั้งจ่าย
ไม่เกิน 52.5% 
- ส่งสมทบกองทุน

สหกิจศึกษา  
* เฉพาะหน่วยงานที่

จัดการเรยีนสหกิจ
ศึกษา   

งบกลางวิทยาลยั  
อย่างน้อย 10 % 

หมายเหตุ    *  ตั้งจ่ายที่วิทยาลัย 
สรุป วงเงินที่วิทยาลัย ตั้งจ่าย 66.10% 
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3.2.3  เกณฑ์การจัดท าประมาณการรายจ่าย การจัดการศึกษา ภาคสมทบ ระดับ ปวส. และ 
 ป.ตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  และ วิทยาลัยรัตภูมิ งบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่7  เกณฑ์การจัดท าประมาณการรายจ่าย การจัดการศึกษา ภาคสมทบ 

ประมาณการรายรับ 
100% 

1. เงินสนับสนุนการบริการการศึกษา  กิจกรรม
และสวัสดิการนกัศึกษา 9.5% 
1.1 การบริการการศึกษา 

- ค่าบ ารุงห้องสมุด 1.80% 
- ค่าบ ารุงคอมพวิเตอร์ฯ 2.70% 
- ค่าคู่มือนักศึกษา 0.30% 

1.2 กิจกรรมและสวัสดกิารนักศึกษา 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 0.90% 
- ค่าตรวจสุขภาพ 0.30% * 
- ค่ากจิกรรมนักศึกษา 3.50% 

(1) องค์การนักศึกษา 1.00%  
(2)  สโมสรนักศึกษา 2.30% * 
(3)  กองทุนส่งเสริมกิจกรรมและ

สวัสดิการนักศึกษา 0.20% 

 3. สมทบกองทุน 2% 
- สมทบกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย
มหาวิทยาลัย 1% 

- สมทบกองทุน * 
ส่งเสริมและ 
พัฒนางานวิจยั 
วิทยาลยั 1% 

4. วงเงินวิทยาลยั  
     63.5% 

งบกลางวิทยาลยั  
อย่างน้อย 10 % 

วิทยาลัย ตั้งจ่ายไม่
เกิน 53.5%   

 2. สมทบมหาวิทยาลัย ฯ 25% 
- จัดการศึกษา 20% 
- สมทบค่าไฟฟ้า 5% 

 

หมายเหตุ    *  ตั้งจ่ายที่วิทยาลัย 
สรุป วงเงินที่วิทยาลัย ตั้งจ่าย 67.10% 
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3.3.4  เกณฑ์การจัดท าประมาณการรายจ่ายการจัดการศึกษาภาคสมทบ  ระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. และปริญญาตรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการและ 
วิทยาลัยรัตภูมิ กรณีส่งสมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที ่8  เกณฑ์การจัดประมาณการรายจ่าย การจัดการศึกษาภาคสมทบ กรณีส่งสมทบวงเงินพัฒนา 
       งานวิจัย 

ประมาณการรายรับ 
100% 

1. เงินสนับสนุนการบริการการศึกษา  
กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 9.5% 
1.1 การบริการการศึกษา 

- ค่าบ ารุงห้องสมุด 1.80% 
- ค่าบ ารุงคอมพวิเตอร์ฯ 2.70% 
- ค่าคู่มือนักศึกษา 0.30% 

1.2 กิจกรรมและสวัสดกิารนักศึกษา 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 0.90% 
- ค่าตรวจสุขภาพ 0.30% * 
- ค่ากจิกรรมนักศึกษา 3.50% 

(1) องค์การนักศึกษา 1.00%  
(2)  สโมสรนักศึกษา 2.30% * 
(3)  กองทุนส่งเสริมกิจกรรมและ

สวัสดิการนักศึกษา 0.20% 

 3. สมทบกองทุน 2% 
- สมทบกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย
มหาวิทยาลัย 1% 

- สมทบกองทุน * 
ส่งเสริมและ 
พัฒนางานวิจยั 
วิทยาลยั 1% 

4. วงเงินวิทยาลยั  
     62.5% 

งบกลางวิทยาลยั  
อย่างน้อย 10 % 

วิทยาลัย ตัง้จ่ายไม่
เกิน 52.5%   

 2. สมทบมหาวิทยาลยั ฯ 25% 
- จัดการศึกษา 20% 
- สมทบค่าไฟฟ้า 5% 

 

 5. วงเงินพัฒนา  
     งานวจิัย 1%  

- วิทยาลัย ส่ง 1% 
- มหาวิทยาลัย ฯ

สมทบในวงเงิน
เท่ากับวิทยาลยั  

หมายเหตุ    *  ตั้งจ่ายที่วิทยาลัย 
สรุป วงเงินที่วิทยาลัย ตั้งจ่าย  66.10% 
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3.3.5  เกณฑ์การจัดท าประมาณการรายจ่าย งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา/งานฟาร์ม/สถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ าราชมงคลศรีวิชัย และงานหอพัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่9  เกณฑ์การจัดท าประมาณการรายรับ งานฝึกทักษะวิชาชีพ/ งานฟาร์ม/ สถาน แสดงพันธุ์ 
สัตว์น้ าราชมงคลศรีวิชัย และงานหอพัก 

งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา/งานฟาร์ม/ 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าราชมงคลศรีวิชัย 

งานหอพัก 

ประมาณการรายรับ 
งานหอพัก  
100 % 

สมทบค่าไฟฟ้า 10 % 

เหลือ  90  % 

ตั้งจ่าย 
ไม่เกิน 80 % 

งบกลาง 
อย่างน้อย 10 % 

ประมาณการรายรับ 
งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา / 

งานฟาร์ม/สถานแสดงพันธุ์ 
สัตว์น้ าราชมงคลศรีวิชัย 100% 

สมทบค่าไฟฟ้า 3 % 

เหลือ  95  % 

สมทบวทิยาเขต 2 % 
 

ตั้งจ่าย 
ไม่เกิน 85 % 

งบกลาง 
อย่างน้อย 10 % 
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3.3.6  เกณฑ์การจัดท าประมาณการรายรับ รายได้อ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่10 เกณฑ์การจัดท าประมาณการรายจ่าย รายได้อ่ืน ๆ  
 

หน่วยงานระดับ 
คณะ / วิทยาลัย * / ส านัก / สถาบัน 

สมทบค่าไฟฟ้า 5 % 

ตั้งจ่าย 
ไม่เกิน 85 % 

งบกลาง 
อย่างน้อย 10 % 

ประมาณการรายรับ 
100 % 

สมทบค่าไฟฟ้า 5 % 

เหลือ  95  % 

หมายเหตุ    * ยกเว้น วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และ วิทยาลัยรัตภูมิ 
          ไม่ต้องส่งเงินสมทบวิทยาเขต 18% เหลือวงเงินส าหรับหน่วยงานตั้งจ่ายได้ไม่เกิน 85% ของ   
                    ประมาณการรายรับ 
 

หน่วยงานระดับ 
วิทยาเขต 

ประมาณการรายรับ 
100 % 

ตั้งจ่าย 
ไม่เกิน 67 % 

งบกลาง 
อย่างน้อย 10 % 

สมทบวทิยาเขต 18 % 
 

เหลือ  77  % 
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3.3.7  เกณฑ์การตั้งประมาณการรายจ่าย จากค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่11  เกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ประมาณการรายรับ 
100% 

สมทบมหาวิทยาลัย 
70% 

วงเงินหน่วยงาน 30% 
- วข. ตรัง 
- วข. นครศรีฯ จัดสรรไปยังพ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ , พื้นที่ไสใหญ ่
- วิทยาลัยรัตภูม ิ
- ขนอม 
- พื้นที่สงขลาจัดสรรไปยังคณะ 
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3.3. หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
 ในการจัดท าค างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ในแต่ละปี จะต้องให้สอดคล้องกับงบประมาณ
แผ่นดิน  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ก าหนดผลผลิตของ
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในก ากับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัย  
จะประกอบด้วย  6  ผลผลิต  คือ 

ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

ผลผลิตที่ 2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ผลผลิตที่ 4  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลผลิตที่ 5   ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลผลิตที่ 6  โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

จากวงเงินที่สามารถตั้งจ่ายได้ในส่วนภาคปกติ ให้จ าแนกค่าใช้จ่ายตามผลผลิต ทั้ง 6 ผลผลิต 
และให้จัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  โดยใช้แบบฟอร์มจาก
คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี จากกองนโยบายและแผน  ผู้ใช้คู่มือ
ต้องปรับปรุงเอกสารตามท่ีกองนโยบายและแผนก าหนดให้ใช้ในแต่ละปี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ก าหนดให้ใช้แบบฟอร์ม ดังนี้  

3.3.1.การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ภาคปกติ ของคณะ/วิทยาลัย 
- จัดท ารายละเอียดตารางสรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการ 

ให้บริการหน่วยงาน / กลยุทธ์หน่วยงาน  ผลผลิต/ ตัวชี้วัด  และงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม  ป.01 
- จัดท าสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2560  ตาม

แบบฟอร์ม  ป.02 
- จัดท าสรุปประมาณการรายรับ – วงเงินเพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. 

2560  ตามแบบฟอร์ม ป.03 
- จัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ 6  ผลผลิต  ตามแบบฟอร์ม  ปผ.1  ถึง  ปผ.7 
- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจง ลูกจ้างชั่วคราวอัตราเดิม ประจ าปี พ.ศ. 2560  ตาม

แบบฟอร์ม ป.04 
- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจง ลูกจ้างชั่วคราวอัตราใหม่ประจ าปี พ.ศ. 2560  ตาม

แบบฟอร์ม ป.05 
- จัดท าสรุปรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม  ป.06 
- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงค่าครุภัณฑ์  ตามแบบฟอร์ม  ป.07 
- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม  

ป.08 
- จัดท ารายละเอียดตารางสรุปโครงการงบรายจ่ายอื่น  ตามแบบฟอร์ม  ป.09 
- จัดท ารายละเอียดโครงการงบรายจ่ายอื่น ตามแบบฟอร์ม ป.10 
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- จัดท ารายละเอียดตารางสรุปโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ตามแบบฟอร์ม  ป.11 
- จัดท ารายละเอียดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ตามแบบฟอร์ม ป.12 
- จัดท ารายละเอียดงานฟาร์ม ตามแบบฟอร์ม ฟ.1 – ฟ.3 
- จัดท ารายละเอียดงานหอพัก ตามแบบฟอร์ม พ.1 – พ.3 
- จัดท ารายละเอียดนักศึกษา ตามแบบฟอร์ม เทอม 2/2559 ตามแบบฟอร์ม  นศ.2/5

ภาคฤดูร้อน ปี 2559  ตามแบบฟอร์ม  นศ.3/59   เทอม 1/2560 ตามแบบฟอร์ม นศ.1/60 
- จัดท ารายละเอียดประมาณการรายรับค่าบ ารุงห้องสมุด 
       จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ตามแบบฟอร์ม ห.ส1 
      จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามแบบฟอร์ม ห.ว1 
- จัดท ารายละเอียดประมาณการรายรับค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
      จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ตามแบบฟอร์ม ค.ส1 
      จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามแบบฟอร์ม ค.ว1 

3.3.2 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ภาคสมทบ ของคณะ/วิทยาลัย 

จากวงเงินที่สามารถตั้งจ่ายได้ในส่วนภาคสมทบ ให้จ าแนกค่าใช้จ่ายตามผลผลิต 3 ผลผลิต  คือ
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ผลผลิต
ด้านสังคมศาสตร์  และผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และให้จัดท ารายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม ค าเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้    ดังนี้  

- จัดท ารายละเอียดตารางสรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กระทรวง  เป้าหมายการ
ให้บริการ หน่วยงาน / กลยุทธ์หน่วยงาน  ผลผลิต/ ตัวชี้วัด  และงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม  ส.01 

- จัดท าสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ.2560  ตามแบบฟอร์ม 
ส.02 

- จัดท าสรุปประมาณการรายรับ – วงเงินเพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ.
2560 ตามแบบฟอร์ม ส.03 

- จัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ 3  ผลผลิต  ตามแบบฟอร์ม  สผ.1  สผ.2   
สผ.4  และ สผ.7 

- จัดท ารายละเอียดนักศึกษา ตามแบบฟอร์ม  
 เทอม 2/2559 ตามแบบฟอร์ม  นศ.2/59 
 ภาคฤดูร้อน ปี 2559  ตามแบบฟอร์ม  นศ.3/59 
 เทอม 1/2560 ตามแบบฟอร์ม  นศ.1/60 

- จัดท ารายละเอียดประมาณการรายรับค่าบ ารุงห้องสมุด 
     จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ตามแบบฟอร์ม ห.ส1 
     จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามแบบฟอร์ม ห.ว1 

- จัดท ารายละเอียดประมาณการรายรับค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
     จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ตามแบบฟอร์ม ค.ส1 
     จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามแบบฟอร์ม ค.ว1 



ห น้ า  | 26 
 

3.3.3  การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานสนับสนุน (ตั้งเฉพาะภาคปกติ
เท่านั้น)ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2560  จ าแนกตามผลผลิต และให้ขอตั้ง
งบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้พิจารณาถึงทรัพยากรที่มีและการใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่าเป็นไปตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยให้จัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มค าเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้    ดังนี้  

- จัดท ารายละเอียดตารางสรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กระทรวง  เป้าหมายการให้ 
บริการหน่วยงาน / กลยุทธ์หน่วยงาน  ผลผลิต/ ตัวชี้วัด  และงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม  ป.01 

- จัดท าสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ.2560  ตามแบบฟอร์ม  
ป.02 

- จัดท ารายละเอียดค าเสนอของบประมาณ 6  ผลผลิต  ตามแบบฟอร์ม  ปผ.1  ถึงปผ.7 
- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจง ลูกจ้างชั่วคราวอัตราเดิม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ตามแบบฟอร์ม 

ป.04 
- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจง ลูกจ้างชั่วคราวอัตราใหม่ประจ าปี พ.ศ. 2560 ตามแบบฟอร์ม 

ป.05 
- จัดท าสรุปรายการครุภัณฑ์ /สิ่งก่อสร้าง  ตามแบบฟอร์ม  ป.06 
- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงค่าครุภัณฑ์  ตามแบบฟอร์ม  ป.07 
- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม  

ป.08 
- จัดท ารายละเอียดตารางสรุปโครงการงบรายจ่ายอื่น  ตามแบบฟอร์ม  ป.09 
- จัดท ารายละเอียดโครงการงบรายจ่ายอื่น ตามแบบฟอร์ม ป.10 
- จัดท ารายละเอียดตารางสรุปโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ตามแบบฟอร์ม  ป.11 
- จัดท ารายละเอียดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ตามแบบฟอร์ม ป.12 
- จัดท ารายละเอียดงานหอพัก ตามแบบฟอร์ม พ.1 – พ.3 

3.3.4  การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา/งานฟาร์ม/สถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ าราชมงคลศรีวิชัย    
 ให้จัดท าค าเสนอขอประมาณรายรับโดยจัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์ม ฟ.1 และ
ประมาณรายจ่าย โดยจัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์ม ฟ.2 และ ฟ.3   
 3.3.5 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้งานหอพัก 
                       ให้จัดท าค าเสนอขอประมาณรายรับโดยจัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์ม  พ.1 และ
ประมาณรายจ่าย โดยจัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์ม  พ.2  และ  พ.3 
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3.4  หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ตามผลผลิต 
 ผลผลิตที่ 1  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด 

ชีวิต ตั้งงบประมาณในส่วนของงบบุคลากร เงินตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
 ผลผลิตที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ตั้งงบประมาณในส่วนของการผลิตและพัฒนา
บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์  ได้ทุกงบรายจ่าย 
 ผลผลิตที่ 3   ผลการให้บริการวิชาการตั้งงบประมาณได้เฉพาะงบรายจ่ายอื่น ในส่วนของโครงการ
บริการวิชาการ (จัดให้แก่บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) ส่งโครงการบริการวิชาการไปยังหน่วยบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ไม่ต้องส่งกองนโยบายและแผน 
 ผลผลิตที่ 4  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งงบประมาณในส่วนของการผลิต
และพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ทุกงบรายจ่าย 
 ผลผลิตที่ 5   ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งงบประมาณได้เฉพาะงบรายจ่ายอ่ืน  ในส่วน
ของโครงการด้านการสืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม    ท านุบ ารุงศาสนา  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ผลผลิตที่ 6  โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพตั้งงบประมาณได้เฉพาะงบเงิน
อุดหนุน ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวิจัยพื้นฐาน โครงการวิจัยประยุกต์ และ
โครงการวิจัยและพัฒนา  ส่งโครงการวิจัยฯ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

3.5  หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ตามงบรายจ่าย 
1. งบบุคลากร 

1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราว 
 -  กรณีท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนแปลง / เพ่ิมอัตราลูกจ้างชั่วคราว
ระหว่างปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 2559 ให้แนบหนังสืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ด้วย 

-   การขออัตราใหม่ ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็น ภาระงานและผลกระทบหากไม่ได้รับ 
จัดสรรอัตรา ดังกล่าว 

2. งบด าเนินการ 
 2.1  ค่าตอบแทน   ใช้สอย  และ วัสดุ (ให้ตั้งจ่ายตามเกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้) 
 2.2  ค่าสาธารณูปโภค 
 -  จ าแนกเป็น ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์โทรเลข และค่าอ่ืนๆ   (ระบุรายการ) 

3. งบลงทุน 
 -   ให้จัดท าสรุปรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม ป. 06 และจัดท า 
รายละเอียดค าชี้แจงค่าครุภัณฑ์ ตามแบบฟอร์ม ป.07  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามแบบฟอร์ม ป. 08   
(แนบค าชี้แจงเรียงตามผลผลิต) 

4. งบเงินอุดหนุน 
 - เงินอุดหนุนโครงการวิจัย จัดท าตามรูปแบบของสถาบันวิจัย และรวบรวมส่งไปยัง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
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 -  เงินอุดหนุนการพัฒนางานวิจัย 1%ของประมาณการรายรับ ด้านสังคมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยสมทบเพ่ิมเติมเป็นวงเงินจ านวนเท่ากับที่หน่วยงานน าส่งโดยตั้งจ่ายที่มหาวิทยาลัยฯ (เฉพาะ
หน่วยงานที่มีความประสงค์สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย) 
 -  เงินอุดหนุนการพัฒนางานวิจัย 1%ของประมาณการรายรับ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย  สมทบเพ่ิมเติมเป็นวงเงินจ านวนเท่ากับที่หน่วยงานน าส่ง โดยตั้งจ่ายที่
มหาวิทยาลัยฯ (เฉพาะหน่วยงานที่ มีความประสงค์สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย) 

  -  สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1% 
  ส าหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ  ให้สมทบทบกองทุนส่งเสริมและ 

พัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1% ของประมาณการรายรับด้านสังคมศาสตร์  และ 1% ของประมาณการ
รายรับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 5. งบรายจ่ายอื่น 
-  ให้จัดท าตารางสรุปโครงการ ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม ป.09 

จ าแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่ายของงบรายจ่ายอื่นตามผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พร้อมจัดท าและแนบรายละเอียดโครงการที่เสนอขอทุกโครงการ ทุกผลผลิต 

-  เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ จัดท าตามรูปแบบของหน่วยบริการทางวิชาการแก่
สังคม และรวบรวม ส่งไปยังหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม 

6. งบกลาง 
  ภาคปกติ   

- งบกลางคณะ/วิทยาลัย ตั้งอย่างน้อย 10%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด 
 ภาคสมทบ 

- งบกลางคณะ/วิทยาลัย ตั้งอย่างน้อย 10%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด 
7. เงินสนับสนุนการบริการการศึกษา กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา  
ภาคปกติ   
- เงินสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 9.5%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด 

(ลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย) 
ภาคสมทบ 
- เงินสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 9.5%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด 

(ลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย) 
8. สมทบมหาวิทยาลัยฯ 

 ภาคปกติ 
การจัดการศึกษา ต้ังวงเงินสมทบค่าการจัดการศึกษา  20%  ของประมาณการรายรับ 

ทั้งหมด 
 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้าเพ่ือสมทบมหาวิทยาลัยฯ  5%  ของ 

ประมาณการรายรับทั้งหมด  
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 ภาคสมทบ 
 การจัดการศึกษา  ตั้งวงเงินสมทบค่าการจัดการศึกษา 20%  ของประมาณการรายรับ
ทั้งหมด  

 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้าเพ่ือสมทบมหาวิทยาลัยฯ  5%  ของ 
ประมาณการรายรับทั้งหมด  

9. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี 
 ภาคปกติ 

- สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 1% ของประมาณการรายรับ
ทั้งหมด 

 ภาคสมทบ 
- สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 1% ของประมาณการรายรับ

ทั้งหมด 
  ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) 
 ภาคปกติ 

- สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 5% ของประมาณการรายรับ
ทั้งหมด และมหาวิทยาลัยฯ สมทบในวงเงินเท่ากับคณะ/วิทยาลัย 

3.6  ขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ของคณะ/วิทยาลัย งานจัดการศึกษา 
ภาคปกติ / ภาคสมทบ 

1. จัดท าข้อมูลนักศึกษา    
2. การค านวณประมาณการรายรับ   
3. ศึกษาเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  
4. ท าสรุปประมาณการรายรับ – วงเงินเพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่าย  
5. ท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

5.1 จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงลูกจ้างชั่วคราวอัตราเดิม / อัตราใหม่    
5.2 จัดท ารายละเอียดงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ / ค่า 

สาธารณูปโภค) 
5.3 จัดท ารายละเอียดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง) 
5.4 จัดท ารายละเอียดโครงการ (งบเงินอุดหนุน / งบรายจ่ายอ่ืน) 
5.5 จัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2560   จ าแนกตามผลผลิต  

6. จัดท ารายละเอียดงานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา/ งานฟาร์ม/ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 
ราชมงคลศรีวิชัย   

7. จัดท ารายละเอียดงานหอพัก  
8. จัดท าสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  
9. จัดท าสรุปความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้    
10. คณะ/วิทยาลัย ประมาณการรายรับค่าบ ารุงห้องสมุด ส่งให้วิทยาเขต/ส่วนกลางสงขลา   

ตั้งเป็นรายรับ – รายจ่ายของวิทยาเขต / ส่วนกลางสงขลา (รายรับจากค่าบ ารุงห้องสมุดที่ค านวณได้
ทั้งหมด วิทยาเขต/ส่วนกลางสงขลา ต้องตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุและต าราเรียนทั้งหมด) 
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3.7 หลักเกณฑ์ การตั้งค่าใช้จ่ายโครงการ 

รายการ อัตราการเบิกจ่าย 

1. ค่าตอบแทน     

  (1) ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายใน มทร. ศรีวิชัย ชั่วโมงละ  300   บาท 

  (2) ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ  600   บาท 

  (3) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (หน่วยงานเอกชน) ชั่วโมงละ  1,200 บาท 

2. ค่าใช้สอย     

  (1) ค่าพาหนะ ประมาณการตามจ่ายจริง 

 
(2) ค่าอาหาร 

  
 

     (2.1) ฝึกอบรมสถานที่ราชการ 

  
 

              - ค่าอาหารกลางวัน เบิก 1 มื้อ  ไม่เกิน 150 / คน/มื้อ 

    เบิกไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 300 / คน/มื้อ 

    เบิกครบมื้อ ไม่เกิน 500 / คน/มื้อ 

               - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 30 บาท/คน/มื้อ 

       (2.2) ฝึกอบรมสถานที่เอกชน     

                - ค่าอาหารกลางวัน เบิก 1 มื้อ  ไม่เกิน 400 / คน/มื้อ 

    ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 600 / คน/มื้อ 

    ครบมื้อ ไม่เกิน 800 / คน/มื้อ 

               - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 50 บาท/คน/มื้อ 

  (3) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ระยะทาง.........กม.ๆ ละ  4 บาท 

  (4) ค่าที่พัก พักเดี่ยว 1,200  บาท 

    พักคู่ 1,500  บาท 

  (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง คิดอัตราวันละ 240  บาท 

3. ค่าวัสดุ     

  (1) ค่าอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในโครงการ ระบุรายละเอียด    

    
เช่น ค่ากระดาษ 4 รีมๆ 90 บาท เป็นเงิน 
360 บาท 

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การต้ังค่าใช้จ่ายโครงการ 
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3.8  ปฏิทินก าหนดระยะเวลาจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค 

ก าหนดปฏิทินในการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี และแจ้งต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

  
 

         

จัดท าคู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจ าปี ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

            

แจ้ง / ประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี  ตาม
หลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี  

   

 

        

จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี   ส่งกองนโยบายและแผน 

            

พิจารณา และกลั่นกรองค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี ของ
หน่วยงาน 

     
 

      

ปรับแก้ร่างค าเสนอขอตั้งงบประมาณราย 
จ่ายเงินรายได้ประจ าปี ตามมติทีป่ระชุม 

            

ส่งงบประมาณรายจ่ายเงินรายไดป้ระจ าปี ถึง
กองนโยบายและแผน 

            

ปรับแก้ร่างค าเสนอขอตั้งงบประมาณราย 
จ่ายเงินรายได้ประจ าปี ตามกองนโยบายและ
แผน 

      
 

     

พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าป ี

            

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าป ี
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บทท่ี 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 การจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ต้องจัดท าตามคู่มือ ระเบียบ ประกาศ ที่
เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานต้องวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง ในค านวณประมาณการรายรับและการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ให้ถูกต้องและใกล้เคียงรายจ่ายจริงมากท่ีสุด โดยมีขั้นตอนและเทคนิค
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 

1.1  การค านวณจ านวนนักศึกษาคงอยู่ของ  3 ภาคการศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มจ านวน
นักศึกษาคงอยู่ประจ าปี (แบบ นศ.) จากคู่มือการจัดท าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี  

 ตัวอย่าง  การค านวณนักศึกษาคงอยู่ 3 ภาคการศึกษา คือ 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559   แบบ นศ.2/59 
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  แบบ นศ. 3/59 
- ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  แบบ นศ. 1/60 
 

แบบฟอร์มจ านวนนักศึกษาคงอยู่ประจ าปีการศึกษา  2/2559 

จ าแนกตามคณะ   ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา และช้ันปีท่ีศึกษา  
วิทยาลัยรัตภูมิ 

 
แบบ นศ 2/59  

รายการ 
สังคม วิทย ์ รวม 

ปกต ิ สมทบ รวม ปกต ิ สมทบ รวม ปกต ิ สมทบ รวม 
  ระดับ ปวส.  162  

 
162  145  145 307  307 

 สาขาบริหารธุรกิจ                    

  หลักสูตร (ระยะเวลาเรียน) 2 ปี                    

1. สาขาวิชาการบัญช ี                   

          ปีท่ี 1  60   
   

60 
 

60 

          ปีท่ี 2  55 
 

55   
 

55 
 

55 

ตารางที่ 2 แบบฟอร์มจ านวนนักศึกษาคงอยู่ประจ าปีการศึกษา  2/2 
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รายการ สังคม วิทย์ รวม 

ปกต ิ สมทบ รวม ปกต ิ สมทบ รวม ปกต ิ สมทบ รวม 
    2. สาขาวิชา การตลาด                    

          ปีท่ี 1    30   -  30        30 - 30 

          ปีท่ี 2  17   -  17        17 - 17 

 สาขาอุตสาหกรรม                    

    1. สาขาวิชาช่างยนต ์                   

          ปีท่ี 1        60 - 60 60 - 60 

          ปีท่ี 2        55 - 55 55 - 55 

    3. สาขาวิชาไฟฟ้า        
      

          ปีท่ี 1        30 - 30 30 - 30 

          ปีท่ี 2        
 

-     

  ระดับ ป.ตรี        87  -  87 87  -  87 

สาขาอุตสาหกรรม                    

หลักสูตร 3 ปี                    

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร                    

          ปีท่ี 1        30   -  30  30   -  30  

          ปีท่ี 2        11   -  11  11   -  11  

หลักสูตร 4 ปี                    

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร                    

          ปีท่ี 1          30   -  30  30   -  30  

          ปีท่ี 2        -   -  -    -   -  -  

          ปีท่ี 3        11   -  11  11   -  11  

          ปีท่ี 4        5   -  5      5   -  5  

รวมนักศึกษาทั้งหมด 162 - 162 232 - 232 394  - 394 
 

ตารางที ่2  (ต่อ)  แบบฟอร์มจ านวนนักศึกษาคงอยู่ประจ าปีการศึกษา  2/2559 
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1.2 รายรับที่น ามาค านวณประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ภาคปกติ 
 ประกอบด้วย  
 - ค่าบ ารุงการศึกษา 
 - ค่าลงทะเบียน 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ใช้กับนักศึกษาเทอม 1/2557 เป็นต้นไป) 
  - ค่าบ ารุงห้องสมุด  
 - รายได้อ่ืนๆ 
 หมายเหตุ ส าหรับการจัดการศึกษาภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนทุกหลักสูตรให้จัดเก็บในอัตรา
ครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนในการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร พ.ศ. 2556  ดังนี้ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 หลักสูตรช่างอุตสาหกรรม   ภาคการศึกษาละ  9,500  บาท 
 หลักสูตรสาขาวิชาอ่ืน ๆ   ภาคการศึกษาละ  8,000   บาท 
- ค่าค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ  14,000  บาท 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ  14,000  บาท 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคการศึกษาละ  13,000  บาท 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ  14,000  บาท 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ  13,000  บาท 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต   ภาคการศึกษาละ  12,000  บาท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ  12,000  บาท 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   ภาคการศึกษาละ  12,000  บาท 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ  12,000  บาท 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ  12,000  บาท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ  12,000  บาท 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ  26,000  บาท 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  ภาคการศึกษาละ  13,000  บาท 



ห น้ า  | 35 
 

ค านวณประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ภาคปกติ  โดยใช้แบบฟอร์มจาก
คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2560 จากกองนโยบายและแผน 
ซึ่งในแต่ละปีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม ผู้ใช้คู่มือต้องปรับปรุงแบบฟอร์มตามที่กองนโยบายและ
แผนเป็นผู้ก าหนดให้  

1 ประมาณการรายรับของการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 -  ระดับ ปริญญาตรี   
   เทอม 2/2559 ตามแบบฟอร์ม  ปว. 1-59 
    ภาคฤดูร้อน ปี 2559  ตามแบบฟอร์ม  ปว. 1-ร 
    เทอม 1/2560 ตามแบบฟอร์ม  ปว. 1-60 

เทอม 2/2559 ตามแบบฟอร์ม  ปว. 1-59 แบบเหมาจ่าย 
    ภาคฤดูร้อน ปี 2559  ตามแบบฟอร์ม  ปว. 1-ร   แบบเหมาจ่าย 
    เทอม 1/2560 ตามแบบฟอร์ม  ปว. 1-60 แบบเหมาจ่าย 
   -  ระดับ ปวส.    
   เทอม 2/2559 ตามแบบฟอร์ม  ปว. 2-59 
    เทอม 1/2560 ตามแบบฟอร์ม  ปว. 2-60  
   เทอม 2/2559 ตามแบบฟอร์ม  ปว. 2-59 แบบเหมาจ่าย 
    เทอม 1/2560 ตามแบบฟอร์ม  ปว. 2-60 แบบเหมาจ่าย 

2. ประมาณการรายรับของการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
   -  ระดับ ปริญญาตรี   
   เทอม 2/2559 ตามแบบฟอร์ม  ปส. 1-59 
    ภาคฤดูร้อน ปี 2559  ตามแบบฟอร์ม  ปส. 1-ร 
    เทอม 1/2560 ตามแบบฟอร์ม  ปส. 1-60 
   เทอม 2/2559 ตามแบบฟอร์ม  ปส. 1-59 แบบเหมาจ่าย 
    ภาคฤดูร้อน ปี 2559  ตามแบบฟอร์ม  ปส. 1-ร  แบบเหมาจ่าย 
    เทอม 1/2559 ตามแบบฟอร์ม  ปส. 1-60 แบบเหมาจ่าย 
   -  ระดับ ปวส.    
   เทอม 2/2559 ตามแบบฟอร์ม  ปส. 2-59 
    เทอม 1/2560 ตามแบบฟอร์ม  ปส. 2-60 
   เทอม 2/2559 ตามแบบฟอร์ม  ปส. 2-59 แบบเหมาจ่าย 
    เทอม 1/2560 ตามแบบฟอร์ม  ปส. 2-60 แบบเหมาจ่าย 
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ตัวอย่าง  การค านวณประมาณการรายรับที่ถูกต้อง  
ตารางประมาณการรายรับ (ลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย)  งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

ระดับ ปวส.  ภาคปกติ    ภาคเรียนที่  2/2559 
ด้านสังคมศาสตร์ 

        
แบบ ปส.2-59 

หลักสูตร /สาขาวิชา / ชั้นป ี
จ านวนนกัศึกษา ปี
การศึกษา 2559 

(ภาค 2)                

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบ
เหมาจ่าย/คน 

รวมค่าธรรมเนียม 
(นศ. x 

ค่าธรรมเนียม) 

หักวิชาพื้นฐานที่คณะอื่นสอนให ้

รวมรายรับ                  จ านวนหนว่ยกิต 
บรรยาย / คน 

จ านวนหนว่ยกิต  
ปฏิบัติ / คน 

จ านวนหนว่ยกิต 
บรรยาย / คน (200 x 

นศ. x หน่วยกิต) 

จ านวนหนว่ยกิต  
ปฏิบัติ / คน (240 x 

นศ. x หน่วยกิต) 

หลักสูตร  2   ปี   

              
สาขาวิชาการบัญช ี                 

ชั้นปีที่ 1 60 8,000  480,000          480,000  

ชั้นปีที่ 2 55 8,000  440,000          440,000  
สาขาวิชาการตลาด                 

ชั้นปีที่ 1 30 8,000  240,000          240,000  

ชั้นปีที่ 2 17 8,000  136,000          136,000  
รวมรายรบั 

ปีการศึกษา 2559  ภาค 2 162   1,296,000          1,296,000  
ตารางที่ 3  การค านวณประมาณการรายรับที่ถูกต้อง 

จ านวนนกัศึกษา X ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 
60 คน X 8,000 บาท 
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ตัวอย่าง  การค านวณประมาณการรายรับที่ไม่ถูกต้อง  

ตารางประมาณการรายรับ (ลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย)  งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
ระดับ ปวส.   ภาคปกติ    ภาคเรียนที่  1/2560 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       
แบบ ปว.2-60 

หลักสูตร /สาขาวชิา / ชั้นป ี
จ านวนนกัศึกษา  

ปีการศึกษา 2560 
(ภาค 1)                

ค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบ
เหมาจ่าย/คน 

รวมค่าธรรมเนียม 
(นศ.x ค่าธรรมเนียม) 

หักวิชาพื้นฐานที่คณะอื่นสอนให้ 

รวมรายรบั                  จ านวนหน่วยกิต 
บรรยาย / คน 

จ านวนหน่วยกิต  
ปฏิบัติ / คน 

จ านวนหน่วยกิต 
บรรยาย / คน (200 
x นศ. x หน่วยกิต) 

จ านวนหน่วยกิต  
ปฏิบัติ / คน (240 x 

นศ. x หน่วยกิต) 

หลักสูตร  2   ปี 240   2,190,000          2,190,000  
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60     480,000          480,000  

ชั้นปีที่ 1 30 9,500  240,000          240,000  

ชั้นปีที่ 2 30 9,500  240,000          240,000  
สาขาวชิาช่างยนต ์ 120   1,140,000          1,140,000  

ชั้นปีที่ 1 60 9,500  570,000          570,000  
ชั้นปีที่ 2 60 9,500  570,000          570,000  

สาขาวชิาไฟฟ้า 60   570,000          570,000  

ชั้นปีที่ 1 30 9,500  285,000          285,000  
ชั้นปีที่ 2 30 9,500  285,000          285,000  

รวมรายรบัปีการศึกษา 2560 ภาค 1 240   2,190,000          2,190,000  
ตารางที่ 4 การค านวณประมาณการรายรับที่ไม่ถูกต้อง 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาผิด  เป็นหลักสูตรวิชาอื่น ๆ 
ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท 
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- ค่าบ ารุงห้องสมุด ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ค านวณรายได้  
การศึกษา ห้องสมุด ปีงบประมาณ 2560 ใช้จ านวนนักศึกษา 2 เทอม เทอม 2/2559  และ เทอม 
1/2560โดยใช้แบบฟอร์มแบบ ห.ว 1ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแบบ ห.ส 1 ด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวอย่าง  การค านวณค่าบ ารุงห้องสมุด ปีงบประมาณ 2560 ใช้จ านวนนักศึกษา 2 เทอม เทอม 
2/2559  และ เทอม 1/2560 โดย น าจ านวนนักศึกษาแต่เทอม X อัตราค่าบ ารุงห้องสมุด/คน โดยมี
อัตราดังนี้ 

- ปวส. 200  บาท/คน 
- ป.ตรี 200  บาท/คน 
- ป.โท 400 บาท/คน 

 

ประมาณการรายรับค่าบ ารุงห้องสมุด 

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
  แบบ ห.ว1 

รายการ 

เทอม2/2559 เทอม 1/2560 
รวมค่าบ ารุงห้องสมุด

ทั้งสิ้น 

จ านวน
นักศึกษา ค่าบ ารุงฯ  จ านวน

นักศึกษา ค่าบ ารุงฯ  จ านวน
นักศึกษา ค่าบ ารุงฯ  

ภาคปกติ 490 98,000 578 115,600 1,068 213,600 

ระดับ ปวส. 278 55,600 300 60,000 578 115,600 

ระดับ ป.ตรี 212 42,400 278 55,600 490 98,000 

ระดับ ป.โท - - - - - - 

ภาคสมทบ 
    

  

ระดับ ปวส. - - - - - - 

ระดับ ป.ตรี - - - - - - 

ระดับ ป.โท - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 490 98,000 578 115,600 1,068 213,600 
 

ตารางที่ 5 การค านวณค่าบ ารุงห้องสมุดที่ถูกต้อง 
 

จ านวนนกัศึกษา X ค่าบ ารุงห้องสมุด 
   278 คน X 200 บาท 
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- ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ 

ปริญญาตรี ค านวณรายได้จากจ านวนนักศึกษา 2ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 300 บาทต่อคน 
ส าหรับระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี  ส่วนระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 
600 บาทต่อคน  โดยใช้แบบฟอร์ม แบบ ค.ส1 (ด้านสังคมศาสตร์)  แบบ ค.ว 1 (ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)  

ตัวอย่าง จัดท าค าเสนองบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ภาค 
การศึกษาที่น ามาค านวณค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คือ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  
จ านวนนักศึกษา 162 คน   ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จ านวนนักศึกษา 180 คน 

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ด้านสังคมศาสตร์ 

 
  

 
แบบ ค.ส1 

รายการ 

เทอม2/2559 เทอม 1/2560 รวมค่าบ ารุงคอมฯ ทั้งสิ้น 

จ านวน
นักศึกษา 

*ค่าบ ารุงฯ  
จ านวน

นักศึกษา 
*ค่าบ ารุงฯ  

จ านวน
นักศึกษา 

  *ค่าบ ารุงฯ    

ภาคปกต ิ         162      48,600          180      54,000         342       102,600  

ระดับ ปวส.         162      48,600          180      54,000         342       102,600  

ระดับ ป.ตรี               -                -             -                -  

ระดับ ป.โท             

ภาคสมทบ             -              -              -              -             -                -  

ระดับ ปวส.               -                -             -                -  

ระดับ ป.ตรี               -                -             -                -  

ระดับ ป.โท             

รวมทั้งสิ้น         162      48,600          180      54,000         342       102,600  

              
ตารางที่ 6  แสดงการค านวณค่าบริการและเครือข่ายที่ถูกต้อง 

จ านวนนกัศึกษา X ค่าบ ารุงคอมฯ 
  342 คน X 300 บาท 
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1.3  การสรุปประมาณการรายรับ วงเงินเพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่าย ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยรัตภูมิ ค านวณ
ประมาณการรายรับลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย และไม่สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย โดยใช้แบบฟอร์ม 
แบบ ป.03  หน้า 52 จากคู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  การค านวณวงเงินตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ค านวณตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ในแต่ละปีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการตั้งวงเงิน  ผู้ใช้คู่มือต้องปรับปรุงเอกสารตามคู่มือ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  จากประมาณการ
รายรับ 100% มีเกณฑ์ค านวณวงเงินเพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่ายดังนี้  

1. เงินสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 9.5% 
2. สมทบมหาวิทยาลัย  25% (จัดการศึกษา 20 % และ สมทบค่าไฟฟ้า  5 %) 
3. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 2% (มหาวิทยาลัย1%  และ 

หน่วยงาน 1%) 
4. งบกลางอย่างน้อย 10 % 
5. วงเงินที่วิทยาลัยสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ 53.5%    
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ตารางที่ 8  แสดงการค านวณวงเงินตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่ถูกต้อง 

ตัวอย่าง  การค านวณ สรุปประมาณการรายรับ - วงเงินเพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่าย ระดับ ปวส. / ป.ตรี    ภาคปกติ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

    
            ลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 

 
แบบ  ป.03 

ระดับ 

ประมาณการรายรับ 

เงิน
สนับสนุน
การบริการ
การศึกษา 
กิจกรรม

และ
สวัสดิการ 
นศ. 9.5% 

วงเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย 

รวม
งบประมาณ

รายจ่ายทั้งสิ้น 

งบกลาง
วิทยาลยั อย่าง

น้อย 10 % 

สมทบมหาวิทยาลยัฯ (25%) สมทบ
กองทุน

ส่งเสริมและ
พัฒนา
งานวิจัย

มหาวิทยาลั
ย 1% 

สมทบกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั
หน่วยงาน 1% 

วงเงินที่
สามารถตั้ง  

งปม.รายจ่าย
ไม่เกิน 53.5% 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

จัด
การศึกษา 

20%   

ค่าไฟฟ้า 
5%  

รวม  

เทอม ภาคฤดูร้อน เทอม 
รวม 

2/2559 2559 1/2560 

ระดับ ป.ตร ี ,968,000  805,000  3,892,000  7,665,000  728,175  1,533,000  383,250  1,916,250  76,650  76,650  4,100,775  6,898,500  766,500  

ด้านวิทย์ฯ 
2,968,000  805,000  3,892,000  7,665,000  728,175  

  
1,533,000  383,250  1,916,250  76,650  76,650  4,100,775  6,898,500  766,500  

ด้านสังคมฯ  -                 -                -                 -            -                 -           -                 -               -                -            -    

ระดับ ปวส. 3,257,500  2,682,000  3,630,000  9,569,500  909,103  1,913,900  478,475  2,392,375    95,695  95,695  5,119,683  8,612,550  956,950  

ด้านวิทย์ฯ 1,961,500  1,634,000  2,190,000  5,785,500  549,623  1,157,100  289,275  1,446,375  57,855  57,855  3,095,243  5,206,950  578,550  

 ด้านสังคมฯ 1,296,000  1,048,000  1,440,000  3,784,000  359,480  756,800  189,200  946,000  37,840    37,840  2,024,440  3,405,600  378,400  

รวมด้านวิทย์ฯ 4,929,500  2,439,000   6,082,000  13,450,500  1,277,798  2,690,100  672,525  3,362,625  134,505  134,505  7,196,018  12,105,450  1,345,050  

รวมด้านสังคมฯ 1,296,000  1,048,000  1,440,000    3,784,000  359,480  756,800  189,200  946,000  37,840  37,840  2,024,440  3,405,600  378,400  
รวมทั้งสิ้น 6,225,500 3,487,000 7,522,000 17,234,500 1,637,278 3,446,900 861,725 4,308,625 172,345 172,345 9,220,458 15,511,050 1,723,450 
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1.4. การจัดท ารายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ตามงบรายจ่าย 
1. งบบุคลากร 

ค่าจ้างชั่วคราว  ค านวณจาก จ านวนอัตราจ้างชั่วคราวเดิมจากปีงบประมาณที่ผ่านมา  กรณีที่ 
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนแปลง เพิ่มอัตราจ้างชั่วคราวระหว่างปีงบประมาณ ต้องแนบ
หนังสืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยด้วย  
 ในการขอตั้งอัตราใหม่ ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็น ภาระงานและผลกระทบหากไม่ได้รับจัดสรร
อัตราดังกล่าว  
 การค านวณอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจ าปี ต้องถือแนวปฏิบัติจากคู่มือการจัดท าค าเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งทางกองนโยบายและแผนจะเป็นผู้จัดท า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 อัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวในประเทศ และลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ อยู่ในส่วนของ
เอกสารแนบท้าย หน้า 162-163 ดังแสดง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

ตารางที่ 10  แสดงอัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวในประเทศ 

ล าดับที่ คุณวุฒิ อัตราเงินเดือน 

1. ปริญญาเอก 20,800 
2. ปริญญาโท 

 
 

* ปริญญาโททั่วไป 17,060 

 
* ปริญญาโทสัตวแพทย์ 18,640 

3. ปริญญาตรี 
 

 
* ปริญญาตรี 4 ปี 13,840 

 
* ปริญญาตรี 5 ปี 14,670 

 
* ปริญญาตรีสัตวแพทย์ 17,600 

4. ปวส. 10,610 
5. ปวท.   9,930 
6. ปวช.   8,640 
7. ม.6  หรือต่ ากว่า   7,900 
8. พนักงานขับรถยนต์ (ทุกวุฒิ) 10,610 
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อัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับที่ ชื่อต าแหน่ง ค่าจ้าง 

1. อาจารย์(ชาวต่างประเทศ)   
  1.1 ท าหน้าที่สอนภาษาต่างประเทศในระดับอนุปริญญาหรือระดับ

ปริญญาสอนวิชาแขนงอ่ืนในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาและท าการ
วิจัยด้วยหรือสอนหลายสาขาวิชา 

     21,620  

       22,490  

       23,390  

       24,310  

       25,250  

       27,520  

       28,580  

2. ผู้เชี่ยวชาญ(ชาวต่างประเทศ)   

  2.1 ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1 ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาในกิจการหรือ
โครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ 

     33,820  

       35,130  

       38,610  

  2.2 ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 2 ท าหน้าที่ริเริ่มโครงการหรือแผนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับงานใดงานหนึ่ง 

     35,130  

       38,610  

       40,170  

  2.3 ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 3 ท าหน้าที่ริเริ่มวางแผนด าเนินงานและท าการ
วิจัยงานโครงการให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนวิธีด าเนินงานทางเทคนิค
ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือรัฐบาลต่างประเทศ เป็นผู้มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์สูงกว่าผู้เชี่ยวชาญระดับ 2 และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

     38,610  

       40,170  

  
     41,710  

 
  ตารางที่ 11  แสดงอัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
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ในการจัดท ารายละเอียดค าชี้แจง ลูกจ้างชั่วคราวอัตราเดิม ประจ าปี พ.ศ. 2556  ให้ท าตามแบบฟอร์ม 
ป.04  และ รายละเอียดค าชี้แจงลูกจ้างชั่วคราว อัตราใหม่ ให้ท าตามแบบฟอร์ม ป.05  ดังตัวอย่าง 

รายละเอียดลูกจ้างชั่วคราวอัตราเดิม ประจ าปี พ.ศ. 2559  (รวมอัตราระหว่างปี) 

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ 

      
แบบ  ป.04 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิที่จ้าง ต าแหน่ง 
อัตรา

เงินเดือน ค่าจ้าง/ป ี หมายเหต ุ

1 นายสมชาย ตุละ ป. โท อาจารย ์ 17,060  204,720    

2 นายภาวนา พรหมสาล ี ป. โท อาจารย ์ 17,060  204,720    

3 นางสาวทิพย์มณ ี ขุนฤทธิ ์ ป.ตร ี บรรณารักษ์ 13,840  166,080    

4 นายธวัชชัย   ซ้ายศร ี ป.ตร ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 13,840  166,080    

5 น.ส.นภตัตนันท์   สุวรรณรตัน ์ ป.ตร ี นักประชาสัมพันธ์ 13,840  166,080    
6 นายอนุวัฒน ์  รัตนมณ ี ป.ตร ี วิศวกร 13,840  166,080    
7 นายสุภาพ ขวัญช่วย ปวช. พนักงานขับรถยนต ์ 10,610  127,320    
8 นายสมมาตร ์      จันทะสระ ปวช. พนักงานขับรถยนต ์ 10,610  127,320    
 รวม    1,328,400  

***  ตั้งค่าประกันสังคม 5%  ของเงินเดือน/ปี ในหมวดงบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
ตารางที่ 12  รายละเอียดค าชี้แจง ลูกจ้างชั่วคราวอัตราเดิม 

 
ตัวอย่าง   งบบุคลากร   =  ค่าจ้างอัตราเดิม + ค่าจ้างอัตราใหม่ 

 การค านวณ ค่าจ้างชั่วคราวอัตราเดิม  
จ านวนคนในแต่ละต าแหน่ง  X อัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา X จ านวนเดือน  = ค่าจ้างท้ังปี 
อาจารย์ 2 คน X อัตราเงินเดือน ป. โท เดือนละ 17,060 บาท X 12 เดือน  = 409,440 บาท     
รวม ค่าจ้างอัตราเดิม 8 อัตรา  1,328,400  บาท 

อัตราใหม่ ต าแหน่งอาจารย์ วุฒิ ป. โท อัตรา17,060 บาท ค่าจ้างทั้งปี 17,060 X12  = 204,720 บาท 
 งบบุคลากร   =  ค่าจ้างอัตราเดิม + ค่าจ้างอัตราใหม่ 

   1,533,120 = 1,328,400  + 204,720  
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  การขออัตราใหม่ ต้องใช้แบบฟอร์ม แบบ ป.05   ดังตัวอย่าง  

ตารางที่ 13 รายละเอียดลูกจ้างชั่วคราวอัตราใหม่ 
 

2. งบด าเนินงาน   
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย .ตั้งวงเงินตั้งจ่ายเฉพาะผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จ าแนกเป็น 
             - ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง)  อ้างจากระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับและเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือนจาก
เงินรายได้ (ฉบับที่ 2) c]t  ระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
รับและเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือนจากเงินรายได้  พ.ศ. 2555 ดังนี้   

    ต าแหน่งผู้อ านวยการ  เดือนละ 20,000 บาท 
    ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  เดือนละ 11,200  บาท 
    ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  เดือนละ 11,200  บาท 
    ต าแหน่งหัวหน้าสาขา  เดือนละ   3,000 บาท 
    ต าแหน่งหัวหน้างาน     เดือนละ 1,500 บาท 
ตัวอย่าง    การค านวณค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร 
    ผู้อ านวยการ   1  คน 20,000 X 12 เดือน =     240,000 
    รอง ผอ.         3 คน      11,200 X 3 คน X 12 เดือน  =     403,200 
    หัวหน้าส านักงาน 1 คน    11,200 X 12 เดือน    =     134,400 

รายละเอียดลูกจ้างชั่วคราวอัตราใหม่ 
ผลผลิต :  สังคมศาสตร์ 

    
แบบ  ป.05  

ต าแหน่ง วุฒิ 
อัตรา

เงินเดือน 
จ านวน
อัตรา 

ค าชี้แจง 

อาจารย์หลักสูตรวิชาการตลาด ป.โท 17,060 1 ด้วยในปัจจุบันหลักสูตรการตลาดมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียง 2 อัตรา 
อีกท้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านหนึ่ง
ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ภาระการสอน
จึงตกอยู่กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก
คนอีกทั้งในปี 2560 มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรประสงค์จะไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกตามแผนการพัฒนาตนเอง
เป็นเหตุท าให้หลักสูตรวิชาการตลาดขาด
อาจารย์ผู้สอน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาใน
การศึกษาเบื้องต้น 4 ปี  

  บธ.ม.     

  การตลาด     
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    หัวหน้าสาขา  3 คน   3,000 X 3 คน  X 12 เดือน    =   108,000  บาท 
    หัวหน้างาน  3 คน       1,500 X 3 คน  X 12 เดือน=        54,000  บาท 
                              รวม                         939,600  บาท 
      - ค่าใช้สอย จะตั้งเป็นสมทบค่าประกันสังคม 5 % ของลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดของ
ปีงบประมาณท่ีจะท าค าเสนอขอ  โดย จากคู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2560เอกสารแนบท้าย หน้า 165 
ตัวอย่าง    ปีงบประมาณ 2560 ค่าจ้างชั่วคราว  12  อัตรา เป็นเงิน  1,533,120  บาท 
    ประกันสังคม 5 %    1,533,120  x 5%   = 76,656  บาท 
     - ค่าตรวจสุขภาพ  0.30%  ของประมาณการรายรับในแต่ละผลผลิต ในปีงบประมาณท่ีจะ
จัดท าค าเสนอของบประมาณ  
ตัวอย่าง   ในปีงบประมาณ 2560  ประมาณการรายรับของผลผลิตสังคมศาสตร์  3,787,400  บาท  
ผลผลิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  13,450,500 บาท  ค านวณค่าตรวจสุขภาพ 
  ผลผลิตสังคมฯ 3,787,400 X 0.30% = 11,362  บาท 
  ผลผลิตวิทย์ฯ 13,450,500 X  0.30% = 40,351  บาท 
   ค่าตรวจสุขภาพ   = 51,713  บาท 
  ค่าวัสดุ หนังสือและต าราเรียน  น าผลการค านวณจากประมาณการรายรับค่าบ ารุง
ห้องสมุด จากแบบ ห.ส.1  (ด้านสังคมศาสตร์)  และ แบบ ห.ว.1  (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ตัวอย่าง  ในปีงบประมาณ 2560  มีค่าวัสดุหนังสือและต ารา 
   ค่าวัสดุหนังสือ ด้านสังคมศาสตร์ = 68,120  บาท 
   ค่าวัสดุหนังสือ ด้านวิทยาศาสตร์  = 268120  บาท 
3. งบลงทุน 

  -   จัดท าค าเสนอขอครุภัณฑ์ โดยใช้แบบฟอร์ม ป.07  รายการสิ่งก่อสร้างใช้แบบฟอร์ม ป.08 
และสรุปรายการลงทุนโดย ใช้แบบฟอร์มป.06  ดังตัวอย่าง 
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ตัวอย่าง  การเขียนแบบเสนอขอรายการครุภัณฑ์ 
แบบ ป.07 

 
แบบเสนอรายการครุภัณฑ์ 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน  วิทยาลัยรัตภูมิ 

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์  ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

จ านวน    หน่วยนับ  ราคาต่อหน่วย     วงเงิน 
1. ชื่อรายการครุภัณฑ์  

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด     2            ชุด         7,000 บาท  14,000 บาท 

2. ประเภทครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์การศึกษา     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ห้องสมุด  ครุภัณฑ์ส านักงาน
  ครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ ระบุชื่ออาคาร.....................สร้างเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ............ 

3. วัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์ 
  เพ่ือทดแทนของเดิม (เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ) 
  เพ่ือเพ่ิมปริมาณเป้าหมายผลผลิต (เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่รองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น                    
       ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาล หรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย) 
  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต (เป็นการจัดหาครุภณัฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/    
มาตรฐานการด าเนินงาน) 

  ความจ าเป็นต้องมี เพ่ือรองรับการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
       โปรดระบุ........................................................................ 

4. เหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ของการใช้งาน 
เนื่องจากวิทยาลัยรัตภูมิ ได้เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลเกษตร ในระดับปริญญาตรี เพื่อมุ่งเน้นที่จะผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการ
สร้างงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม และการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน ซึ่งการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยนั้นจ าเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับทดลอง หรือ
ทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยที่คิดค้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์
และเครื่องมือส าหรับทดสอบงานต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ท าการศึกษาและเรียนรู้ ทั้งทางทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสูงสุด อีกทั้งอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ยังเป็นสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์หรือนักวิจัยภายในหน่วยงานได้ท างานสะดวกและมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้นอีกด้วย 
มาตรฐานขั้นต่ าที่ควรมี……1……….มีอยู่แล้ว……0………..ใช้การได้……….-………ช ารุด…………-……….. 
ใช้ส าหรับวิชา...โครงงานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักรกลของไหล เครื่องยนต์ต้นก าลังทาง
การเกษตร 
หลักสูตร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ระดับ ปริญญาตรี 
จ านวนนักศึกษา……190 คน………. ความถี่ในการใช้งาน…ตลอดภาคการศึกษา... 
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5. คุณลักษณะเฉพาะ Specification  (กรณีรายการครุภัณฑ์เป็นชุดที่มีรายการย่อย ต้องระบุ จ านวนราคาตอ่หน่วย     

และรายละเอยีดของรายการดว้ย) 
เครื่องวัดอุณหภูมแิบบอินฟาเรด ยี่ห้อ Fluke 62 Max Thermometers มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิขนาดเล็ก กะทัดรัด วัดอุณหภูมิได้ง่าย สะดวกพกพา 
2. วัดอุณหภูมิได้สูงถึง 5000 C  (932 F ) 
3. ความแม่นย า 1%  Repeatabilty 0.5% 
4. มีเลเซอร์ชี้ต าแหน่งที่วัด 
5. มีไฟแบ็คไลท์ส าหรับอ่านค่าในที่แสงน้อย 
6. คงค่าอุณหภูมิที่จอไว้ส าหรับอ่านภายหลัง 
8. แสดงค่าปัจจุบัน /  ค่าสูงสุด 
9. ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีคงทนในการใช้งาน 
10. โหมดอัตโนมัติหลังจาก 7 วินาที เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ 

11. ด้ามจับเหมาะมือ พร้อมกระเป๋าเก็บขนาดก าลังพอดี 
 

 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุจ านวนเงิน) 

 

    รายการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2559 2559 2559 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 

ลงนามสัญญา             

เบิกจ่ายเงิน             

 
12. ค าชี้แจงอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ห น้ า  | 49 
 

ตัวอย่าง  การจัดท าแบบเสนอขอรายการสิ่งก่อสร้าง 
แบบ ป.08 

แบบเสนอรายการสิ่งก่อสร้าง 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์ ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

1. ชื่อรายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน   หน่วยนับ   ราคาต่อหน่วย        วงเงิน      

ปรับปรุงห้องประชุมโตนงาช้าง            1           ห้อง          150,000        150,000 

     สิ่งก่อสร้าง 1  ปี หรือรายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ปี 2560 (ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 30 ลา้นบาท) 

 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่  (ราคาต่อหน่วยมากกว่า 30 ล้านบาท) 
 ระยะเวลาของโครงการ    ปี   เริ่มต้นปี      สิ้นสุดป ี   

2. รายละเอียดการตั้งงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่) 
 ปี 2560 (ตั้ง 20% ของงบประมาณทั้งสิ้น) เป็นเงิน   บาท  
 ปี 2561  เป็นเงิน   บาท  
 ปี 2562  เป็นเงิน   บาท  
 รวม  เป็นเงิน   บาท  

3. เหตุผลความจ าเป็น (ความยาวอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ) 

 เนื่องจากในปัจจุบนัห้อง 10201 ได้เปลี่ยนแปลงจากห้องพักอาจารย์อุตสาหกรรมมาเป็น
ห้องประชุมโตนงาช้างเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลยัเช่น กิจกรรมงาน
วิชาการ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย เพราะเป็นห้องที่โล่ง และกว้าง
สามารถรองรับผู้เข้ารว่มประชุมได้เยอะพอสมควรและมีทางเข้าออกที่สะดวกมีห้องน้าอยู่ใกล้ๆ และยังมีห้อง
รับรองเล็กอยู่ติดกันซึ่งเหมาะส าหรับเป็นห้องเตรียมตวั และหอ้งพักเบรกของวิทยากรและแขกผู้มีเกียติที่ได้
มาร่วมในกิจกรรม แตจ่ากการทีไ่ด้จัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านๆมานัน้ก็ได้เจอกับปัญหาอยู่ 2 อย่างนั่นก็คือ  

1.เนื่องจากห้องมีความกว้าง และมีเครื่องปรับอากาศที่เล็กในจ านวนที่ไม่เพียงพอจึงท าให้ไม่สามารถท า 
อุณหภูมิได้ตามที่ต้องการท าให้เวลาที่มีการจัดกิจกรรมนัน้มีอากาศที่ค่อนข้างร้อน    

2.เนื่องจากรอบๆของห้องนั้นถูกกั้นด้วยกระจกใส จึงท าให้มีแสงแดดสามารถส่องเข้ามาในห้อง 
ประชุมในขณะที่ท าการจัดกิจกรรมได้ และแสงแดดก็จะท าใหอุ้ณหภูมิภายในห้องเพ่ิมขึ้นตามไปด้วยประกอบ
กับเครื่องปรับอากาศที่ไม่เพียงพอที่จะสามารถท าอุณหภูมิได้จึงท าให้บรรยากาศภายในห้องยิ่งร้อนเพ่ิมเข้าไป
อีกด้วย 

การแก้ปัญหา 
1.  เพ่ือให้อุณหภูมิในห้องนั้นมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดห้องจะต้องมีการติดตั้ง 

เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU เพ่ิมอย่างน้อย 2 ตวั 
2. เพ่ือเป็นการลดแสงและป้องกันรังสี UV ที่สามารถเข้ามาภายในห้องได้ จะต้องมีการติดตั้ง 

ผ้าม่านบังแสงชนิดที่สามารถปอ้งกันรังสี UV ได้ 
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือสร้างความพร้อมของหอ้งประชุมในการรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ 
4.2 เพ่ือปรับปรุงระบบเครื่องประบอากาศภายในห้องประชุมให้มีประสิทธิภาพ 
4.3 เพ่ือลดแสงและรังสีความร้อนทีเ่ข้ามาในห้องประชุมที่จะสามารถท าให้อุหภูมิในห้องเพ่ิมขึ้นได้ 

5. ประโยชน์ใช้สอย  
5.1 ใช้ในการจดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
5.2 ใช้ในการจดักิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษา 
5.2 ใช้ในการอบรม ประชุม สัมนา 

6. สถานที่ก่อสร้าง ห้องประชุมโตนงาช้าง  อาคารประชีพ ชูพันธ ์วิทยาลัยรตัภูมิ 
7. ข้อมูลพื้นฐานของอาคาร  
 7.1  ลักษณะห้อง ห้องประชุม 10201  ความสูง    3.5 เมตร 
 7.2  พื้นที ่          800  ตร.ม.  ราคาประเมินต่อตารางเมตร บาท 
 

รายละเอียด ขนาด (ตารางเมตร) จ านวนห้อง 
   

   
   
   

8. ความพร้อมในการด าเนินงาน 
 8.1  แบบรูปรายการ  
   มี   ไม่มี   หรือ คาดว่าจะท าแบบรูปแล้วเสร็จ เดือน ปี   

และขณะนี้อยู่ในขั้นตอน  
8.2  ราคาประมาณการ (BOQ)  

   มี  ระบุวงเงิน 150,000  บาท 
  ไม่มี   หรือ คาดว่าจะท าราคาประมาณการแล้วเสร็จ เดือน ปี          

และขณะนี้อยู่ในขั้นตอน  
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุจ านวนเงิน) 

รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2559 2559 2559 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 

ลงนาม
สัญญา 

            

เบิก
จ่ายเงิน 

            

 
10. ค าชี้แจงอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 

  ถ้าหากห้องประชุมโตนงาช้างได้รับการปรับปรุงดังรายการที่กล่าวมาก็จะเพ่ิมความพร้อมของ
ห้องท่ีจะรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ตัวอย่าง  จัดท ารายการสรุปงบลงทุน 

สรุปรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  
  

  
แบบ ป.06 

ที ่ รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย 

งบประมาณ ผลผลิต 

รายการครุภัณฑ์    436,000 
 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด 50,000 50,000 สังคม 

2 เครื่องพิมพ์เอกสารเครือข่าย 6 เครื่อง 15,000 90,000 สังคม 

3 อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1 ชุด 40,000 40,000 วิทย์ 

4 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 1 ชุด 30,000 30,000 วิทย์ 

5 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 1 ชุด 7,000 7,000 วิทย์ 

6 ชุดฝึกปฏบิัติส าหรับโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 1 ชุด 50,000 50,000 วิทย์ 

7 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ 1 เครื่อง 50,000 50,000 วิทย์ 

8 เครื่องเลื่อยโซ่ 12 นิ้ว 1 เครื่อง 9,000 9,000 สังคม 

9 แท่นเฉลิมพระเกียรติ 1 แท่น 80,000 80,000 สังคม 

10 ตู้เชื่อมแบบพกพา 1 เครื่อง 10,000 10,000 สังคม 

11 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2 เครื่อง 10,000 20,000 สังคม 
รายการสิ่งก่อสร้าง    150,000   

1 ปรับปรุงห้องประชุมโตนงาช้าง 1 ห้อง 150,000 150,000   

  รวมทั้งสิ้น       586,000   
ตารางที่ 14  สรุปรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

 
 4. งบเงินอุดหนุน 

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจัย  ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้รวบรวมส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 - เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้รวบรวมส่งไปยังหน่วยบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม  
-  สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1% ของประมาณการรายรับด้านสังคมฯ

และวิทย์ฯ 
ตัวอย่าง    ประมาณการรายรับด้านสังคม  6,100,000 X 1%   =   61,000  บาท 
       ประมาณการรายรับด้านวิทย์  10,912,500 X 1% =    109,125  บาท 
                     รวมเงินสมทบกองทุนฯ          =  107,125  บาท 
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5. งบรายจ่ายอ่ืน 
-  ผู้เสนอโครงการต้องจัดรายละเอียดโครงการงบรายจ่ายอ่ืน ตามแบบฟอร์มป.10  โดยสามารถ ดู
ค าชี้แจงรายละเอียดประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการจากคู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณ ปีงบ 
ประมาณ 2560  ได้จาก หน้า 164  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ หน้า 183  และ จัดท ารายละเอียด
ตารางสรุปโครงการงบรายจ่ายอื่น ตามแบบฟอร์ม ป.09  ดังตัวอย่าง 
 

ตัวอย่าง  การจัดท ารายละเอียดโครงการ 

แบบ ป.10 

แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หน่วยงาน วิทยาลัยรัตภูมิ   

ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

1. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่งทางวิชาการ    

2. ประเภทโครงการ 

 การเข้าร่วมประกวด แข่งขัน 
 การจัดอบรม /สมัมนา 
 การจัดนิทรรศการ  
 การศึกษาดูงาน/การฝังตัวในสถานประกอบการ 
 เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
 การประชุมทางวิชาการ / การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 
 การประชาสัมพันธ์ / การแนะแนว 
 การจัดการประกวด / แข่งขัน 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
 แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แผนประชาสัมพันธ์ 
 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 แผนการอนุรักษ์พลังงาน 
 แผนจัดหารายได้ 
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 แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ 
 แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus 
 แผนพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 แผนพัฒนาอาคารสถานท่ี และระบบสาธารณูปการ 
 แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
 แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนสร้างระบบการท างานเป็นทีมและการมีส่วนในการท างาน 

มาตรการ 5.3 เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
แผนงาน 5.3.1 สร้างระบบและกลไกการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  

4. หลักการและเหตุผล  

 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจยัส าคัญทีส่่งผลต่อคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  รวมถึงการปฏิบัตภิารกิจ
อื่นในฐานะของการเป็นอาจารย์  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับ  โดยจ านวนอาจารยท์ี่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  จะเป็นประเด็นตัวบง่ช้ีหนึ่งของการประเมินคุณภาพการศึกษา  ทั้งการประเมินคณุภาพภายนอกและ
ภายใน  โดยคณุภาพอาจารย์จะพจิารณาจากคณุวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ จากการประเมินท่ีผ่านมา  
พบว่าวิทยาลัยรตัภูมมิีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับค่อนข้างต่ า  จึงก าหนดให้ประเด็น
ดังกล่าวนี้เป็นประเด็นที่ส าคญัในแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2557-2560 และก าหนดจัดให้มีโครงการ  
"อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์สูต่ าแหน่งทางวิชาการ"  ขึ้น  เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
ของวิทยาลัยรัตภูมิเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

5. วัตถุประสงค์  

5.1   เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการด าเนินการการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
5.2   เพื่อให้อาจารย์มีเทคนิคและวิธีการเขียนเอกสารในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  

-  ผู้บรหิาร       จ านวน 5 คน  
-  อาจารย์   จ านวน 25 คน 
-  เจ้าหน้าท่ี   จ านวน  คน 
-  นักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย จ านวน  คน 
-  นักเรียน/นักศึกษาจากภายนอก จ านวน  คน 
-  บุคคลภายนอก  จ านวน  คน 
-  ชุมชน/องค์กร   จ านวน  ชุมชน/องค์กร 
-  อื่นๆ (ระบุ)   จ านวน  คน/…………. 

  รวมท้ังสิ้น จ านวน 30 คน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ช่ือ – สกุล    นางสาวพณิตา  คชกูล     ฝ่ายบริหารและวางแผน    งานบุคลากร คณะ วิทยาลัยรัตภูมิ  

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ   089-8786284  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน / IP PHON 4312 

สถานที่ด าเนินโครงการ  ช่ือสถานที ่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ  อ าเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา 
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8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   

จ านวนคร้ัง
ท่ีจัด

โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

ครั้งที่ 3             

ครั้งที่ 4             

8. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ  
10.1 กิจกรรมที่ 1 โดยเชิญวิทยากรจากกองบรหิารงานบุคคล มาบรรยายพร้อมกบัลงมือปฏิบตัิในการเขยีน   

ก.พอ. 03  ให้ความรู้กับ บคุลากรทีม่ีคุณสมบัตสิามารถยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกบัหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนวิธีการด าเนินการการขอต าแหน่งทางวิชาการ การเตรยีมความพร้อมในการพัฒนาตนเองสูต่ าแหน่งทางวิชาการ    

10.2 กิจกรรมที่ 2 เชิญวิทยากรบรรยาย หลักเกณฑ์ ขัน้ตอน วิธีการในการเขียนผลงานทางวิชาการโดยมุ่งเนน้ 
รูปแบบของงานเขียนทางวิชาการ พร้อมท้ังเสนอแนะการเลือกหัวข้อเรื่อง การวางโครงเรื่อง การรวบรวมข้อมูลตาม
วิธีการต่างๆ รวมถึงกระบวนการจดัระเบียบข้อมูล เทคนิคการใช้ภาษาในการเขียน พร้อมเรียนรู้องค์ประกอบท่ีส าคญัใน
การเขียน เชิงอรรถ และบรรณานกุรม  โดยจะจดัเปน็ลกัษณะของคลนิิกให้ค าปรึกษา และใหผู้เ้ข้ารว่มโครงการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ ในแตล่ะรูปแบบ โดย สง่ให้วิทยากรให้ค าแนะน าเบื้องต้น 

10.3 กิจกรรมที่ 3   ตดิตามและประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเชิญวิทยากร ภายนอกมาบรรยาย 
เกี่ยวกบัเทคนคิการเขียนผลงานวิชาการและบทความวิชาการเพื่อใหไ้ด้รบัการตีพมิพ์  และเชิญวิทยากรภายในจาก 3 สาขา 
ไดแ้ก่ วิศวกรรม  บริหารธุรกจิ และศิลปะศาสตร์ เพื่อให้ค าแนะน าและแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ
ในแตล่ะสาขา 

 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

           เชิงปริมาณ   อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรูเ้พิ่มขึ้น 
 เชิงคุณภาพ   ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชนไ์ดอ้ยู่ในระดับมาก   
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10. ประมาณการค่าใช้จ่าย  กิจกรรมย่อยคร้ังท่ี 1วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559     
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. ค่าตอบแทน   
1)    1.1  ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 

             (2 คน x  300 บาท  x 3 ช่ัวโมง)     
2. ค่าใช้สอย     
   2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

2)            (30 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)     
3. ค่าวัสดุ   
    3.1 ค่าหนังสือ “การเขียนผลงานทางวิชาการ” (30 เล่ม X 220 บาท)      
    3.2 ค่าหนังสือ “จากงานวิจัยสู่บทความทางวิชาการ  (30 เล่ม X 100 บาท)   
    3.3 กระเป๋าผ้าส าหรับใส่เอกสาร  (30 ใบ x 65 บาท)   
    3.4 คลิปด า 2 ขา  เบอร์ 108 (5 กล่อง x 70 บาท)    
    3.5 ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการ พร้อมเข้าเล่ม จ านวน  (30 เล่ม X 50 บาท)    
    3.6 ปากกาเน้นข้อความ (30 ด้าม X 30 บาท)    

 
 

1,800 
 
 

   900 
 

6,600 
3,000  
1,950 

      350 
1,500 
   900 

รวมงบประมาณ   17,000 

กิจกรรมย่อยครั้งท่ี 2  วันที่ พุธที่ 30 มีนาคม 2559   
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. ค่าตอบแทน  
3)    1.1  ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน          
4)           (1 คน x  300 บาท  x  3 ช่ัวโมง)      

2. ค่าใช้สอย     
    2.1    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ    
          (30 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)  
3. ค่าวัสดุ     
    3.1   กระดาษ A4 ( 15 ลัง x 550 บาท)      
    3.2   ถอดลวดเย็บกระดาษ (2 อัน x 95 บาท)    
    3.3   แผ่น DVD (3 หลอด x 350 บาท)      
    3.4   ปากกาเขียนแผ่น CD (2 แท่ง x 80 บาท)     
    3.5   ดินสอด า 2 บี (4 กล่อง x 70 บาท)      
    3.6   ที่เหลาดินสอ (1 ชุด x 280 บาท)   
    3.7   ปลั๊กพ่วง 5  เมตร  ( 5 อัน X 280 บาท) 
    3.8   กล่องใส่ CD  (1 แพ็ค X 240 บาท ) 
    3.9   ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการ พร้อมเข้าเลม่ จ านวน  (30 เล่ม X 35 บาท) 

 
 

   900 
 
 

   900 
 

8,250 
   190 
1,050 
   160 
   280 
   280 
1,400 

    240 
1,050 

รวมงบประมาณ             14,700 
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กิจกรรมย่อยครั้งที่ 3 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการและการเขียนบทความ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. ค่าตอบแทน   
     1.1  ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน  

5)            (2 คน x  300 บาท  x  5 ช่ัวโมง)      
     1.2   ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
 (1 คน x  1,200 บาท  x 6 ช่ัวโมง)   
 (1 คน x    600 บาท  x 5 ช่ัวโมง)  
2. ค่าใช้สอย     
      2.1 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
            (30 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)  
       2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
            (30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)  
3. ค่าวัสดุ   
      3.1  ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการพร้อมเข้าเล่ม  (30 เล่ม X 30 บาท)    
      3.2  สมุดโน้ต  (30 เล่ม X 40 บาท)    

 
 

   3,000 
 

7,200 
3,000 

 
        

   2,400 
 

1,800 
 

900 
1,200 

รวมงบประมาณ     18,300 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     50,000 
     หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการและจ านวนคนและไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

13.1 เข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการด าเนินการการขอต าแหน่งทางวิชาการ   
 13.2 เข้าใจเทคนิคและวิธีการเขียนเอกสารเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ    

13.3 มีผู้เข้าร่วมโครงการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ      

14. การประเมินผลโครงการ  
      14.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ           
      14.2 จ านวนเอกสารประกอบการสอน/บทความวิจัยตีพิมพ์ ส าหรับยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ  

15. การติดตามผล   
       จ านวนเอกสารประกอบการสอนฉบับสมบูรณ์ หรืองานวิจัยตีพิมพ์     

 
 (ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ 
                    (   นางสาวพณิตา  คชกูล ) 
    / /  

 
        (ลงชื่อ)     ผู้อ านวยการวิทยาลัย  
      (   นายสถาพร  ขุนเพชร )                  
                  / /  
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สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยรัตภูมิ 
แบบ ป.09 

ตารางที่  13  สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
ครั้งใน
การจัด
โครงกา
ร (คร้ัง) 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ (คน) อื่นๆ 
(ระบุ

หน่วยนับ) 

สถานที่
ด าเนิน

โครงการ 

ประเภท
โครงการ 

จ านวน
วันที่จัด
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

   ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
การพัฒนา มทร.ศรีวิชยั 

สังคม วิทย ์ รวม น.ศ. บุคลากร 
บุคคล 

ภายนอก 
รวม 

แผน 
กลยุทธ ์

มาตรการ แผนงาน 

1 โครงการเทคนิคการใช้สื่อ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
ส าหรับนักศึกษา 

 20,000 - 20,000  1 100 - - 100     ว. รัตภูม ิ 2  3  1-ส.ค.-60 4 4.2 4.2.3 

2 โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

- 20,000  20,000  4  20  5   25     ใน
ประเทศ  

1    ต.ค. 59- 
ก.ย. 60 

6 6.0 6.5.1 

3 โครงการวันปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

30,000 - 30,000  1   260  40     300     ว. รัตภูม ิ 2  1  ก.ค.-60 12 12.2 12.2.1 

4 โครงการวิทยาลยัรัตภูมิพบปะ
ผู้ปกครอง 

- 10,000  10,000  3   - 250 250     ว. รัตภูม ิ 2  3  ม.ค.- ก.ย. 
60 

2 12.2 12.2.2 

5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 

- 40,000  40,000  1 180  10   190     ว. รัตภูม ิ 2  1  พ.ค.-60 12 1.2 12.2.2 

6 โครงการสร้างสรรค์ขบวน
พาเหรดศรีวิชัยเกมส ์ครั้งที่ 11 

150,000 - 150,000  1 140  10   150     มทร.ศรี
วิชัย  

1  1  ต.ค.-59 12 12.2 12.2.1 

7 โครงการพัฒนาห้องสมุดและ
ส่งเสริมการอ่าน 

- 20,000  20,000  2 20  15   35     ว. รัตภูม ิ  8  2  พ.ย. 59-
ม.ค. 60 

   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 90,000 290,000              
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6. งบกลาง 
ภาคปกติ  งบกลางวิทยาลัย ตั้งอย่างน้อย 10%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด 

      ตัวอย่าง  ประมาณการรายทั้งหมด 17,012,500 X 10%   = 1,701,250  บาท 
 ภาคสมทบ  งบกลางวิทยาลัย ตั้งอย่างน้อย 10%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด  แต่ในส่วน 
ของวิทยาลัยรัตภูมิ ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคสมทบ  จึงไม่ต้องค านวณ 

7. เงินสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา  
ภาคปกติ  เงินสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 8%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด  

      ตัวอย่าง  ประมาณการรายทั้งหมด 17,012,500 X 8%   = 1,361,000  บาท 
ภาคสมทบ  งบกลางวิทยาลัย ตั้งอย่างน้อย 10%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด  แต่ในส่วน 

ของวิทยาลัยรัตภูมิ ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคสมทบ  จึงไม่ต้องค านวณ 
8. สมทบมหาวิทยาลัยฯ 
 ภาคปกติ  
 การจัดการศึกษา ตั้งวงเงินสมทบค่าการจัดการศึกษา  20%  ของประมาณการรายรับ 

ทั้งหมด (ลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย) 
     ตัวอย่าง  ประมาณการรายทั้งหมด 17,012,500 X 20%   = 3,402,500  บาท 

ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้าเพ่ือสมทบมหาวิทยาลัยฯ  5%  ของประมาณ 
การรายรับทั้งหมด 
   ตัวอย่าง  ประมาณการรายทั้งหมด 17,012,500 X 5%   = 850,625  บาท 

 ภาคสมทบ  
 การจัดการศึกษา ตั้งวงเงินสมทบค่าการจัดการศึกษา  20%  ของประมาณการรายรับ 

ทั้งหมด (ลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย) แต่ในส่วน ของวิทยาลัยรัตภูมิ ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคสมทบ  
จึงไม่ต้องค านวณ 

9. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
ภาคปกติ ระดับ ปวส. และ ป. ตรี 

- สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 1% ของประมาณการรายรับ 
ทั้งหมด 

ตัวอย่าง  ประมาณการรายทั้งหมด 17,012,500 X 1%   = 170,125  บาท 

ภาคสมทบ สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 1% ของประมาณการ 
รายรับทั้งหมด แต่ในส่วน ของวิทยาลัยรัตภูมิ ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคสมทบ  จึงไม่ต้องค านวณ 
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ความเชื่องโยงงบประมาณ ที่สอดคล้องกับกับแผนงาน โครงการ ผลผลิตและงบรายจ่าย 

พันธกิจ 1 : ผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
งบรายจ่ายประจ าปี 2560 

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมสู่
ระดับสากล 

 
 

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา     

  มาตรการ : 1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา    
     แผนงาน :  1.1.1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ    
   1. โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบสมรรถนะ ระดับ ป.ตรี  20,000 
   2. โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  20,000 
   3. โครงการน าเสนอโครงงานทางวิชาชีพของนักศึกษา ระดับ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ  80,000 
   4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอัลกอริทึมด้วยโปรแกรมภาษา Scratch  18,000 
   5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแข่งขันออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  18,000 
     แผนงาน : 1.1.2 พัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์   
 1. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 11    150,000 
 2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  30,000 

 3. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ระดับ ปวส.  35,000 
 4. โครงการปัจฉิมนักศึกษา  40,000 

 

ตารางที่ 14  ความเชื่องโยงงบประมาณ ที่สอดคล้องกับกับแผนงาน โครงการ ผลผลิตและงบรายจ่าย 
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พันธกิจ 1 : ผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
งบรายจ่ายประจ าปี 2560 
งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมสู่
ระดับสากล 

  

     แผนงาน : 1.2.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

 1. โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  10,000 

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม  30,000 

   มาตรการ :  1.3  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    

     แผนงาน : 1.3.1 สร้างความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

 กลยุทธ์ : 2. พัฒนาการบริหารจัดการ   

   มาตรการ :2.1พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ    

     แผนงาน :2.1.1 พัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปการ   

      2.1.2  พัฒนางานประชาสัมพันธ์   

   1. โครงการพี่ชวนน้องก้าวสู่รั้ว มทร.ศรีวิชัย  วิทยาลัยรัตภูมิ  40,000 
      2.1.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการและประกันคุณภาพ   
   1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา  10,000 
      2.1.4  จัดท าระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง   

 

ตารางที่ 14  (ต่อ)   ความเชื่องโยงงบประมาณ ที่สอดคล้องกับกับแผนงาน โครงการ ผลผลิตและงบรายจ่าย 
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พันธกิจ 1 :ผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
งบรายจ่ายประจ าปี 2560 
งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม  
สู่ระดับสากล  

 

            2.1.5 จัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน   

            2.1.6 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus   

            2.1.7 อนุรักษ์พลังงาน    

        2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ   

          แผนงาน :  2.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ   

      1. โครงการเทคนิคการใช้สื่อสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษา  20,000 
      2. โครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน  20,000 

            2.2.2 พัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ    

พันธกิจ 2. :ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม   
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปลูกจิตส านึกในการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม    

    กลยุทธ์ : 1. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม    

      มาตรการ :1.1 สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอดและพัฒนามรดก ภูมิปัญญา ศิลปวัฒธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

   1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  120,000 
 

ตารางที่ 14  (ต่อ)   ความเชื่องโยงงบประมาณ ที่สอดคล้องกับกับแผนงาน โครงการ ผลผลิตและงบรายจ่าย 
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พันธกิจ 3 :  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการ ที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
งบรายจ่ายประจ าปี 2560 

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล    

    กลยุทธ์ : 1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย   

      มาตรการ : 1.1 สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย   

          แผนงาน :  1.1.1 พัฒนาความพร้อม ความเข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการวิจัย   

     1. โครงการคลินิกวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ ปี 2  15,000 

     2. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวและเลือกใช้   

     บริการที่พักของสถานประกอบการในหมู่เกาะตะรูเตา 30,000  

        
1.2 ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมทั้ง

ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
  

          แผนงาน :  1.2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคุณภาพงานวิจัย   

      1. หุ่นยนต์เดินตามเส้นโดยการประมวลผลภาพบนสมาร์ทโพน 35,000  

      2 แรงจูงใจการออกก าลังกายของนักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิ 20,000  

      3 ระบบรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ กรณีศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ 30,000  

      4 การพัฒนาป้ายประชาสัมพันธ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 45,000  

ตารางที่ 14  (ต่อ)   ความเชื่องโยงงบประมาณ ที่สอดคล้องกับกับแผนงาน โครงการ ผลผลิตและงบรายจ่าย 
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พันธกิจ :ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
งบรายจ่ายประจ าปี 2560 
งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ 

  

    กลยุทธ์ : 1. พัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการ     

      มาตรการ :1.1การบริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพวิชาชีพตามความต้องการชุมชน   

          แผนงาน : 1.1.1  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   

          1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  10,000 

ตารางที่ 14  (ต่อ)   ความเชื่องโยงงบประมาณ ที่สอดคล้องกับกับแผนงาน โครงการ ผลผลิตและงบรายจ่าย 

 



ห น้ า  | 64 

บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  ปัญหาอุปสรรค 
 ผู้เขียนในฐานะท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวการจัดท าค าเสนองบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มี
อุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหาดังนี้ 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 จัดท ารายละเอียดจ านวน

นักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่เปิดรับ
ในปีการศึกษาใหม่ ซึ่งมาจากแผน
รับของสาขา มีการเปลี่ยนแปลง 
ก่อให้เกิดความ คลาดเคลื่อน มีผล
ต่อการน าไปค านวณประมาณการ
รายรับ 
2. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ปีที่ 2  ปี
ที่ 3  ปีที่ 4  ไม่เป็นปัจจุบัน มี
นักศึกษาบางส่วนที่ลาออก  ท าให้
จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  
3. การค านวณจ านวนนักศึกษาโดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Office 
Excel อาจเกิดความผิดพลาดจาก
การเขียนสูตร 
4. ในการแยกจ านวนนักศึกษาตาม
ผลผลิตและตามสาขาที่สังกัด ยังมี
ความสับสน  เช่น หลักสูตร 
คอมพิวเตอร์เปิดสอนในสาขา
บริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นสายสังคม แต่
หากแยกตามผลผลิตพบว่าอยู่ใน
ผลผลิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ภาคเรียน
ที่ 3 ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นภาค
ฤดูร้อน แผนการเรียนของนักศึกษา
จะไม่เหมือนกัน 
 

1.ควรน าแผนรับนักศึกษาเข้าที่
ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย พิจารณาและอนุมัติให้
ใช้ข้อมูล เพ่ือป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
2. ต้องประมาณการจ านวน
นักศึกษาเก่าให้ต่ ากว่าแผนรับ
ประมาณร้อยละ 10 เพ่ือให้ได้
จ านวนนักศึกษาใกล้เคียงจ านวน
จริงมากท่ีสุด 
3. ในการเขียนสูตรครั้งแรก ต้อง
มีการทดสอบ หรือตรวจ เช็ค
ความถูกต้องก่อนจะน าไปใช้ เพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาด และไม่
ต้องเสียเวลาในการแก้ไข 
4. ต้องศึกษาประเภทวิชาและ
สาขาวิชาตามกลุ่ม ให้เข้าใจและ
ชัดเจน จากคู่มือการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
5. ต้องศึกษาคู่มือนักศึกษา ใน
ส่วนของแผนการเรียน ว่าสาขา
หรือหลักสูตรใดที่เปิดการเรียน
การสอนในภาคฤดูร้อน 
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ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
2 การจัดท าตารางประมาณ

การรายรับ จ านวน 3 ภาค
การศึกษา 

1. การค านวณรายรับผิดพลาด ทั้ง
ในส่วนของจ านวนนักศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่
ละสาขาหรือหลักสูตรอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 

1.ใช้โปรแกรม Microsoft 
Office Excel ในการช่วย
ค านวณ 
2. ต้องศึกษาประกาศหรือ
ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3 การจัดท าสรุปประมาณการ
รายรับและวงเงินเพ่ือตั้ง
งบประมาณรายจ่าย 

1. การค านวณวงเงินตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละ
ประเภทเกิดความผิดพลาด 
2. ยอดประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกิด
ผิดพลาด  

1. ต้องศึกษาเกณฑ์การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายจากคู่มือ
การจัดท างบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ให้เข้าใจเป็นอย่างดี 
2. ใช้การโปรแกรม Excel 
ช่วยสร้างสูตรเพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลจากตารางประมาณการ
รายรับกับตารางสรุปประมาณ
การรายรับ 

4 การจัดท ารายละเอียดค า
ชี้แจงลูกจ้างชั่วคราวอัตรา
ใหม่ 

1.ค าชี้แจงขออัตราใหม่ไม่ชัดเจน 
รายละเอียดไม่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจพิจารณาอนุมัติ 
2. การตั้งชื่อต าแหน่งอัตราใหม่ไม่
ถูกต้องตาม มาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่งของ ก.พ.อ. 
3. อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวมี
การปรับเปลี่ยน 
4. ชื่อต าแหน่งเหมือนกัน แต่
รายละเอียดของลักษณะงานที่แต่
ละฝ่ายจัดท าไม่เหมือนกัน 
 

1.แนบตัวอย่างการเขียนค า
ชี้แจงที่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ท ารายละเอียด 
2. จัดท าสรุปชื่อมาตรฐาน
ต าแหน่งที่ถูกต้องให้สาขาหรือ
ฝ่ายต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทาง 
3. แจ้งประกาศการปรับอัตรา
ค่าจ้างลูกจ้าชั่วคราวให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
4. จัดท าเอกสารรายละเอียด
ตาม มาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่งของ ก.พ.อ. ให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ 
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ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
5 การจัดท ารายละเอียด

โครงการ 
1.การเขียนรายละเอียดในโครงการ
ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการเขียน
ประมาณค่าใช้จ่าย ไม่ยึดถือตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายกระทรวง การ
คลัง และตามมาตรการประหยัด
ของมหาวิทยาลัย 
2. การเขียนหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์และกิจกรรมของ
โครงการยังไม่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. จัดท าสรุปรายการการเบิก 
จ่ายแต่ละประเภทของโครงการ 
ให้กับผู้เกี่ยวข้องถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ 
2. จัดท ากิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิก 
จ่ายโครงการให้กับผู้ เกี่ยวข้อง
รับทราบ   
3. จัดท าตัวอย่างโครงการที่
เขียนได้ถูกต้องสมบูรณ์สอด 
คล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้กับผู้เสนอ
โครงการรับทราบและถือเป็น
แนวทางปฎิบัติ 

6 การเสนอค าของบลงทุน  1. รายการครุภัณฑ์เสนอขอมี
จ านวนมาก และไม่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยท าให้
เสียเวลาในการพิจารณาค าขอ  
2. ค าเสนอของบลงทุน ในรายการ
สิ่งก่อสร้าง จะต้องแนบแบบรูป
รายการและราคาประมาณการด้วย 
ซึ่งไม่สามารถจัดท าแบบรูปรายการ
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. รายการครุภัณฑ์ที่เสนอขอมี
จ านวนมาก 
 

1. ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ
เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา
วิทยาลัย และก าหนดกรอบใน
การของบลงทุนให้ชัดเจน 
2. เจ้าหน้าที่งานแผนควร
ส ารวจความต้องการขอครุภัณฑ์
ล่วงหน้า เพ่ือจัดท าเป็นแผน
ความต้องการครุภัณฑ์ จัดล าดับ
ความ ส าคัญและเขียน
คุณลักษณะเฉพาะ เพ่ือสามารถ
ยื่นเสนอขอได้ทันตามเวลาที่
ก าหนด 
2. วิทยาลัยควรมีแผนสิ่งก่อ 
สร้างไว้ก่อน และจัดท ารูปแบบ
รายการรอไว้ก่อนตามล าดับ
ความส าคัญ  เมื่อถึงช่วงเวลาที่
เสนอของบประมาณก็จะ
สามารถด าเนินการได้ทันเวลา 
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ขั้นตอน ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
7 การของบรายจ่ายอ่ืนและ

งบอุดหนุน  (โครงการ) 
โครงการที่เสนอขอมีจ านวนมาก 
ท าให้เสียเวลาในการพิจารณา
อนุมัติ 

จัดท ากรอบการพิจารณา
โครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
สามารถพิจารณากลั่นกรอง
เบื้องต้นก่อน 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ปฏิบัติงานการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  
ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาดังนี้ คือ 
 1. ด้านการค านวณประมาณการรายรับ และวงเงินตั้งจ่าย ควรจะน า โปรแกรม Excel Pivot 
table ช่วยในการวิเคราะห์รายงาน เพ่ือลดความผิดพลาดในการค านวณ และท างานได้เร็วขึ้น 
 2. ในการท าพิจารณาอนุมัติ งบลงทุน หรือ โครงการ ต้องท าสรุปความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย จะช่วยลดกระดาษและประหยัดเวลาในการพิจารณา 
 3. การเสนอขอโครงการควรจะท าผ่านระบบบัญชี  3 มิติ เพ่ือจะได้ทราบว่าในปีงบประมาณมี
โครง การ ที่มีลักษณะเดียวกันกี่โครงการ จากหน่วยงานใดบ้าง และสามารถจัดร่วมกันได้หรือไม่  ช่วย
ลดความซ้ าซ้อนในการจัดโครงการ รวมถึงสามารถลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ด้วย 
 4.  เมื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ วิทยาลัย/สาขา ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จากการติดตามเอกสารมติที่ประชุมต่าง ๆ ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในวิทยาลัย /สาขา ทราบข้อมูล
ข้างต้นด้วย 

5.  ในการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องต่าง ๆ วิทยาลัย ควรแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง หรือ
เอกสารที่วิทยาลัยพิจารณาแล้วว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้คณะกรรมการพิจารณาเหตุผลความ
จ าเป็น 

6.  เนื่องจากระเบียบหลักเกณฑ์การจัดท าค าเสนองบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มีการ
เปลี่ยนแปลง  การจัดท าคู่มือค าเสนองบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ควรมีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข 
ทุกปี เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และเกิดประโยชน์ส าหรับผู้น าไปศึกษาและอ้างอิง 
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บรรณานุกรม 
 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 2559  คู่มือการ 
จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(ออนไลน์)เข้าถึง http://plan.rmutsv.ac.th/content/2015/04/10-196 (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2559) 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 2559. 
 บันทึกข้อความที่ ศธ  0584.18/73 เรื่อง ขอส่งส าเนาประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.  

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 2559  หลักเกณฑ์ 
 และวิธีการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง)  (ออนไลน์ ) 
 เข้าถึง http://plan.rmutsv.ac.th/content/2016/05/12-213 (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 

 มีนาคม 2559) 
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 2559  แผน 
 ยุทธศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย 2551-2565  (ออนไลน์ ) เข้าถึง  
 http://plan.rmutsv.ac.th/content/2016/08/4-215 (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559) 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,มหาวิทยาลัย. 2559.  คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาตรี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค.  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2558  (ออนไลน์) เข้าถึง 
 http://council.rmutsv.ac.th/sites/council.rmutsv.ac.th/files/work/CouncilRmutsv 
 /Regulations/2558/251258-2.pdf  (สืบค้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560) 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2559 

 (ออนไลน์) เข้าถึง http://council.rmutsv.ac.th/sites/council.rmutsv.ac.th/files/work 
/CouncilRmutsv/Rules/2559/290459-2.pdf    (สืบค้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560) 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าสาขาและหัวหน้างาน พ.ศ. 2556 

 (ออนไลน์) เข้าถึง http://council.rmutsv.ac.th/sites/council.rmutsv.ac.th/files/work 
/CouncilRmutsv/Regulations/2556/260856.pdf  (สืบค้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560) 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ศรีวิชัย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนในการจัด 
 การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา พ.ศ. 2556 (ออนไลน์) เข้าถึง  
 http://council.rmutsv.ac.th/sites/ council.rmutsv.ac.th/files/work 
 /CouncilRmutsv/Regulations/2557/160157-2.pdf  (สืบค้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม  
 2560) 

http://council.rmutsv.ac.th/sites/council.rmutsv.ac.th/files/work/CouncilRmutsv
http://council.rmutsv.ac.th/sites/council.rmutsv.ac.th/files/work
http://council.rmutsv.ac.th/sites/council.rmutsv.ac.th/files/work
http://council.rmutsv.ac.th/
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