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การจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ถือว่าเป็นภารกิจส าคัญอย่าง

หนึ่งส าหรับการบริหารมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการด าเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ผู้ เป็นนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณทุกหน่วยงาน จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
อย่างแท้จริง 

ดังนั้น การจัดท าคู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงมีความมุ่งหวังที่จะให้เจ้าหน้าที่ผู้เป็นนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

มิถุนายน 2563 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 บทน ำ 

มหาวิทยาลัยของรัฐโดยทั่วไป บริหารจัดการด้วยเงินจากงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งและ
จากรายได้ของมหาวิทยาลัยเองอีกส่วนหนึ่ง เรียกว่า “เงินนอกงบประมาณ” รายได้ของมหาวิทยาลัยส่วนนี้ไม่
ต้องส่งคืนคลังให้เป็นรายได้ของรัฐ แต่จะน ามาใช้เพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยได้ โดยตั้งเป็น
งบประมาณพิเศษของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีเรียกว่า “งบรายได้” งบดังกล่าวเป็นงบที่เสริมเพ่ิมเติมจาก
งบประมาณแผ่นดิน นัยว่าเป็นส่วนเพ่ิมที่ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และพัฒนา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนบริการวิชาการต่างๆ ท าให้มหาวิทยาลัยด าเนินกิจกรรมได้โดย
ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน (บุญเสริม วีสกุล. 2545 : 183) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ได้ด าเนินการตามภารกิจหลัก 4 
ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้ครบทั้ง 4 ภารกิจ จะต้องอาศัยงบประมาณ เพื่อน ามาใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือสมทบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือจัดสรรให้ไม่เพียงพอจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพของงานเดิม สนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ สมศ. สนับสนุนการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

1.2 หลักกำรและแนวทำงกำรจัดท ำแผนงบประมำณ 

งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดท าขึ้นภายใต้แนวทาง
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting System 
: SPBBS) เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติมีความคล่องตัวในการจัดท าและการบริหารงบประมาณ และเกิดผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์โดยเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) นโยบาย
ของรัฐบาล สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 การ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นโยบาย Thailand 4.0 
แผนปฏิบัติราชการแผ่นดินของรัฐบาล แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

การวางแผนงบประมาณจึงเป็นการสร้างระบบซึ่งให้มีความมั่นใจในความครอบคลุมของ
กระบวนการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมส าคัญอย่างครบถ้วน มีการวางแผนงบประมาณล่วงหน้าตาม
กรอบการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง มีเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการใช้ในการจัดสรร
งบประมาณมีรายละเอียดของงบประมาณท่ีมีเหตุผล มีการจัดล าดับความส าคัญ มีการจัดสรรงบประมาณลงถึง
หน่วยงานปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับระบบบัญชี มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับการควบคุม  
มีการจัดท าข้อมูลงบประมาณภายในที่สอดคล้องกับระบบบัญชี มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณเพ่ือ
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เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพ้ืนฐานของการจัดท างบประมาณในระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นั้นตั้งอยู่บนระบบวางแผนที่ดี ดังนั้นการวางแผนงบประมาณ (Budget 
Planning) กล่าวคือ เป็นการจัดงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนราชการจ าเป็นต้อง
ด าเนินการในสิ่งที่เป็นพันธกิจหลักของหน่วยงาน เพ่ือสนองตอบต่อเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายในการ
พัฒนาประเทศ ดังนั้นสิ่งที่เป็นจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นสิ่งแรกก็คือ การจัดแผนกลยุทธ์ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และจะต้องได้ผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินงานคืออะไร จะใช้สิ่ง
ใดเป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน กลยุทธ์ที่ได้รับจากการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ดังกล่าว จะต้องน าแปลงสู่
แผนการด าเนินงานหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน พร้อมจัดท านโยบายใช้จ่ายในแต่ละแผนงาน งาน/โครงการ 
ตามประเภทค่าใช้จ่ายที่ก าหนด และครอบคลุมแหล่งเงินงบประมาณ รวมถึงการประมาณการค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าส าหรับการด าเนินงานอีก 3 ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการประกันได้ว่าหากสถานการณ์ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง หน่วยงานจะสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายให้เร่งรัดการปฏิรูประบบงบประมาณมาเป็น
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่มียุทธศาสตร์เป็นตัวน าจึงได้มีการน า“งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์” ได้น ามาใช้กับทุกหน่วยงานตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2546 เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติมีความ 
คล่องตัวในการจัดท าและบริหารงบประมาณภายใต้ขอบเขตของความรับผิดชอบต่อการน างบประมาณมาใช้ให้ 
เกิดผลงานตามยุทธศาสตร์ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
มียุทธศาสตร์เป็นตัวน าเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา  
ประเทศ โดยส่งเสริมให้กระทรวง และหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น  

ภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
น าไปสู่ผลประโยชน์รวมของประเทศจะพิจารณาถึงปัจจัยส าคัญ 4 ประการ คือ  

1. ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับชาติกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับล่าง คือ
ความสอดคล้องระหว่างงานของหน่วยงานต่างๆกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ  

2. ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ  
3. ความส าเร็จของการด าเนินงานกับเป้าหมายที่ก าหนด โดยการวางระบบการติดตาม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
4. ระบบแรงจูงใจให้หน่วยงานต่างๆด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างจริงจัง  
ดังนั้น การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตั้งแต่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา จึงจัดท าโดยยึดกรอบแนวคิดดังนี้  
1. มุ่งเน้นผลส าเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
2. สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 3 ปี ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
3. การจัดท าแผนการปฏิบัติราชการ 3 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
4. บูรณาการการจัดท างบประมาณ (วงเงินและเป้าหมาย) ตามยุทธศาสตร์ใน 3 มิติ คือ 

นโยบาย ส าคัญของรัฐบาล (Agenda) กระทรวง (Function) และพ้ืนที่ (Area) 
5. ให้ความส าคัญกับแผนงานงบประมาณในเชิงบูรณาการ 
6. ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กลุ่มประเทศ  
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพ่ือควบคุม

รายจ่ายประจ า  
8. เน้นการติดตามประเมินผล ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  
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โดยสรุป การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์จะต้องจัดท าแผนการ
ปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริการราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
บูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการ เป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต ของหน่วยงาน ให้มีความครอบคลุมในเชิงบูรณาการ 3 มิติ ได้แก่ มิติงาน
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function) มิติงานตามยุทธศาสตร์พ้ืนที่ (Area) และมิติงานตาม
ยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 
 
 
 
 
Function        Agenda 
 ภารกิจตามยุทธศาสตร์ 
 

ภารกิจ     ภารกิจที่มีล าดับ 
ประจ า     ความส าคัญสูงสุด 

 
      Area 
 
 
 
 
  ภาพที่ 1 แสดงการจัดสรรงบประมาณตามกระบวนทัศน์ใหม่ตามยุทธศาสตร์ใน 3 มิติ 
         (ท่ีมา : การจัดการงบประมาณป ี2548 ตามกระบวนทัศน์ใหม่ ส านักงบประมาณ พ.ย.46) 
 

 กระบวนการในการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เป็นการจัดท า
งบประมาณที่สอดรับกับแผนบริหารราชการของรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้  

1. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง พร้อมกลั่นกรองเป้าหมายของการให้บริการของหน่วยงาน  
และการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ให้เป็นไปเพ่ือบรรลุแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ที่สอด
รับกับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี โดยมีปัจจัยที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.1 เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับที่บรรลุถึงได้ สามารถเชื่อมโยง 
สนับสนุน และส่งผลต่อความส าเร็จของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ที่สอดคล้อง
กับแผนงบประมาณ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

1.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงและกลยุทธ์หน่วยงานมีความชัดเจนในแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติ 
และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงานในแต่ละเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยตรง  

2. การทบทวน ทบทวนเป้าหมายการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน
และภารกิจยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยพิจารณาด าเนินงานบนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ใน 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
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การปฏิบัติตามศักยภาพของหน่วยงาน และพิจารณาทบทวนรายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็น และรายจ่ายตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่บูรณาการรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัดบูรณาการ และรายจ่ายตาม 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงหน่วยงาน ดังนี้  

2.1 ตรวจสอบ ความสอดคล้องตั้งแต่กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงานจนถึง เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน
ของภารกิจระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ และปรับเปลี่ยนเป้าหมาย กลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  

2.2 ทบทวนค่าใช้จ่ายของผลผลิตที่สูงกว่าหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจลักษณะเดียวกัน 
และ/หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ และใช้หลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานและรายจ่ายประจ าที่ไม่จ าเป็น 

2.3 ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ที่หมดความจ าเป็นหรือ
มีความส าคัญใน ระดับรองหรือที่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่างมิติงานต่างๆ โดยเลือกด าเนินการเฉพาะ
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตามความสามารถในการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์คุ้มค่าแก่
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ  

2.4 ทบทวนการด าเนินงานตามภารกิจการให้บริการสาธารณะเพ่ือถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามพระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  

3. การก าหนดยุทธศาสตร์ การก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับ
แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน 3 ปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับปฏิบัติ ดังนั้น จึงต้องแสดงความ
เชื่อมโยงระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์(แผนการบริหารราชการแผ่นดิน) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
เป้าหมายการ ให้บริการของหน่วยงาน และกลยุทธ์หน่วยงาน 

ในขณะที่นโยบายของรัฐบาลได้ถ่ายทอดลงมากระทรวง/ทบวง/กรม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกจะต้อง น ายุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมาเป็นกรอบ
แนวคิด และจัดท ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวง เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 
5 ยุทธศาสตร์คือ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดย
ใช้ IT แบบรวมศูนย์ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

และพัฒนาประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 

และยังมีภารกิจที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 6 ผลผลิต 5 โครงการ และ 1 รายการ ประกอบด้วย 
ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลผลิตที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ผลผลิตที่ 4 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ผลผลิตที่ 5 ผลงานบริการรักษาพยาบาลและวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ 
ผลผลิตที่ 6 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โครงการที่ 1 โครงการพฒันาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
โครงการที่ 2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 3 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
โครงการที่ 4 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
โครงการที่ 5 โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
รายการที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.3  นโยบำยในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  นโยบายการจัดท างบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบการจัดท าและการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับส่วนกลางและ
หน่วยงานต่างๆ และใช้เป็นแนวทางการก ากับ ดูแล การบริหารงบประมาณให้มีการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 กับการจัดท างบประมาณให้ชัดเจนและรายงานผลการด าเนินงาน
ได้  

1.1 นโยบำยตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มี

สมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย ์
o วิเคราะห์และประเมินความเสียหายการสูญเสียโอกาสที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ 

พร้อมทั้งระบุปัญหาตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ อย่างชัดเจน พัฒนารูปแบบการสื่อสารองค์กรแบบเชิงรุก 
เพ่ือเร่งสร้างความเข้าใจ รวมถึงเรียกความเชื่อม่ันจากบุคลากรในองค์กรตลอดจนสังคมรอบข้าง 

o ปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม จัดสรรบุคลากรให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ 
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้ได้คิดและตัดสินใจโดยก าหนดกรอบ
มาตรฐาน โดยเฉพาะส่วนของวิชาการให้มีความเป็นอิสระในการน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ 

o จัดตั้งหน่วยงานติดตามและประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือให้สามารถปรับและพัฒนาแผนกลยุทธ์ต่างๆ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

o เร่งสร้างและพัฒนากลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ ให้พร้อมไปด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตลอดจนถึงพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหาร งานวิชาการและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการ
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ตรวจประเมินและติดตามผลตลอด เพ่ือดูพัฒนาการของกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ 

o สร้างระบบตรวจสอบ (Audit) ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการใช้บุคคลหรือองค์กร
ภายนอกที่เป็นมืออาชีพ ร่วมวางระบบบัญชีตลอดจนถึงการตรวจสอบทางการเงิน และให้เป็นอิสระไม่
ขึ้นอยู่กับอธิการบดีหรือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส่และป้องกันเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

o ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลในการบริหารงาน รวมถึงการเรียนการสอน 
โดยใช้รูปแบบการรวมศูนย์ข้อมูล เพ่ือประมวลผลข้อมูลส าหรับการตัดสินใจบริหารงาน และต้องรองรับ
การเรียนในรูปแบบดิจิทัลหรือแฟลตฟอร์มใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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o สร้างรายได้จากสินทรัพย์และทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงงานวิจัยและ
นวัตกรรม โดยท าในรูปแบบของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ(BU: Business Unit) หรือศูนย์ความเป็นเลิศ 
(CoE: Center of Excellence) ตามความถนัดในแต่ละด้านของกลุ่มนักวิจัย 

o พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้ครอบคลุมทั้ง ๔ เขตพ้ืนที่ ให้มีความ
เสถียรภาพและรองรับการเติบโตด้านการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่มีความพร้อมใช้งานสูง  
(HA -Infrastructures, High Availability) 

o พัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ มีภูมิทัศน์สะอาดสวยงามทันสมัยประหยัดพลังงาน 
และก่อให้เกิดรายได้ “Green & Eco University”  

o จัดท าระบบการประเมินและวัดผลการปฏิบัติงาน ให้มีความยุติธรรม โปร่งใส ตาม
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ตลอดถึงความรับผิดชอบทั้งต่อบุคลากรและองค์กร  

o จัดท าระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ครอบคลุมทั้งส่วน 
ข้าราชการพลเรือน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว อย่างเร่งด่วน 

o จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้สามารถเข้าสู่
ต าแหน่งตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

o พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือสร้างเครือข่ายครอบครัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ของทั้ง ๔ เขตพ้ืนที่ คือ บางพระ จันทบุรี อุเทนถวาย และจักรพงษภูวนารถ 
ให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

มำตรกำรเร่งพัฒนำของยุทธศำสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารที่
ดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเป็นสังคมนวัตกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวราชมงคล
ตะวันออก 

o ปรับโครงสร้างการบริหารให้เกิดความเป็นเอกภาพและคล่องตัว 
o พัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน 
o ลดขั้นตอนการด าเนินงานและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยลดความ

ผิดพลาด 
o จัดสรรและพัฒนาบุคลากรให้เหมาะกับการด าเนินงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัยฯ 
o ปรับปรุงโครงสร้างงานเพื่อการบริหารทรัพย์สินและแสวงหารายได้อย่างยั่งยืน 
o พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งมหาวิทยาลัยฯ 
o สร้าง/ปรับปรุงให้มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์สะอาดสวยงาม “มหาวิทยาลัยฯ สีเขียว

และประหยัดพลังงาน” 
o จัดท าระบบสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนทั้ง ข้าราชการพลเรือน 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวให้เหมาะสมและเท่าเทียม 
o สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผ่านทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ทั้ง ๔ เขตพ้ืนที ่

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on 
o พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือหลักสูตรสองภาษา 

(Bilingual Program) ในทุกคณะฯ  
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o พัฒนาหลักสูตรด้านศึกษาทั่วไป (the ๒๑st Century GenEd) ตามแนวทางของ 
Active Learning  ให้มีความเป็นสากล ตลอดจนเพิ่มทักษะใหม่ๆ แห่งอนาคต ซึ่งจ าเป็นในการก้าวเข้า
สู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมั่นคง 

o พัฒนาแฟลตฟอร์มการเรียนรู้ (New Education Platform) ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา (Anyways-Anytime) ส าหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอด
จนถึงบุคคลภายนอก 

o สร้างศูนย์ภาษาแห่งฯราชมงคลฯ (RMUTTO Multi-Language Center) แบบครบ
วงจร ตลอดจนเพ่ิมบุคลากรของคณะที่มีการจัดการสอนด้านภาษาต่างประเทศ ส าหรับรองรับการ
ให้บริการด้านภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่นและอ่ืนๆ ส าหรับบุคลากรและผู้ที่สนใจทั่วไป 

o สร้างศูนย์สหกิจศึกษาที่รองรับการฝึกงานที่ต่างประเทศ โดยอาศัยการท าหรือ
ทบทวน MOU/MOA กับภาคอุตสาหกรรมที่มีเครือข่ายในต่างประเทศ ตลอดถึงการจัดสรรทุนส าหรับ
การฝึกงานต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  

มำตรกำรเร่งพัฒนำของยุทธศำสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการให้มี
มาตรฐานระดับนานาชาติ 

o สร้างหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูงระดับนานาชาติ/หลักสูตรสองภาษา แบบพหุวิทยาการ 
ที่รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างคณะและสถาบันต่างๆ 

o สร้างอัตลักษณ์ (บัณฑิตนักปฏิบัติ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ให้มีความโดดเด่น 

o ฝึกงาน/สหกิจต่างประเทศ 
o นโยบายเชิงรุกในการรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor : EEC) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกำรเรียน

กำรสอนและพัฒนำประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
o เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ โดยให้รูปแบบการรับโจทย์ ปัญหาจากชุมชนและ

ภาคอุตสาหกรรม เข้ามาเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียน การสอนและการวิจัย เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

o จัดตั้งศูนย์การพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ (New Born Business Development 
Center) โดยใช้รูปแบบการผลักดันให้งานวิจัยมุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรม 

o จัดตั้งศูนย์การเตรียมพร้อมส าหรับการสร้างและผลิตผลงานเข้าประกวด (Creative 
and Competition Center) ในระดับต่างๆ โดยใช้หลักการบูรณาการหลายศาสตร์และหลายแขนง
วิชา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคณะฯ และมีรูปแบบการเตรียมพร้อมแบบการฝึกและให้ค าปรึกษา
(Coaching and Mentoring) และให้มีการจัดการองค์ความรู้เฉพาะด้านการแข่งขัน เพ่ือมุ่งสู่ความเป็น
เลิศด้านทักษะ ตลอดจนถึงสร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวนักศึกษาและมหาวิทยาลัยฯ 

มำตรกำรเร่งพัฒนำของยุทธศำสตร์ที่ ๓  พัฒนากลุ่มวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
ระหว่างคณะ เพ่ือรองรับการสร้างนวัตกรรม 

o สร้างระบบจัดการองค์ความรู้อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก 

o สร้างบรรยากาศการเป็นสังคมนักวิจัยและนวัตกร 
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o สร้างความร่วมมือกันของนักวิจัยให้เป็นการวิจัยกลุ่ม ทั้งในระดับสาขา คณะ  
ต่างคณะ และต่างสถาบัน/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาของประเทศ และเกิดนวัตกรรมใหม่ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน 
o น าองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีอยู่ถ่ายทอดสู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

และช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ 
o สร้างผู้ประกอบการรายใหม่เกิดข้ึนจากการให้บริการวิชาการ 
มำตรกำรเร่งพัฒนำของยุทธศำสตร์ที่ 4 สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

วิชาการของชาวราชมงคลตะวันออกท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
o น าองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือก่อให้เกิด

รายได้จากการบริการวิชาการ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ สืบสำนท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ

ควำมเป็นไทย  
o มหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า ต่อชุมชน สังคม และประเทศ  
o เผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญา

ท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
มำตรกำรเร่งพัฒนำของยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนาองค์ความรู้/ผลงานการท านุบ ารุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย                                                                                                                                                                                      
o สร้างกิจกรรมที่น าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเพ่ือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม 
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2. ปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
กระบวนการ ล าดบั วัน/เดอืน/ปี ขั้นตอนและกิจกรรม (เงินแผ่นดนิ) ขั้นตอนและกิจกรรม (เงินรายได)้

กา
รท

บท
วน

งบ
ปร

ะม
าณ

1 ม.ิย. 63

กา
ร

วา
งแ

ผน
งบ

ปร
ะม

าณ 2 ม.ิย. 63

3 ม.ิย. 63

4 ต.ค. 63
5 ต.ค. 63

ต.ค. 63 - พ.ย. 63

ต.ค. 63 - พ.ย. 63

7 ต.ค. 63 - พ.ย. 63

8 พ.ย. 63

9 ธ.ค. 63 กองนโยบายและแผน จัดท ารายละเอยีดค างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2565 ทีแ่สดง
วัตถุประสงค์ แผนการปฏบิติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณทีส่อดคล้องกบัแผนปฏบิติั
ราชการของกระทรวง/หน่วยงาน  เปา้หมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้าง
งบประมาณ โดยบรูณาการงบประมาณในมิติกระทรวงกระทรวง/หน่วยงาน ใหส้อดคล้อง
กบัแผนพัฒนาพื้นทีแ่ละน าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบรูณาการรวมทัง้รายงานเกีย่วกบั
เงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดท ารายละเอยีดค าของบประมาณ เสนอรอง
นายกรัฐมตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกดัพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบและส่งส านักงบประมาณ 
และส่งส านักงบประมาณ ผ่าน ระบบ e-budgeting

10 ม.ค.64 -  ม.ีค. 64

 ม.ีค. 64

1. ส านักงบประมาณ พิจารณาและจัดท ารายละเอยีดงบประมาณ รายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และน าเสนอคณะรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบรายละเอยีดงบประมาณ รายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และมอบใหส้ านักงบประมาณไปด าเนินการรับฟังความคิดเหน็การ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11  ม.ีค. 64 - เม.ย. 64

เม.ย. 64

1. ส านักงบประมาณ ด าเนินการรับฟังความคิดเหน็การจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.2565 และสรุปผลรายงานน าเสนอคณะรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบข้อเสนอร่างพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

12 เม.ย. 64

พ.ค. 64

1. ส านักงบประมาณ ด าเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบญัญติังบประมาณ รายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และเอกสารประกอบงบประมาณ
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบงบประมาณ และน าเสนอฝ่ายนิติ
บญัญติั

13 พ.ค. 64 ฝ่ายนิติบญัญติั พิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมารรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2565  
วาระที ่1

คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในส่วนของ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน และงบรายจ่ายอืน่

14 ส.ค. 64 ฝ่ายนิติบญัญติั พิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมารรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2565 วาระ
ที ่2-3

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินรายได้)

15 ก.ย. 64 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น าร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึน้ทลูเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบงัคับใช้เปน็กฎหมายต่อไป

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินรายได้)

16 ก.ย. 64 กองนโยบายและแผน เสนอกองคลังแจ้งหน่วยงานในสังกดั 
เพื่อบริหารงบประมาณต่อไป

กองนโยบายและแผน แจ้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจ าป ีพ.ศ. 2565 ใหท้กุ
หน่วยงานทราบและถือปฏบิติัต่อไป

กองนโยบายและแผน พิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  เสนอต่ออธิการบดีเพื่อรับทราบ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในส่วนของ 
งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน และงบรายจ่ายอืน่

กองนโยบายและแผน พิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  เสนอต่อคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อพิจารณา
กองนโยบายและแผน พิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อพิจารณา

กา
รอ

นุม
ัตงิ

บป
ระ

มา
ณ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบแนวทางการจัดท าและปฏทินิงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
พ.ศ. 2565 ดังนี ้
1. แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
 - การพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกจิ
 - การพิจารณาทบทวนเปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรม และปรับปรุงเปา้หมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรม และตัวชีว้ัดผลส าเร็จของหน่วยงาน
 - นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ
 - หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ
 - หลักเกณฑ์การต้ังจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ
 - การจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
 - การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ
2. ปฏทินิการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงเปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรม และปรับปรุงเปา้หมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรม และตัวชีว้ัดผลส าเร็จ
ของหน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหส้อดคล้องกบักรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แหง่ชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแหง่ชาติ (พ.ศ. 2558-2564)  นโยบายส าคัญของรัฐบาล และนโยบายของมหาวิทยาลัย

กา
รจ

ดัท
 าง

บป
ระ

มา
ณ

กองนโยบายและแผนร่วมกบักองบริหารงานบคุคล จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าขัน้ต่ า
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ส่วนที่ 2 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
 

2.1 กำรประมำณกำรรำยรับจำกเงินรำยได้ 
รายรับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่น ามาจัดท าประมาณการในที่นี้ 

จะกล่าวถึงเฉพาะรายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 
2552 ได้แก่ รายได้จากการจัดการศึกษา รายได้จากงานฟาร์ม และรายได้อ่ืนๆ  ซึ่งเป็นรายได้หลักที่
มหาวิทยาลัยน ามาใช้จ่ายเพ่ือบริหารจัดการประจ าปี สมทบจากงบประมาณแผ่นดินในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณหรือได้รับจัดสรรน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการซึ่งจ าแนกได้ ดังนี้ 

1. รายได้จากการจัดการศึกษา ประกอบไปด้วย ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่  ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เรียกเก็บจากนักศึกษา และค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษา (ภาคนอกเวลาราชการ/ภาคฤดูร้อน/ภาคสมทบ) โดยแยก เป็นภาคปกติ/ภาคนอก
เวลาราชการ/ภาคฤดูร้อน/ภาคสมทบ, ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท และแยกด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ด้านสังคมศาสตร์/ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
2. รายได้จากงานฟาร์ม  
3. รายได้อ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กองทุน  ค่าเช่า ค่าขาย ค่าปรับต่างๆ หอพัก
นักศึกษา โรงพยาบาลสัตว์ และรายรับอื่นๆ ทุกประเภท/ทุกรายการที่เกิดข้ึน 

ข้อควรค ำนึงเกี่ยวกับกำรประมำณกำรรำยรับ 

การประมาณการรายรับให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรค านึง ดังนี้ 
1. หน่วยงานที่มีรายได้ควรมีการจัดท าประมาณการรายรับโดยพิจารณาจากสถิติข้อมูล

นักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 
2. ควรมีการจัดท าประมาณรายรับอย่างละเอียดรอบครอบ เหมาะสม และถูกต้องมากที่สุด

ครอบคลุมทุกด้านตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วยเงินรายได้ และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

3. ควรมีการจ าแนกประเภทรายได้ให้เหมาะสม เพ่ือความสะดวกในการประมาณการ 
เนื่องจากรายได้แต่ละประเภทไม่เหมือนกันและมีวิธีการประมาณการรายรับต่างกัน การจ าแนกประเภทรายได้
ให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้การประมาณการรายรับถูกต้องแน่นอนยิ่งขึ้น 

4. ควรค านึงถึงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อรายได้ที่ท าให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ 
ผู้ประมาณการรายรับต้องคิดประมาณการเพ่ือเหตุที่ท าให้เก็บเงินไม่ได้ตามเป้าด้วย 

5. ควรรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ไว้ เพราะจะเป็นเครื่องมือ 
ส าคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับความจริง 
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ขั้นตอนกำรประมำณกำรรำยรับ 

1. กำรจัดกำรศึกษำ 

การประมาณการรายรับ เป็นขั้นตอนแรกและมีความส าคัญมากในการจัดท างบประมาณ  
เงินรายได้ ผู้จัดท าจะต้องมีความละเอียดรอบครอบ และแม่นย าในรายละเอียดของข้อมูล เช่น จ านวน
นักศึกษา จ านวนหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าสนับสนุนการศึกษา  
(ภาคปกติ,ภาคนอกเวลาราชการ/ภาคฤดูร้อน/ภาคสมทบ) ฯลฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากที่สุดซึ่งจะมีผลต่อการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานด้วย ดังนั้น หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
จะต้องประมาณการรายรับจ าแนกตามรายสาขาวิชา ตามข้ันตอน ดังนี้ 

วิเครำะห์จ ำนวนนักศึกษำ 

  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หน่วยงานจะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อน 1 ปี 
เนื่องจากปีงบประมาณจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป การจัดท าประมาณการ
และการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษา จะใช้นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้น าข้อมูล
นักศึกษารับใหม่ของแต่ละหน่วยงานมาวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษารับใหม่ย้ อนหลัง 3 ปี
การศึกษา และให้น าปีการศึกษาที่มีจ านวนนักศึกษารับใหม่สูงที่สุดมาใช้ในการประมาณการรายได้ส าหรับ
นักศึกษาปี 1 ในส่วนของ นิสิต ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 จะใช้นักศึกษาจริงปีการศึกษา 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 
2, และ 3 ปัจจุบันจะเลื่อนชั้นเป็นนักศึกษาปีที่ 2, 3 และ 4 ในปีงบประมาณถัดไป 

  ตัวอย่ำง : กำรวิเครำะห์จ ำนวนนักศึกษำ 

ในตัวอย่างนี้เป็นการประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งการวิเคราะห์
จะใช้จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน (ปี 2563) จ าแนกเป็นรายสาขาวิชา โดยนโยบายมหาวิทยาลัยให้ประมาณการ
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท คือ ชั้นปีที่ 1 ให้น าข้อมูลนักศึกษารับใหม่ของแต่ละ
หน่วยงานมาวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษารับใหม่ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา และให้น าปีการศึกษา
ที่มีจ านวนนักศึกษารับใหม่สูงที่สุดมาใช้ในการประมาณการรายได้ส าหรับนักศึกษาปี 1  

นักศึกษำใหม่ 

หน่วยงำน/ระดับ/สำขำ 2561 2562 2563 

หลักสูตร 2 ปี ปกต ิ สมทบ รวม ปกต ิ สมทบ รวม ปกต ิ สมทบ รวม 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ          

 - สาขาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม 

40 22 62 50 25 75 35 40 75 

 - สาขาวิศวกรรมโยธา 75 50 125 100 60 160 110 80 190 

จากตาราง จะเป็นตัวอย่างการประมาณการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เช่น สาขาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม ภาคปกติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สูงสุด ให้น ามาใช้ในการประมาณการรายได้
ส าหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2562 คือจ านวนนักศึกษารับใหม่ จ านวน 50 คน และสาขาวิศวกรรมโยธา 
ภาคสมทบ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สูงสุด ให้น ามาใช้ในการประมาณการรายได้ส าหรับนักศึกษา
ปี 1 ปีการศึกษา 2563 คือ จ านวนนักศึกษารับใหม่ 80 คน 
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หน่วยงำน/ระดับ/สำขำ นักศึกษำทั้งหมดภำคปกติปี 2563 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

- สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 35 60 50 30 175 

แผนนักศึกษำทั้งหมดภำคปกติปี 2563 

50 35 60 50 195 

กำรค ำนวณรำยรับตำมแบบฟอร์ม 

การประมาณการรายรับค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เรียกเก็บ
จากนักศึกษา ส าหรับหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งในส่วนของรายรับจากการจัดการศึกษาที่ น ามาใช้
ประมาณการประกอบไปด้วย ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เรียกเก็บจากนักศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา (ภาคปกติ,ภาคนอกเวลาราชการ/ 
ภาคฤดูร้อน/ภาคสมทบ)   

2. งำนฟำร์ม 

ให้หน่วยงานที่มีงานฟาร์มประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
พิจารณาจากการวิเคราะห์สถิติรายรับย้อนหลัง 3 ปี ประกอบกับแผนการพัฒนารายรับของงานฟาร์ม ส าหรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของงานฟาร์ม  

3. รำยรับจำกแหล่งอ่ืนๆ 

ในส่วนรายรับจากแหล่งอ่ืนๆ หมายถึง รายรับใดไม่เข้าข่ายรายรับจากการจัดการศึกษา และ
งานฟาร์ม ซึ่งมีการใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายรับ ให้ประมาณการจากรายรับจริง ปีที่ผ่านมา 
ประกอบกับแผนการพัฒนารายรับของแต่ละรายการ  

2.2 ขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องสอดคล้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานต้องสอดคล้องกับนโยบาย 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) โดยค านึงถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 เป็นหลัก และมีเป้าหมาย 
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการจัดท าและบริหารงบประมาณด้วย และให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของภารกิจ เป้าหมาย  
การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance - Based 
Budgeting) ของหน่วยงาน ต้องแสดงผลสัมฤทธิ์และผลกระทบที่ได้รับจากการบริหารจัดการงบประมาณแบบ
บูรณาการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้เป็น " เปลี่ยนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ"  

การจัดท าแผนงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้จัดท าประมาณการ 
ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และสามารถด าเนินการได้จริง หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจริง โดยให้
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หน่วยงานค านึงถึงภารกิจใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติภารกิจตามหน้าที่ (Function) มิติที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ (Area) และมิติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย (Agenda)  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 17 (1) สภามหาวิทยาลัย
มีอ านาจและหน้าที่วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มาตรา 24 อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารของ
มหาวิทยาลัย และมาตรา 27 (3)  อธิการบดีมีอ านาจและหน้าที่จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูและให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2552 หมวด 3  
การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 20 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  
ท าหน้าที่พิจารณาร่างงบประมาณประจ าปีและเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เพ่ือขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

ดังนั้น ทุกหน่วยงานจักต้องด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีเป็นการจัดสรรทรัพยากร  
เพ่ือด าเนินโครงการ กิจกรรมตามกลยุทธ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิ จัย  
การ บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565  สู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และผลผลิต 
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งในส่วนของการจัดท าแผนก าหนดให้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐำนระดับผลลัพธ์ 
(1) วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริง

ในปัจจุบัน ซึ่งการก าหนดวิสัยทัศน์ควรเริ่มต้นจากการประเมินว่ามีปัจจัยภายนอกองค์กร
อะไรบ้าง ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต เช่น นโยบายของรัฐบาล สภาวะ
เศรษฐกิจ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับประโยชน์ของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ที่ดีควรเป็นข้อความที่
เข้าใจง่าย แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและทิศทาง มีความเป็นไปได้ในการบรรลุถึงภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และวัดผลส าเร็จได้ 

(2) พันธกิจ หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกกหมาย ระเบียบ 
และข้อก าหนดต่างๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
ข้อพันธกิจที่ระบุจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหรือบทบาทที่ได้รับ
มอบหมายในการจัดตั้งหน่วยงานอย่างชัดเจน รวมถึงกฎหมาย หรือมติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน 

(3) เป้าหมายหน่วยงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ทั้งนี้ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลส าเร็จของผลผลิตหรือโครงการ
ของหน่วยงานอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน และสามารถถ่ายทอดพันธกิจหรือภารกิจ
ลงสู่หน่วยงานในสังกัด ในรูปแบบของโครงการ กิจกรรมได้อย่างชัดเจน 

(4) กลยุทธ์หน่วยงาน หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือ
เป็นกุญแจส าคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าหมายหน่วยงานที่ได้มีการก าหนดไว้ รวมทั้งเป็น
เงื่อนไขในการมอบหมายงานให้หน่วยงานย่อยรับไปด าเนินการต่อ 

2. ข้อมูลพื้นฐำนระดับผลผลิต/โครงกำร 
(1) ผลผลิต หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต หรือการ

ให้บริการ ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานหรือการตอบค าถามว่าหน่วยงานจ าท าบริการอะไร 
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ในฐานะผู้จัดหาบริการ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อ
บริการ ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 

(2) การก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ หน่วยงานสามารถติดตามตรวจสอบประเมินผล
ส าเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณได้ใน 4 มิติ คือ 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายในการผลิต/การด าเนินโครงการ
ด้านปริมาณโดยก าหนดในรูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลข
ชัดเจนและสามารถแสดงความก้าวหน้าในการด าเนินการได ้
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ 
โดยมี 2 ลักษณะ ได้แก่ คุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกก าหนดไว้ และ คุณภาพ
ของวิธีการน าส่งผลผลิต/วิธีการให้บริการ การด าเนินงานโครงการ เช่น การวัดความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต 
- ตัวชี้วัดระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่ก าหนดในกระบวนการผลิต/การด าเนิน
โครงการเพื่อให้ได้ผลผลิต/โครงการ 
- ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย/ต้นทุน หมายถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิต/โครงการ 
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2.1.1 ขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายฯ ที่เกีย่วขอ้ง 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 

แผนงบประมาณปี 2565 
(ค าขอ งปม.แผ่นดิน) 

แผนงบประมาณปี 2565 
(ค าขอ งปม.เงินรายได้) 

คณะกรรมการพิจารณาค าขอฯ 

อว./สงป. กบง. 

รายละเอียด งปม.แผ่นดิน (กรอบวงเงิน) รายละเอียด งปม.เงินรายได้ (กรอบวงเงิน) 

กรรมาธิการ+
สภาผู้แทนฯ 

สภา
มหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติงานและ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผ่นดิน 

แผนปฏิบัติงานและ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงิน

รายได้ 

เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



16 
 

 แนวทำงและหลักกำรส ำคัญในกำรจัดท ำประมำณกำรรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ในการจัดท างบประมาณรายจ่าย หรือการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย ต้องจัดท างบประมาณโดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงในมิติของการจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ผลผลิต/โครงการตามโครงสร้างงบประมาณและสะท้อน
ค่าใช้จ่ายในมิติต่างๆ ดังนี้ 

2.3.1 มิติงบประมาณตามภาระค่าใช้จ่าย 
2.3.2 มิติงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
2.3.3 มิติงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายแบบแสดงรายการ 

2.3.1 มิติงบประมำณตำมภำระค่ำใช้จ่ำย 

เป็นการแสดงภาระค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อจ าแนกค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและกรอบวงเงินคงเหลือ
ที่แต่ละหน่วยงานจะสามารถน ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาหน่วยงานและรองรับรายการตามนโยบาย
ส าคัญของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1. รายจ่ายประจ าขั้นต่ า เฉพาะ งบบุคลากร ประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า  
และเงินควบเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว (อัตราเดิม) ค่าจ้างพนักงาน (อัตราเดิม) เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ เงินปรับฐานเงินเดือนตาม มติ ครม. งบด าเนินงาน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนด้านต่างๆ ของผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหาร  และค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ าประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าบริการโทรศัพท์, ค่าบริการไปรษณีย์ และ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม) 

2. รายจ่ายตามภาระผูกพัน เฉพาะรายการที่มีการผูกพันงบประมาณจากปีที่ผ่านมาและหรือ 
รายการที่ต้องตั้งงบประมาณต่อเนื่องในปีถัดไปตามภาระผูกพันในสัญญา งบบุคลากรประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ งบลงทุน ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่าย
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม งบเงินอุดหนุน ประกอบไปด้วย ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (ทุนเดิม) 
ค่าสมาชิกต่างๆ  

3. รายจ่ายตามภารกิจ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานที่จ าเป็นตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน เช่น ค่าจ้างชั่วคราว (อัตราใหม่) ค่าจ้างพนักงาน (อัตราใหม่) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น 

4. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย เฉพาะการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล
ในแต่ละปีงบประมาณ 

2.3.2 มิติงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนและผลักดันแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม บรรลุได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในการจัดท างบประมาณ จึงมีความจ าเป็นต้องแสดงภาระค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ผ่านการเชื่อมโยงทางผลผลิต 6 
ผลผลิต 5 โครงการ และ 1 รายการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

“เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ" 
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พันธกิจ 
1. ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพ่ือก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพรวมถึงการพัฒนาศักยภาพ

และความม่ันคงของบุคลากร 
2. ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ 
3. ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
4. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยน าความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

สังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 

 ในการจัดท างบประมาณนั้นมีปัจจัยหลายประการที่ต้องค านึงถึงอยู่หลายประการโดยเฉพาะ
ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับชาติกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดของ
มหาวิทยาลัย ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ การวางระบบติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และปัจจัย
หลายๆด้าน มหาวิทยาลัยจึงก าหนดยุทธศาสตร์ ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม เป็นแนวทางให้หน่วยงานใช้ใน
การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
 
ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด และกลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
(แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT
แบบรวมศูนย์ 

 

กลยุทธ์/วิธีด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบในกำร

รวบรวมและรำยงำน
ผลตัวชี้วัด ๖3 ๖4 ๖5 

S1.1 น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารมหาวิทยาลัยให้ครบทุกมิติ เช่น 
ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการเงินการ
คลัง ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ 

S1.1.1 มหาวิทยาลยัเข้าร่วมการประเมิน
ความโปร่งใสและมีจริยธรรม (ป.ป.ช.) 
(NACC Integrity Awards)  

85 85 85 ส านักงานอธกิารบด ี
น.ส.พิราวรรณ  
เลิศวัฒนวินัย 

S1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมภบิาลรวมทั้ง
การส่ือสารองค์กรให้มีประสิทธภิาพ 

S1.2.1 ร้อยละของประเด็นความขัดแยง้
หรือข้อร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยลดลง 

60 70 80 ส านักงานอธกิารบด ี
น.ส.ดวงใจ นพวรรณ์ 

S1.3 ปรับปรุงการตรวจสอบและควบคมุ
ที่มีคุณภาพในมิติต่างๆ 

S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
 

๘0 ๘๕ 90 กองคลัง 
น.ส.ธีรดา สุขสวัสดิ ์

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบในกำร

รวบรวมและรำยงำน
ผลตัวชี้วัด ๖3 ๖4 ๖5 

1.1 มหาวิทยาลยัเป็นที่ยอมรับถึงการเป็น
องค์กรที่มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1.1.1 ระดับคะแนนการประเมินความ
โปร่งใสและความรับผิด (ITA) 

>85 >85 >85 ส านักงานอธกิารบด ี
น.ส.ณฐภัทร อัตกลับ 
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กลยุทธ์/วิธีด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบในกำร

รวบรวมและรำยงำน
ผลตัวชี้วัด ๖3 ๖4 ๖5 

S1.3.2 ร้อยละของความส าเร็จในการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลยั 

80 8๐ 8๐ ส านักงานประกัน
คุณภาพ 
น.ส.ชาลินี ช านาญ
วารินทร์ 

S1.3.3 ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายใน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ 

8๐ 8๐ 8๐ ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 
นายกนก มีศรเอี่ยม 

S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพ
ของมหาวิทยาลยั 

>3.51 >3.69 >3.87 ส านักงานประกัน
คุณภาพ 
น.ส.อนงลักษณ์ สุขใส 

S1.4 การปรับโครงสร้างองค์กร กฎ 
ระเบียบ ขอ้บังคับ ให้เพิ่มสภาพคล่องใน
การบริหารจัดการทุกมิติที่พรอ้มปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

S1.4.1 จ านวนของกระบวนการที่ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ
และคล่องตัวมากขึ้น 

1 1 1 กองบริหารงานบุคคล 
น.ส.ฐิติมา ขันเดช 

S1.4.2 ร้อยละความส าเร็จในการปรับ
โครงสร้างบริหารใหม่ที่สอดคล้องรองรับ
กับยุทธศาสตร์ 

80 85 87 กองบริหารงานบุคคล 
น.ส. พิราวรรณ เลิศ
วัฒนวินัย 
กองนโยบายและแผน 
นายพิษณุกร  
มะกลาง 
 

S1.4.3 จ านวนการปรับปรุงของ ประกาศ 
ระเบียบ ขอ้บังคับ ของมหาวิทยาลัย (ใน
ปีงบประมาณ) 

1 1 1 กองบริหารงานบุคคล 
น.ส.ดวงใจ นพวรรณ์ 

S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการใหบ้ริการ 

71 73 75 ส านักงานอธกิารบด ี
น.ส.ธิดารัตน์  
ทองประสี 

S1.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่อย่างมีเสถียรภาพ   

S1.5.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้
อินเตอร์เน็ตในการท างาน การจัดการ
ศึกษา การวิจยั และระบบอื่นๆ อยู่ใน
ระดับดี-ดีมาก 

8๐ ๘0 8๐ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
น.ส.กวีพร บุญญาวา
นิชย์ 

S1.5.2 ร้อยละการน าระบบสารสนเทศ
มาใชใ้นการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลยั 

85 85 85 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
น.ส.อัญชลี  
การบรรจง 

S1.6 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
และเช่ือมโยงในการบรหิารจัดการ 
การเงินการคลัง บุคลากร กายภาพ  การ
ติดตามผลการด าเนินงาน การวางแผน 
และฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการ
บริหาร 

S1.6.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
และเช่ือมโยงในการบรหิารจัดการ การเงิน
การคลัง บุคลากร กายภาพ การติดตามผล
การด าเนินงานการวางแผน และฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร  

1 ๑ ๑ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายขัตติยะ สมด ี

S1.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้บริหารที่ใช้ระบบ 

85 ๘5 85 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
น.ส.อญัชล ีการบรรจง 

S1.7 ถ่ายทอดแผน/แปลงแผนสู่การ
ปฏิบัติไปยังทุกหนว่ยงานของ
มหาวิทยาลัย 

S1.7.1 ร้อยละของหนว่ยงานภายในมีการ
จัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดรับกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

100 100 ๑๐๐ กองนโยบายและแผน 
นายชินณพัฒน์  
นนตา 
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กลยุทธ์/วิธีด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบในกำร

รวบรวมและรำยงำน
ผลตัวชี้วัด ๖3 ๖4 ๖5 

S1.7.2 ร้อยละความส าเร็จของตัวชีว้ัด
ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่บรรลุ
เป้าหมายด าเนินงานตามหลักธรรมาภบิาล 

75 80 90 กองนโยบายและแผน 
นายชินณพัฒน์  
นนตา  

S1.8 เพิ่มขีดความสามารถในการหา
รายได้และการบรหิารทรัพย์สินให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด ให้มหาวิทยาลยั
สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 

S1.8.1 ร้อยละงบประมาณรายรับของ
มหาวิทยาลัยจากการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ไม่ใช่จากการจัดการศึกษาที่
เพิ่มขึ้น 

1๐ 30 50 ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์  
นายสุนาวิน ปานใหญ่
กองคลัง 
น.ส.สาวิตรี สุขสว่าง 

S1.8.2 ร้อยละของความส าเร็จในการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

60 75 85 กองคลัง 
น.ส.อันธิกา ไชยศิลป์  

S1.9 พัฒนาสภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้อยู่ดมีี
ความสุขและเกิดรายได้  

S1.9.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสี
เขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก 

<650 <600 <550 กองกลาง 
นายสิปกร พรหมปั้น  

S1.9.2 ร้อยละความส าเร็จในการสรุป
แผนแม่บททางกายภาพ 
 
 

60 65 70 ส านักงานอธกิารบด ี
นายศุภชยั เช้ือเกต ุ

S1.9.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปทีม่ี
ต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย (นักศึกษา/บุคลากร/
ประชาชนทั่วไป) 

60/ 
60/ 
60 

65/ 
65/ 
65 

70/ 
70/ 
70 

กองกลาง 
นายเสกศิลป์ มีดี  

S1.10 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร อาคารสถานที่ และ
สาธารณูปโภค ให้คุ้มค่า รวมถึงการ
ประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

S1.10.1 ผลการประเมินประสิทธภิาพ
การใช้ประโยชนอ์าคาร รอ้ยละของ
ค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  
(ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัตกิาร) 

60/ 
60 

63/ 
63 

65/ 
65 

กองกลาง 
นายเสกศิลป์ มีดี  

S1.11 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน 
Band ราชมงคลตะวันออก 

S1.11.1 ระดับช่องทางที่ประชาสัมพันธ์
Band ราชมงคลตะวันออก 
ข่าวสารใหก้ลุ่มเป้าหมายรับทราบ  

3 4 5 กองกลาง 
น.ส.ปุณณภา  
เหลื่อมล้ า  

S1.12 พัฒนาระบบสวัสดิการต่างๆ 
ให้กับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลยั
ให้เหมาะสมและเท่าเทียม 

S1.12.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับต่อสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย  

60 65 70 กองบริหารงานบุคคล 
นางเฉลิมวรรณ  
บัวขาว 

S1.12.2 ระดับความผูกพันและความ
จงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน  

4 5 5 กองบริหารงานบุคคล 
นางชิตขวัญ  
บ ารุงวงศ์ 

S1.13 ยกระดับขีดสมรรถนะของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลตะวันออก 

S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่ม
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับ
การปฏิบัติงานเพือ่รองรับหน้าที่และ
ภารกิจในปจัจุบัน การเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต มีความพร้อมในสถานการณ์
ปัจจุบัน  

10 10 10 กองบริหารงานบุคคล 
น.ส.สยุมพร บุญเกิด 
 

S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถ 
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขันภายนอก 
เพิ่มขึ้น 
 

10 10 10 กองบริหารงานบุคคล 
น.ส.สยุมพร บุญเกิด 
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กลยุทธ์/วิธีด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบในกำร

รวบรวมและรำยงำน
ผลตัวชี้วัด ๖3 ๖4 ๖5 

S1.13.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

10 10 10 กองบริหารงานบุคคล 
น.ส.ฐิติมา ขันเดช 

S1.13.4 ร้อยละของต าแหน่งทางวิชาการ 
(ศ./รศ./ผศ.) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

20 25 30 กองบริหารงานบุคคล 
น.ส.จุฑารัตน์ ศรีทอง 

S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจ า  

30 35 40 กองบริหารงานบุคคล 
น.ส.ชนิตา วุฒิคาวาป ี
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบในกำร

รวบรวมและรำยงำน
ผลตัวชี้วัด ๖3 ๖4 ๖5 

2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
หลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตาม
ความต้องการในการพัฒนาของประเทศ 
และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเนน้
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพ ที่สามารถ
แข่งขันได้ และรู้จักสร้างสมดุลระหวา่ง
ชีวิตกับงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที ่

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/
สภาวิชาชีพในแต่ละหลกัสูตร/ระดับสากล
และพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการที่มีความ
ยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชา
ต่างๆ ที่มีความร่วมมอืกับภาครัฐ เอกชน 
และสถานประกอบการ ทั้งในและ
ต่างประเทศมีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับและ
ตรงตามความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

80 80 ๘0 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

2.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจตอ่ผู้ใช้
บัณฑิต 

80 80 ๘0 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.จันทนา กสิวิทย ์

2.1.3 ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

80 80 ๘0 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.วีรยา ใจกว้าง 

2.1.4 จ านวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจาก
หลักสูตรการจัดการศึกษาปกต ิ

1 2 3 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

2.1.5 ระดับการพัฒนาทักษะดา้น
ภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี)  

A1 A2 B1 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.วีรยา ใจกว้าง 

2.1.6 ร้อยละผลการประเมินทักษะและ
สมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft Skill 
และ Critical Thinking : 21 Century ที่
ผ่านการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 

80 80 80 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.จันทนา กสิวิทย ์

2.1.7 การเป็น Innovative Universities 
ภายในป ี82 

- - - ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
ผศ.สายใจ จริยาเอก
ภาส 
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กลยุทธ์/วิธีด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบในกำร

รวบรวมและ
รำยงำนผลตัวชี้วัด ๖3 ๖4 ๖5 

S2.1 พัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรปกติ/
หลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและตลาดแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของ Thailand 
4.0 และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

S2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

๗๕ ๘๐ ๘๕ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.จันทนา กสิวิทย ์

S2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามมาตรฐาน 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.จันทนา กสิวิทย ์

S2.1.3 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ
บัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวง
แรงงาน 

1 1.1 1.2 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.จันทนา กสิวิทย ์

S2.1.4 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(CEFR ระดับปริญญาตรี)  

A1 A2 B1 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.วีรยา ใจกว้าง 

S2.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์ (นโยบาย) 

๑๕ ๑๐ ๕ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.วีรยา ใจกว้าง 

S2.2 ผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สภา
วิชาชีพในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากลและ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความ
ยืดหยุ่น หลากหลายระหว่างสาขาวิชา
ต่างๆ ที่มีความร่วมมอืกับภาครัฐ เอกชน 
และสถานประกอบการ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

S2.2.1 ร้อยละของหลกัสูตรที่มีลักษณะ
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอื่น ภาครัฐ 
เอกชน รวมถึงสถานประกอบการเพิ่มขึน้ 

5 5 5 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

S2.2.2 จ านวนของหลักสูตรนานาชาตทิี่
เป็น Program of Choice 

- ๑ 1 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

S2.2.3 จ านวนรายวิชาด้าน GenEd  
ที่ปรับปรุงสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

5 5 5 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
นายธนภาค กสิวิทย ์

S2.2.4 จ านวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น ของ
ความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนจากหนว่ยงาน
ระดับชาติและ/หรือระดบันานาชาต ิ

2 4 6 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

S2.2.5 จ านวนหลักสูตรภาษาอังกฤษและ
หลักสูตรนานาชาต ิ

- 1 ๒ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.เพ็ญศริิ โฉมกาย 

S2.2.6 จ านวนของหลักสูตรที่เต็มรูปแบบ
ของ Work Integrated Learning/Active 
Learning 

- 1 ๒ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

S2.2.7 จ านวนงานวิจยัหรืองานออกแบบ
หรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของ
นักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

20 20 20 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.จันทนา กสิวิทย ์

S2.3 พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและ
กระบวนการจัดกจิกรรมให้ตอบสนองต่อ
การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

S2.3.1 ร้อยละของกจิกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

80 90 95 กองพัฒนานักศึกษา 
นายเด็ดเดี่ยว บุญมา 

S2.4 สนับสนุนผู้เรียนให้สามารถพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 

S2.4.1 จ านวนของหลักสูตรที่มีความ
ยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลอืก
เรียนได้ตามความต้องการ  
 
 
 

2 5 10 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 
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กลยุทธ์/วิธีด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบในกำร

รวบรวมและ
รำยงำนผลตัวชี้วัด ๖3 ๖4 ๖5 

S2.4.2 ร้อยละของการประเมินความพงึ
พอใจของผู้เรียนต่อผู้สอน 

80 80 80 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
นางรัตน์ภรณ์  
สุขเจียมพะเนา 

S2.4.3 ร้อยละของการประเมินความพงึ
พอใจของผู้เรียนต่อบุคลากรสนับสนุน 
การเรียนการสอน 

80 80 80 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
นางรัตน์ภรณ์  
สุขเจียมพะเนา 

S2.4.4 จ านวนของบุคลากรสายวิชาการ
ได้ผ่านเกณฑ์การเป็นผู้สอนระดับชาติและ
นานาชาต ิ

- 1 2 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
ผศ.สายใจ จริยาเอก
ภาส 

S2.4.5 ร้อยละความสามารถในการ
ปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 

80 80 80 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
ผศ.สายใจ จริยาเอก
ภาส 

S2.5 ท าความร่วมมอืกับสถาบันที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใน อุตสาหกรรม
เป้าหมายรองรับการพัฒนาของประเทศ 

S2.5.1 จ านวน MOU ที่มหาวิทยาลยัท า
ข้อตกลงกับสถาบันต่าง ๆ 

๑ ๒ 3 งานวิเทศสัมพันธ ์
น.ส.ณัฐวดี   
แก้วจินดารัตน์  

S2.5.2 จ านวนหลักสูตรที่จัด
การศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการในรูปแบบ EEC 
Model – Type A (รูปแบบที่ 
1) ที่เพิ่มขึ้น 

1 1 1 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.เพ็ญศิริ โฉมกาย 

S2.6 ท าความร่วมมอืกับสถาบันภาษาที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับให้เปิดสาขาที่
มหาวิทยาลัยเพือ่บริการนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 

S2.6.1 ระดับผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
ตามมาตรฐานที่ก าหนด (CEFR 
ระดับปริญญาตรี)  

A1 A2 B1 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
น.ส.วีรยา ใจกว้าง 

S2.7 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพือ่
เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์
บรรยากาศการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

S2.7.1 ร้อยละของความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
และสร้างสรรค์บรรยากาศการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

80 85 90 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
นางรัตน์ภรณ์   
สุขเจียมพะเนา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกำรกำรเรียนกำรสอน
และพัฒนำประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบในกำร

รวบรวมและรำยงำนผล
ตัวชี้วัด ๖3 ๖4 ๖5 

3.1 ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม ที่เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยมหาวิทยาลยั ชุมชน สังคม 
ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม ได้รับ
ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน
บุคลากรทางการวจิัย จัดท าผลงานที่เปน็
เลิศ 

3.1.1 จ านวนผลงานวิจยั นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ/ชาต ิ

5 8 10 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.วรรณษา บาลโสง 

3.1.2 จ านวนนกัวจิัยต่อประชากร 3 ปี
ต่อ 10 คน  (คณะละ 1 คน ในเวลา 3 ปี) 

- - 10 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.ลัคนามณี บังเกิดสุข 

3.1.3 รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลยั : 1 
แสนบาทต่อปี(10,000 ต่อ 1 คณะ) 

100, 
000 

100, 
000 

100, 
000 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 

กลยุทธ์/วิธีด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวม
และรำยงำนผลตัวชี้วัด 

๖3 ๖4 ๖5 
S3.1 สนับสนุนให้ท าผลงานวิจยั 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นทีย่อมรบั
ของสังคม และน าไปแก้ไขหรือพัฒนาชมุชน 
สังคม ได้ 

S3.1.1 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และน าไป
แก้ไขหรือพัฒนาชุมชน สังคม ได้ 

10 12 15 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.วิลาวัลย ์ฤทธิ์เรืองโรจน ์

S3.2 สนับสนุนให้นักวิจยัจัดท าผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาตแิละ
นานาชาติ  

S3.2.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ ตอ่จ านวนอาจารย์
ประจ า  

0.1 : 1 0.2 : 1 0.3 : 1 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.วีรยา แจ่มสวัสดิ ์

S3.3 สนับสนุนให้น าสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมขึ้นทะเบียนระดับชาติและ(หรือ)
นานาชาต ิ

S3.3.1 ผลรวมของผลงานที่ยื่นและอยู่
ระหว่างการพิจารณาหรือขึ้นทะเบยีน 
ระดับชาติและ(หรือ)นานาชาติ 

1 1 1 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.ประกาย ขวัญหลาย 

S3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริฯ 

S3.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริของ
มหาวิทยาลัย 

70 75 80 ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
นายสุพจน ์แวงภูลา 

S3.4.2 จ านวนงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

1 2 3 ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
นายสุพจน ์แวงภูลา 

S3.5 น าองค์ความรู้และนวัตกรรมถ่ายทอด
สู่สังคมอย่างยั่งยืน และตอ่ยอดเชิงพาณชิย์ 

S3.5.1 จ านวนงานวิจยัและนวัตกรรมที่ได้
ถ่ายทอดสู่สังคมอยา่งยั่งยืน และ ต่อยอดเชิง
พาณิชย์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชยห์รือได้รับความ
คุ้มครองสิทธิทางปัญญา 

1 1 1 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.อธิษฐาน บุญเสริม 
 
 

S3.6 การระดมทุนวจิัยจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และศิษย์
เก่า 

S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ที่
สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น  
(สายวิทย์/สายสังคม : บาทต่อคนต่อปี) 

สายวิทย ์
30,000 / 
สายสังคม 
20,000 

สายวิทย์ 
35,000 / 
สายสังคม 
25,000 

สายวิทย์ 
40,000 / 
สายสังคม 
30,000 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.วิลาวัลย ์ฤทธิ์เรืองโรจน ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน 
 

กลยุทธ์/วิธีด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบในกำร

รวบรวมและรำยงำน
ผลตัวชี้วัด ๖3 ๖4 ๖5 

S4.1 การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
จากการบริการวิชาการ 

S4.1.1 จ านวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น 
(Startup) 

2 2 2 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกจิ 
น.ส.ณิชมนต์ โหมด
พันธุ ์

S4.2 การพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัย โดยการสร้างและพัฒนา
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการน าองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติด้วยหลักสูตรระยะสัน้ 
และระยะยาว 
 

S4.2.1 จ านวนองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถถา่ยทอดให้กับ
ผู้รับบริการโดยการบริการวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ 

10 10 10 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.สุวรรณา  
ปัดทาบาล 
 

กลยุทธ์/วิธีด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. ผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวม
และรำยงำนผลตัวชี้วัด 

๖3 ๖4 ๖5 
S3.7 พัฒนากลุ่มวจิัยระหวา่งคณะ สร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ให้มี
รากฐานที่เข็มแข็ง 

S3.7.1 จ านวนงานวิจยัที่เกิดขึ้นจากกลุ่ม
วิจัยระหวา่งคณะ 

1 2 3 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.ลัคนามณี บังเกิดสุข 

S3.8 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืการท า
วิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กับ
หน่วยงานภายนอก ภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการ 

S3.8.1 จ านวนเครือข่ายที่ท าความร่วมมือ
ในการท างานวจิัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 
ร่วมกับหนว่ยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน 
รวมทั้งสถานประกอบการ 

1 2 3 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.เตือนใจ สลับศรี 

S3.8.2  การวัดระดับความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศการวจิัยของนักวิจยัที่ท างานวิจัย 

2 3 4 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.วรรณษา บาลโสง 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบในกำร

รวบรวมและรำยงำน
ผลตัวชี้วัด ๖3 ๖4 ๖5 

4.1 ชุมชน สังคม ได้รับประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน 

4.1.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ได้รับ
การขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตวิถี หรือ
ได้รับการแก้ปัญหา/และพัฒนาชุมชน ได้
อย่างยั่งยืน 

- - 1 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.สุวรรณา  
ปัดทาบาล 

4.2 มหาวิทยาลยัมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
บริการวิชาการ 

4.2.1 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลยัได้รับ
งบประมาณเงินรายได้จากการบริการ
วิชาการ (บาทตอ่ปี) 

2,000
,000 

5,000
,000 

8,000
,000 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
นางสาวเตือนใจ  สลับ
ศรี 

4.2.2 จ านวน Technology-based 
startups  

- 1 1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกจิ 
น.ส.ณิชมนต์ โหมดพันธุ ์

4.2.3 น าองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ SMEs  

1 1 1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกจิ 
น.ส.กุลวินันท์ สุพิพัฒน์
พร 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบในกำร

รวบรวมและรำยงำน
ผลตัวชี้วัด ๖3 ๖4 ๖5 

S4.3 ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้
เกิดความคล่องตัว ในการบรหิารจัดการ 
และเอื้อต่อการหารายได้จากการบรกิาร
วิชาการ 

S4.3.1 จ านวนของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เกิดขึ้นใหม่หรือได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้
ในการด าเนินงานบริการวิชาการให้มีความ
คล่องตัว 

1 1 1 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.เตือนใจ สลับศรี 
กองบริหารงานบุคคล 
น.ส.ดวงใจ นพวรรณ์ 

S4.4 สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลยักับหนว่ยงานภายนอก/
ภาคอุตสาหกรรม 

S4.4.1 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจาก
การบริการวิชาการ (ล้านบาท) 

2,000
,000 

5,000
,000 

8,000
,000 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.อธิษฐาน บุญเสริม 

S4.5 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามคลัสเตอร์ของ EEC และน า
ปัญหามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนา
รายวิชา 

S4.5.1 จ านวนการให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

1 2 3 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
นายดนุชวัฒน์ 
สุวรรณศิลป์ 

S4.6 สนับสนุนให้เกิดการสร้างกิจการ
เพื่อสังคม Social enterprise 

S4.6.1 จ านวนโครงการสร้างกิจการเพือ่
สังคม Social enterprise 

1 1 1 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
น.ส.สุวรรณา  
ปัดทาบาล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ สืบสำนท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 

 

กลยุทธ์/วิธีด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ 
๖3 ๖4 ๖5 

S5.1 สนับสนุนการจัดกจิกรรมท านุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
และความเป็นไทย 

S5.1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการ  
ที่เกี่ยวขอ้งกับการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม 

10 10 10 ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม 
น.ส.เปรมยุภา   
สุขเจริญ 

S5.1.2 จ านวนการเผยแพร่หรือจัดแสดง
ผลงานด้านการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อย 
บนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัย 

3 3 3 ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม 
น.ส.เปรมยุภา   
สุขเจริญ 

S5.2 การสร้างเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 

S5.2.1 จ านวนเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 

1 2 3 ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม 
น.ส.เปรมยุภา   
สุขเจริญ 

 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบในกำร

รวบรวมและรำยงำน
ผลตัวชี้วัด ๖3 ๖4 ๖5 

5.1 สืบทอดศาสนา สบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย ที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่า ต่อชุมชน สังคม และประเทศอยา่ง
ยั่งยืน 

5.1.1 จ านวนองค์ความรู้/ผลงานการท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความเป็นไทย 

5 5 5 ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม 
น.ส.เปรมยุภา   
สุขเจริญ 
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ตัวช้ีวัดปรับปรุงตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563-2565 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรมหำวิทยำลัย-ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงกำร-ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย-ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลผลิต/โครงกำร-ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

1) เพื่อให้ชุมชน สังคมได้รับประโยชน์จากการ
บริการวิชาการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
เชิงปริมำณ : ชุมชน สังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จ านวน 1 ชุมชน 
 
เชิงคุณภำพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ 
ร้อยละ 80 
 
เชิงเวลำ : ร้อยละของโครงการบริการวชิาการที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน สังคมสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใน 1 ป ี 

 
 
 
 

จ านวน 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

      ร้อยละ 

1) ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ / กจิกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 1 โครงการ 
 
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ร้อยละ 
80 
 
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 
 
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบด าเนินการ) 
- ล้านบาท 

 
จ านวน 

 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ล้านบาท 

2) มีผลงานวิจยัสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพฒันา
ประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 
เชิงปริมาณ :จ านวนผลงานวิจยั นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับ
นานาชาติ/ชาต ิ5 ผลงาน 
 
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่ได้จากการให้สิทธใินการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลยั : 1 แสน
บาทต่อปี   
 
เชิงเวลา : จ านวนนักวจิัยต่อประชากร 3 ปี ต่อ 
10 คน (คณะละ 1 คน ในเวลา 3 ปี) 

 
 
 

 
จ านวน 

 
 
 

บาท 
 
 
 

จ านวน 

2)โครงการ : โครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาแก้ไขหรือพัฒนาชุมชน และสังคม แบบ
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมแบบบูรณาการ 
 
เชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวจิัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ถูกอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับระดับ
นานาชาติ/ชาต ิ5 ผลงาน 
 
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่ได้จากการให้สทิธิในการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลยั : 1 แสนบาทตอ่ปี   
 
เชิงเวลา : จ านวนนักวจิัยต่อประชากร 3 ปี ต่อ 10 
คน (คณะละ 1 คน ในเวลา 3 ปี)  
 
เชิงต้นทุน : ต้นทนุ / ค่าใช้จา่ยการผลิตตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร  (งบด าเนินการ) -  ลา้นบาท 

 
 
 
 

ผลงาน 
 
 
 

บาท 
 
 

จ านวน 
 
 

ล้านบาท 
 

3) มีหลักสูตรทั้งหลักสูตรปกติ/หลกัสูตรระยะสั้นที่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาตแิละตลาดแรงงาน
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ Thailand 4.0 
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
 
เชิงปริมาณ :ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึง
สถานประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5  
 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการประเมินทักษะและ
สมรรถนะของผู้เรียนด้าน Soft Skill และ Critical 
Thinking : 21 Century ที่ผ่านการประเมินโดย
ผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ  80 
 
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการแลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 70   

 
 
 
 

 
ร้อยละ 

 
 

 
ร้อยละ 

 
 
 
 

ร้อยละ 

3) โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของ
ประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการที่ให้บรกิาร – 
โครงการ 
 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตามมาตรฐานร้อยละ  80  
 
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการแลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 70   
 
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  (งบด าเนินการ) -  ล้าน
บาท 

 
 
 

โครงการ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ล้านบาท 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรมหำวิทยำลัย-ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงกำร-ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย-ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลผลิต/โครงกำร-ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

4)ชุมชน สังคมภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ได้รับประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
เข้มแข็ง และยั่งยืน 
 
เชิงปริมาณ จ านวนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลยัที่
สามารถถ่ายทอดให้กบัผู้รับบริการโดยการบริการ
วิชาการในรูปแบบต่างๆ 10 องค์ความรู้ 
 
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร  
ร้อยละ 80 
 
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 

องค์ความรู้ 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

4)โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพือ่รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 
เชิงปริมาณ จ านวนโครงการที่ให้บริการ 1 โครงการ 
 
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร  
ร้อยละ80  
 
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการแลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 75 

 
 

 
 
 

โครงการ 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

5) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสตูรที่มีความ
หลากหลายตรงตามความต้องการในการพัฒนา
ของประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดา้น
วิทยาศาสตร์ โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชพี 
ที่สามารถแข่งขันได้ และรู้จกัสร้างสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับงาน  
 
เชิงปริมาณ : ร้อยละชองหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สภาวิชาชีพ
ในแต่ละหลักสูตร/ระดับสากล ร้อยละ 80 
 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของความพึงพอใจตอ่ผู้ใช้
บัณฑิต ร้อยละ 80 
 
เชิงเวลา : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ร้อยละ 80  

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

5) ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
เชิงปริมาณ : จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่
เชิงปริมาณ : จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู ่
 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลา
ที่ก าหนดในหลักสูตร ร้อยละ 80 
 
เชิงเวลา : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบด าเนินการ) 

 
 
 

คน 
คน 
คน 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ล้านบาท 

6) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสตูรที่มีความ
หลากหลายตรงตามความต้องการในการพัฒนา
ของประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดา้น
สังคมศาสตร์ โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชพี 
ที่สามารถแข่งขันได้ และรู้จกัสร้างสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับงาน 
 
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/สภาวิชาชีพ
ในแตล่ะหลักสูตร/ระดับสากล ร้อยละ 80 
 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของความพึงพอใจตอ่ผู้ใช้
บัณฑิต ร้อยละ 80 
 
เชิงเวลา : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อย
ละ 80  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

6) ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
เชิงปริมาณ : จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่
เชิงปริมาณ : จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู ่
 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตามมาตรฐานร้อยละ  80 
 
เชิงเวลา : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
 
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบด าเนินการ) 

 
 

คน 
คน 
คน 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ล้านบาท 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรมหำวิทยำลัย-ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงกำร-ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย-ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลผลิต/โครงกำร-ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

7) เพื่อสืบทอดศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย ที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่า ต่อชุมชน สังคม และประเทศ
อย่างยั่งยืน 
 
เชิงปริมาณ :  จ านวนองค์ความรู้/ผลงานการท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 5 องค์ความรู ้
 
เชิงคุณภาพ  :  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80 
 
เชิงเวลา : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี จ านวน 5 โครงการ 

 
 
 
 
 

องค์ความรู้ 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

โครงการ 

7)  ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 
 
เชิงคุณภาพ : จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิ่ม 10 กจิกรรม/โครงการ 
 
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 
 
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
 

โครงการ 
 
 

โครงการ 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ล้านบาท 

8) เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจดัการที่
คล่องตัวกระชับ รวดเร็ว 

 8)  รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

2.3.3 มิติงบประมำณตำมประเภทงบรำยจ่ำยแบบแสดงรำยกำร 

เป็นการแสดงภาระค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จ าแนกตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงรายการค่าใช้จ่ายได้ตามความ
จ าเป็นและศักยภาพของหน่วยงาน โดยต้องมีรายการงบประมาณตามนโยบายมหาวิทยาลัย ปรากฏอยู่ใน  
ค าขอตั้งงบประมาณของหน่วยงาน ส าหรับงบประมาณตามแต่ละรายการให้จัดสรรตามความพร้อมและ
ศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 5  
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดเกณฑ์ให้แต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบบุคลำกร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึง
รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยรายการดังนี้ 
 1.1 เงินเดือน หมายถึง  เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็น 
รายเดือน โดยมีอัตราตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้
จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือนตามรายการได้แก่ 

 1) อัตราเดิม  
2) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่  
     - สายวิชาการ ซึ่งได้แก่ ศ., รศ. ,ผศ. 
     - สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้แก่ ช านาญการพิเศษ /เชี่ยวชาญ 

 1.2  ค่ำจ้ำงประจ ำ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
โดยมีอัตราตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจ า รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายใน
ลักษณะค่าจ้างประจ า เงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจ า  
 1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานราชการตามกรอบที่ ก.พ. ก าหนด รวมถึงเงินที่ก าหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว และเงินเพ่ิมอ่ืน 
ที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
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 1.4 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว 
รายเดือนของมหาวิทยาลัย โดยมีอัตราตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เป็นผู้ก าหนด รวมถึงเงินที่ ก.บ.ม. ก าหนดให้จ่าย เงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดย
ให้ทุกหน่วยงานค านวณจากอัตราก าลังที่ผ่านการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปพลางก่อน 
 วิธีค านวณ 
 จ านวนอัตราเดิมในปี 2563 x จ านวนเงินต่อเดือน x 12 เดือน  = ………………. บาท  

อนึ่ง กรณีอัตราใหม่ หรือ ปรับลดอัตราเดิม ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. เท่านั้นจึงจะ
สามารถจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 

 

อัตรำเงินเดือนลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนแรกบรรจุต่อเดือน 

วุฒิกำรศึกษำ 
อัตรำแรกบรรจุ 
ของข้ำรำชกำร 

สำยอำจำรย์ 
สำยสนับสนุน 

วิชำกำร 
ปริญญาเอก 21,000 20,000  
ปริญญาโท 17,500 16,400  
ปริญญาตรี (ต่างชาติ)  21,620  
ปริญญาตรี 15,000  13,300 
ปวส.   10,200 
ปกศ.(สูง)   9,540 
ปวช./ม.ปลาย   8,300 
ประถม-ม.ปลาย (พขร.)   15,000 
ประถม-ม.ปลาย (พขร.)   12,500 
ประถม-ม.ปลาย (พขร.)   9,900 
ประถม-ม.ปลาย   7,590 

2. งบด ำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ าได้แก่ รายจ่าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนด ให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว และการตั้งงบประมาณขอให้พิจารณาตามภารกิจความจ าเป็นพร้อม
เหตุผลความจ าเป็นเป็นกรณีไป  

2.1 ค่ำตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ได้แก่   

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา  
(2) ค่าเช่าบ้าน 

- ข้าราชการ พิจารณาจากระดับของต าแหน่ง และขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์ก าหนด 
- ลูกจ้างชั่วคราว ตั้งได้เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตามจ านวนเดือน

ของอัตราเดิมและอัตราใหม่ดังนี้ 
  อัตราเดิม จ านวนคน x 8,000 บาท x 12 เดือน = …….. บาท 
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(3) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยที่มีวาระ และค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยที่มีวาระ (นายกสภา อธิการบดี รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก รองคณบดี/รองผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หรือ
เทียบเท่า)  
ส าหรับค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่ไม่สามารถเบิกจากงบประมาณแผ่นดิน
ได้ของแต่ละหน่วยงานให้ตั้งงบประมาณไว้ที่หน่วยงานโดยให้เป็นไปตามอัตราที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ทั้งนี้ส าหรับรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตให้ตั้งงบประมาณที่
ส่วนกลาง 
(4) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ และค่าตอบแทนต าแหน่งผู้บริหาร
สายสนับสนุนวิชาการ  ได้แก่ ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน กอง  และหัวหน้าส านักงาน
คณบดีหรือหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ หรือเทียบเท่า 
(5) เงินสมนาคุณต่างๆ กรณีเพ่ิมเติมจากสิทธิ์ที่พึงได้ 
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

1) ค่าสอนเกินภาระงาน 
2) ค่าสอนพิเศษ 
3) ค่าตรวจกระดาษค าตอบ 
4) ค่าตอบแทนของวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 

(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 
(8) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
ของอันดับ 
(9) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่ง 
(10) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ 
(11) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 
(12) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

        2.2 ค่ำใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ สาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น  
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ 
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
(3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  

กรณีหน่วยงานมีการก่อสร้างอาคารใหม่ท่ีจะแล้วเสร็จ ให้ตั้งงบประมาณค่าจ้างเหมา
ท าความสะอาด ได้ตามประมาณการใช้สอยในพื้นท่ีจริงและระยะเวลาที่คงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ 
หน่วยงาน เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอยไม่เกินคนละ 
100,000 บาท/ปี ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดภาระงานประกอบที่ชัดเจนและไม่
ซ้ าซ้อนกับกรอบอัตราก าลังที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 
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2) ค่าสิ่งของที่หน่วยงานซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก 
ค่าวัสดุ 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร เช่น  
(1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม 
รำยจ่ำยท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยอ่ืน 
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 
(2) ค่าประกันสังคม (ในฐานะนายจ้างของพนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ให้
ตั้งสมทบอัตรำร้อยละ 5 ของรายได้ของผู้ประกันตน แต่ไม่เกินคนละ 750 บำท/เดือน 
(3) ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล 
(4) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน  

2.3 ค่ำวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประกอบด้วย
รายการดังนี้ 

(1) วัสดุส านักงาน 
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(3) วัสดุก่อสร้าง 
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว 
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 
(7) วัสดุการเกษตร 
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
(9) วัสดุการศึกษา 
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(12) ฯลฯ 
และให้หมายรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) รายจ่ายเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
(2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000 บาท 
(3) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกต ิ
(4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  
ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ซึ่งงบประมาณจะตั้งเพ่ิมตามความจ าเป็น
ตามรายจ่ายจริงและอาคารใหม่ท่ีแล้วเสร็จหรือที่จะแล้วเสร็จในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว 

3.1 ค่ำครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 
20,000 บาท 
(3) รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(5) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น 
ซึ่งในการจัดท าค าของบประมาณหน่วยงานต้องระบุรำยละเอียดสเปกของครุภัณฑ์ 

เหตุผลควำมจ ำเป็นของครุภัณฑ์แต่ละรำยกำร พร้อมระบุชื่อวิชำหรือจ ำนวนวิชำ รวมถึงจ ำนวนผู้ใช้
ครุภัณฑ์ หากครุภัณฑ์รายการใดสามารถใช้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณได้ให้ใช้ชื่อ ราคา 
และคุณลักษณะตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยสามารถเข้าไปโหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของส านักงบประมาณ 
www. bb.go.th หัวข้อ ราคามาตรฐาน ส าหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป หรือ
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 500,000 บาท ต้องแนบใบเสนอรำคำอย่ำงน้อย 3 บริษัท ทุกรายการ 
(นโยบายของส านักงบประมาณ)  

ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทุกหน่วยงำนจัดท ำค ำเสนอขอ
งบประมำณมำยังกองนโยบำยและแผนและให้กองนโยบำยและแผนสรุปรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อน ำเสนอผ่ำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำแล้วส่งผลกำร
พิจำรณำกลับมำยังกองนโยบำยและแผน 

3.2 ค่ำที่ดิน/สิ่งก่อสร้ำง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่ง
ต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพ่ือจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
(2) รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

ซึ่งท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
(3) รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้ง

ครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคารรวมถึงการติดตั้งครั้งแรกใน
สถานที่ราชการ 

(4) รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
(5) รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
(6) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย

กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
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ซึ่งสามารถจ าแนกรายการสิ่งก่อสร้างได้ดังนี้ 
 (1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว เป็นรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งก่อสร้างที่ก าหนดแล้วเสร็จ

ภายใน 1 ปี ซึ่งต้องจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์มค าชี้แจงประกอบรายการก่อสร้างพร้อมแนบรูปแบบที่จะก่อสร้าง 
พร้อมทั้งแนบการประมาณวัสดุก่อสร้างทุกชนิดที่จะใช้ในการก่อสร้างหรือปรับปรุง รวมทั้งใส่ราคาของวัสดุนั้น ๆ 
ทุกอย่างโดยประมาณ (BOQ) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานและสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

(2) สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ เป็นรายการที่ขอก่อสร้างใหม่ ซึ่งต้องจัดท าโครงการพร้อม
รายละเอียดตามแบบฟอร์มค าชี้แจงประกอบรายการก่อสร้างพร้อมแนบรูปแบบที่จะก่อสร้าง พร้อมทั้งแนบ
การประมาณวัสดุก่อสร้างทุกชนิดที่จะใช้ในการก่อสร้างหรือปรับปรุง รวมทั้งใส่ราคาของวัสดุนั้น ๆ ทุกอย่าง
โดยประมาณ (BOQ) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานและสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยในการ
ค านวณส าหรับการตั้งงบประมาณ 

-  ปีที่ 1 ตั้ง 20% ของค่ากอ่สร้าง 
-  ปีที่ 2,3 (หากมี) ให้เป็นไปตามค่าของงวดงานที่เหลือ  
-  ปีที่ 2 ตั้ง 40%   
-  ปีที่ 3 ตั้ง 40%  

ส าหรับการค านวณค่าควบคุมงานให้ด าเนินการตามกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้
ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค 
0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(โดยที่ผ่านมาไม่ได้รับงบประมาณค่าคุมงาน) 

สิ่งก่อสร้ำงทุกรำยกำรให้ทุกหน่วยงำนจัดท ำค ำเสนอของบประมำณมำยังกอง
นโยบำยและแผนและให้กองนโยบำยและแผนสรุปรำยกำรเพื่อน ำเสนอผ่ำนผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำยหรือ
คณะกรรมกำรที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ก ำกับดูแลด้ำนกำยภำพเพื่อพิจำรณำแล้วส่งผลกำรพิจำรณำ
กลับมำยังกองนโยบำยและแผน 

4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ (เช่น มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐบาล) องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติ
บุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการ
ศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้  ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก จ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้ 

4.1 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ประกอบด้วย 
4.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (พนักงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมและข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) ซึ่งได้แก่ 
1) เงินเดือน ทั้งอัตราเดิมและอัตราที่ขอตั้งใหม ่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 

ซึ่งมีแนวทางการค านวณงบประมาณคือ 
-  จ านวนอัตราเดิมในปี 2564 x จ านวนเงินต่อเดือน  x  12 เดือน  = ………………. บาท  
-  จ านวนอัตราใหม่ในปี 2565 x จ านวนเงินต่อเดือน  x  12 เดือน  = ………………. บาท  
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อัตรำเงินเดือนพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำแรกบรรจุต่อเดือน 

วุฒิกำรศึกษำ 
อัตรำแรกบรรจุ 
ของข้ำรำชกำร 

สำยอำจำรย์ สำยสนับสนุนวิชำกำร 

ปริญญาเอก 21,000 32,550  
ปริญญาโท 17,500 27,130  
ปริญญาตรี 15,000  20,250 

2) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ และค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ 
- สายวิชาการ ซึ่งได้แก่ ศ. ,รศ., ผศ. 
- สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้แก่  ช านาญการ /เชี่ยวชาญ 

4.1.2 เงินอุดหนุนค่ำบ ำรุงสมำชิก/สมำคม ต้องมีใบเสร็จ หรือหลักฐานอ่ืนในการ
จ่ายเงินในปีที่ผ่านมาประกอบด้วยในค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

4.1.3 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยทุนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายพร้อมกับระบุจ านวนทุน 
และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรไว้ในเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา  ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัย หากหน่วยงานมีความประสงค์
จะตั้งงบประมาณไว้ที่หน่วยงานต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเช่นกัน 

4.1.4 เงินอุดหนุนโครงกำรกำรวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดเป็นหน่วยงานกลางใน 
การจัดท าข้อมูลค าเสนอของบประมาณรายจ่ายของทุกหน่วยงานโดยสรุปในแต่ละโครงการ ระบุ วัตถุประสงค์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และค่าใช้จ่ายลงในแบบฟอร์มการตั้งงบประมาณ พร้อมแนบรายละเอียดโครงการ
เดียวกันกับที่เสนอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย หากหน่วยงาน
มีความประสงค์จะตั้งงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน โครงการวิจัยนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเช่นกัน 

4.1.5 เงินอุดหนุนกองทุนวิจัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ให้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัย สมทบให้กับกองทุนตามความ เหมาะสม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และ/หรือ สภามหาวิทยาลัย 

4.1.6 เงินอุดหนุนกองทุนพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 5 (3) 
รายรับของกองทุนประกอบด้วยเงินที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

4.1.7 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงาน
ประจ าได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

4.1.8 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานกลางที่
จัดท าค าขอ ซึ่งต้องเป็นโครงการที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความเป็นไทย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม โดยให้หน่วยงานจัดท า
มาในลักษณะของโครงการ พร้อมระบุว่าสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ข้อใดของมหาวิทยาลัย 
และตั้งงบประมาณไว้ในงบเงินอุดหนุน ผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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4.1.9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  ต้องเป็นโครงการที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะ และเป็นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานจัดท ามาในลักษณะของโครงการ พร้อมระบุ
ว่าสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ข้อใดของมหาวิทยาลัย และตั้งงบประมาณไว้ในงบ
เงินอุดหนุน ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์  

4.1.10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพงำนวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
หน่วยงานกลางที่จัดท าค าขอและต้องเป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรม
เพ่ือสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 โดยให้หน่วยงานจัดท ามา
ในลักษณะของโครงการพร้อมระบุว่าสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ข้อใดของ
มหาวิทยาลัยและตั้งงบประมาณไว้ในงบเงินอุดหนุน ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4.1.11 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส านักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นหน่วยงานกลางที่จัดท าค าขอและต้องเป็นโครงการที่ ตอบสนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพ่ือให้ขอบข่ายการด าเนินงานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นทุกภูมิภาค ของประเทศ โดยกรอบการ
ด าเนินงานและกิจกรรมต้องสอดคล้องกับสภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ จะได้ครอบคลุมงานใน
โครงการตามแนวพระราชด าริฯ ครบทั้ง 8 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนและพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

4.1.12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรอนุรักษ์สำยพันธุ์บัว สถาบันบัวราชมงคล
ตะวันออกเป็นหน่วยงานกลางที่จัดท าค าเสนอขอและต้องเป็นโครงการที่สนับสนุนการบริการวิชาการแบบให้
เปล่าและแบบเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านสายพันธุ์บัวอย่างยั่งยืน 

4.1.13 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว ส านักงานอธิการบดี 
งานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานกลางที่จัดท าค าเสนอขอทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2558 และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0509(1)/569 ลง
วันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่องแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ และนโยบาย 
ณ ปัจจุบัน ของประเทศ 

4.1.14 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำธุรกิจเกษตรภำคตะวันออก 
ส านักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานกลางที่จัดท าค าเสนอขอ ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์บ่มเพาะเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนาต่อยอดมูลค่าของสินค้า โดยให้หน่วยงานจัดท า
มาในลักษณะของโครงการพร้อมระบุว่าสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ข้อใดของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

4.1.15 ผลผลิตโครงกำรบริกำรวิชำกำร สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางที่
จัดท าค าเสนอขอ ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
และสังคมให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยังยืน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีรายได้
เพ่ือขึ้นจากการบริการวิชาการ โดยให้หน่วยงานจัดท ามาในลักษณะของโครงการพร้อมระบุว่าสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ข้อใดของมหาวิทยาลัย ภายใต้ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 
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5. งบรำยจ่ำยอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่ง
หรือรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

ทั้งนี้ งบประมำณแผ่นดิน ตำมพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 หมวดที่ 6 
ทรัพยำกรอุดมศึกษำ มำตรำ 45 กำรท ำค ำขอและกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับอุดมศึกษำ ให้ด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้ (2) งบด ำเนินงำนและงบรำยจ่ำยอ่ืนซึ่งเป็นงบประจ ำ รวมทั้งงบลงทุนอ่ืนที่ไม่ใช่งบลงทุนตำม 
(3) ให้สถำบันอุดมศึกษำของรัฐในสังกัดของกระทรวงท ำค ำขอเสนอต่อส ำนักงบประมำณโดยตรงและให้
ส ำนักงบประมำณจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบลงทุน แล้วแต่กรณี ให้สถำบันอุดมศึกษำของ
รัฐในสังกัดของกระทรวง เพื่อให้มีอิสระในกำรบริหำรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำโดยต้อง
ค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำ 

และในส่วนของงบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดกำรจ ำแนกงบประมำณตำม
ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก เรื่อง กำรจ ำแนกงบประมำณประเภทรำยจ่ำยเงิน
รำยได้ของมหำวทิยำลัย พ.ศ. 2563 

กรอบกำรตั้งจ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 
ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยยึดตามโครงสร้าง

ผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย โดยจะจัดสรรงบประมาณในลักษณะผลผลิต โครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่จะท าให้บรรลุตามผลผลิตของมหาวิทยาลัย บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ร่างกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 และใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะจัดสรรงบประมาณให้กับรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 
รายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร รายจ่ายที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และส่วนที่เหลือจะจัดสรร
ให้ตามรายจ่ายตามภารกจิพ้ืนฐานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการเป็นปกติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ โดยการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นการจัดสรร
สมทบงบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับจัดสรร ซึ่งการจัดสรรจะค านึงถึงความคล่องตัวใน
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จะจัดสรรงบประมาณเป็นเงินสะสมก่อน  
ร้อยละ 5 จากนั้นจึงจะจัดสรรตามหลักการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เงินออมมหำวิทยำลัย ร้อยละ 5 (เงินรำยได้) 
ส่วนที่ 2 รำยจ่ำยประจ ำขั้นต่ ำที่จ ำเป็น  

1. งบบุคลำกร คือ รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารบุคคลภาครัฐ รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะดังกล่าว  

 เงินเดือนข้าราชการ 
 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
 ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว 
 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
 ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 
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 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 
2. งบด ำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่  รายจ่ายที่ 

จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

 ค่ำตอบแทน คือ เงินที่จ่ำยตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำรตำมสิทธิ์   
และข้อก ำหนดตำมกฎหมำย อันได้แก่ 

- เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ  
- ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ  
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน  
- ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 

 ค่ำใช้สอย คือ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรบริกำร (ยกเว้นค่ำสำธำรณูปโภค สื่อสำร
และโทรคมนำคม) รำยจ่ำยท่ีเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร และรำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่อง
กับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยอ่ืนๆ อันได้แก่ 

- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม 

- เงินสมทบกิจกรรมต่างๆ 
- ค่าช าระหนี้หอพัก 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 
- ค่าอาหารว่างในการประชุม 
- ค่ารับรองประเภทอาหาร 
- ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม 
- ค่าธรรมเนียม 
- ค่าเบี้ยประกัน 

 ค่ำวัสดุ คือ 
- ค่าวัสดุส านักงาน 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- ค่าวัสดุก่อสร้าง 
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
- ค่าวัสดุการศึกษา 
- ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 
- ค่าวัสดุการเกษตร 
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
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- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

 ค่ำสำธำรณูปโภค  
- ค่าน้ าประปา 
- ค่าไฟ 
- ค่าโทรศัพท ์
- ค่าอินเตอร์เน็ต 
- ค่าไปรษณีย ์
- อ่ืนๆ 

3. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชน
หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการ
ศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

 งบบุคลากร คือ รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารบุคคลภาครัฐ รวมถึงรายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะดังกล่าว 

- เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
- เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
- ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 

 ค่าสมาชิกเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสวัสดิการนักศึกษา 
 ทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร (ทุนผูกพันใหม่)  
 ทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร (ทุนผูกพันเดิม)  
 โครงการวิจัย (ต่อเนื่อง) 

 
ส่วนที่ 3 รำยจ่ำยตำมภำระผูกพันที่ต้องจัดสรร ตั้งงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน  

1. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว 

 สมทบค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม) ร้อยละ 5 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม) 

2. งบเงินอุดหนุนอ่ืนๆ หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน
การด าเนินงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชน
หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการ
ศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
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ส่วนที่ 4 รำยจ่ำยพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งงบประมาณไวท้ี่หน่วยงาน 
งบด ำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดใน
ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 
 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 ค่าจ้างเหมาบริการ 
 ค่าเช่าทรัพย์สิน 
 ค่าวัสดุส านักงาน 
 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 ค่าวัสดุก่อสร้าง 
 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 ค่าวัสดุการศึกษา 
 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 
 ค่าวัสดุการเกษตร 
 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

หน่วยงำนสนับสนุนส่วนกลำง  
1. ส านักงานอธิการบดี 

- กองกลาง 
- กองบริหารงานบุคคล 
- กองคลัง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- ส านักศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
- ส านักงานศิลปวัฒนธรรม 
- ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
- ส านักงานตรวจสอบภายใน 
- สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 
- ส านักงานประกันคุณภาพ 
- สถาบันนวัตกรรมก่อสร้างเทคโนโลยีและวัสดุ 
- ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
- กรรมการและหน่วยงานอื่นๆ  
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2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หน่วยงำนสนับสนุนส ำนักงำนวิทยำเขต 
1. ส านักงานวิทยาเขตจันทบุรี 
2. ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
3.  ส านักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย 

ส่วนที่ 5 รำยจ่ำยยุทธศำสตร์ ตั้งงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน 
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จา่ยเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจา่ยอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
งบเงินอุดหนุน  

 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร (ผูกพันใหม่) 
 โครงการวิจัย (ใหม่) 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านพลังงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ 
 ค่าใช้จ่ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพและอนุรักษ์สายพันธุ์บัว 
 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานนโยบายและแผน 
 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก 
 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
 ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มระบบพาสเจอร์ไรซ์และ UHT 
 ค่าใช้จ่ายโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
 ค่าใช้จ่ายโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลูกจ้างโครงการ 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพนักงานตามภารกิจ 
 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมบริหารจัดการรายได้งานฟาร์ม 
 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมบริหารจัดการรายได้โรงพยาบาลสัตว์ 
 ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาพ้ืนฐานและศึกษาท่ัวไป 

ส่วนที่ 6 รำยจ่ำยพื้นฐำนเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ (ส่วนที่เหลือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะ
จัดสรรงบประมาณให้คณะตามสัดส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของแต่ละหลักสูตรและตามสัดส่วนของจ านวน
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา) 



41 
 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่รายจ่ายที่ จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดใน
ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 
 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 ค่าจ้างเหมาบริการ 
 ค่าวัสดุส านักงาน 
 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 ค่าวัสดุก่อสร้าง 
 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 ค่าวัสดุการศึกษา 
 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 
 ค่าวัสดุการเกษตร 
 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  

1.คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
- สาขาวิชาประมง 
- สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ 
- สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
- สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
- สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร 
- สาขาวิชาการจัดการ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
5. สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
- สาขาวิชาการจัดการการบิน 

 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
- สาขาวิชาการจัดการ 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
- สาขาวิชาการจัดการ 

6. คณะเทคโนโลยีสังคม 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
- สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
- สาขาวิชาประมง 
- สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
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- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
8. คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
- สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
- สาขาวิศวกรรมโยธา 
- สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง 

9. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  

10. คณะศิลปศาสตร์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

11. ส านักวิชาวิศวกรรมและนวัตกรรม 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

หมำยเหตุ : งบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายของงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบกับ
แผนการด าเนินงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (2561-2565) 

 
* ส าหรับงบด าเนินงานในส่วนที่ 4 และส่วนที่ 6 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดสรรรายจ่ายประจ าขั้นต่ าก่อน 
อาทิ ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าแม่บ้านท าความสะอาด ค่าลิขสิทธิโปรแกรม ภาพรวมมหาวิทยาลัยทุกเขต
พ้ืนที่โดยหักจากรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา ก่อนปันส่วนลงหน่วยงาน
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ผังกำรตั้งจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

หน่วยงานสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา หน่วยงานการจัดการศึกษา(ส่วนที่เหลือ) 

งบประมำณเงินรำยได้ 
(รำยรับ 100%) 

 

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
5. สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ 
7. คณะเทคโนโลยีสังคม 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
9. คณะบริหารธุรกิจฯ 
10. คณะศิลปะศาสตร์ 
11. ส านักวิชาวิศวกรรมและนวัตกรรม 

1. งบกลางมหาวิทยาลัย 
2. รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 
3. รายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร 
4. รายจ่ายพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัด

การศึกษา (หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา) 
5. รายจ่ายยุทธศาสตร์ 

a. รายจ่ายยุทธศาสตร์ประเทศ 
b. รายจ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

6. รายจ่ายพื้นฐานเพื่อการจัดการศึกษา            
(หน่วยงานจัดการศึกษา) 

งบประมำณแผ่นดิน 
(100%) 

 

งบประมาณรายจ่าย 

ประมำณกำรรำยได้สะสม 20% 
 

ตั้งจ่ำย 80% 
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ข้อควรค ำนึงเกี่ยวกับกำรประมำณกำรรำยจ่ำย    

1. ควรจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ใกล้เคียงกับรายจ่ายที่น่าจะเป็นจริงมากที่สุด 
โดยอาจใช้ข้อมูลสถิติผลการเบิกจ่ายในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา การประมาณรายจ่ายที่สูงเกินกว่า
ความเป็นจริงจ านวนมากเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เนื่องจากงบประมาณรายรับมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้หน่วยงานอ่ืนที่
มีความพร้อมและความสามารถหมดโอกาสที่จะน าเงินจ านวนนั้นไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ 

อีกทั้งการท างบประมาณรายจ่ายที่เกินความจริงเป็นเหตุท าให้ต้องมีการขอโอนเงิน หรือ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี ท าให้เพ่ิมภาระยุ่งยากแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ และแสดงถึงการ
ขาดการวางแผนที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

2. การก าหนดเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ต้องมีการพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ
ควรค านึงถึงสภาพพ้ืนฐานของหน่วยงานและความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณ ดังนั้น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ก าหนดเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณต้องมีความรอบคอบและหาข้อยุติให้ได้ว่าจะใช้
เกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณอย่างไร จึงจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. โครงสร้างงบประมาณที่ใช้ ต้องสนองต่อนโยบายและภารกิจของหน่วยงานและตอบสนอง
ต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อแผนดังกล่าวเปลี่ยนไป โครงสร้ างของงบประมาณต้องมีการ
ปรับตามให้สอดคล้องกันด้วย ปัญหาที่หน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและปรากฏอยู่เสมอในการ
ปฏิบัติงาน คือ 

3.1 การขาดความเข้าใจความหมายขององค์ประกอบในโครงสร้างแผนงาน เช่น ค าว่า
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม ฯลฯ ซึ่งมีผลท าให้การจัดโครงสร้างแผนงานในแต่ละ
ระดับสับสน 

3.2 ขาดการทบทวน วิเคราะห์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจังและ
ไม่ได้มีการทบทวนว่ากิจกรรมใดที่สมควรชะลอ หรือยุบเลิก เพ่ือให้มีทรัพยากรที่จะน าไปใช้ส าหรับงาน/
โครงการใหม่ๆ ที่คุ้มค่ากว่า 

3.3 ขาดการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/งาน/โครงการ อย่างจริงจัง 
3.4 การก าหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับของโครงสร้างแผนงานอย่างชัดเจน เช่น 

วัตถุประสงค์ในระดับงานควรมีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด หรือวัตถุประสงค์ในระดับแผนงาน มีขอบเขต
อย่างไร และแตกต่างกันอย่างไร 

3.5 ขาดการจัดล าดับความส าคัญของ งาน/โครงการ ภายใต้แผนงานท าให้ไม่สามารถใช้
โครงสร้างแผนงานเป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 สภำผู้แทนรำษฎร 

 
1. “งบลงทุนควรมุ่งในการพัฒนาประเทศ” งบลงทุนควรให้ความส าคัญกับงบลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของการพัฒนาประเทศ ให้มากกว่าการใช้งบลงทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ควรให้ความส าคัญกับการลงทุน ในเรื่องของการศึกษา การสาธารณสุข และระบบขนส่งสาธารณะใน
ระดับท้องถิ่นท่ีเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ให้มากขึ้น 

2. “สัดส่วนของงบลงทุนลดลง” ภาครัฐควรค านึงถึงแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายของงบบุคลากรและ
งบด าเนินการที่ไม่จ าเป็น และเพ่ิมน้ าหนักให้แก่งบลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบลงทุนที่
เกีย่วข้องกับการพัฒนาประเทศ 

3. “การบริหารจัดการครุภัณฑ์ยังขาดประสิทธิภาพ” แนวคิดในการจัดซื้อครุภัณฑ์มาทดแทนครุภัณฑ์
เดิม ควรพิจารณาในประเด็นของต้นทุนการใช้งาน และต้นทุนการบ ารุงรักษา ประกอบกันด้วย 
นอกจากนั้น การพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์หลายรายการในส่วนของความคุ้มค่า มีกรณีที่ควรเช่าแต่กลับ
ซื้อ ควรซื้อแต่กลับเช่า ดังนั้น การตัดสินใจในการจัดหาครุภัณฑ์หน่วยงานควรวิเคราะห์ทั้ง 2 กรณี
ข้างต้นอย่างละเอียดรอบคอบ โดยส าหรับครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง หน่วยงานควรน าผลวิเคราะห์ของ 2 
กรณี มาน าเสนอแก่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในชั้น
กรรมาธิการด้วย 

4. “แผนงานบูรณาการไม่ใช่การรวมแผนเพื่อประโยชน์ในการโอน” การด าเนินงานของแผนบูรณาการที่
มีหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมกันด าเนินการมากกว่า 2 หน่วยงาน จะต้องมีเจ้าภาพหลักให้ชัดเจน 
หรือมีเจ้าภาพหลัก (Core Center) ในการเป็นหน่วยประสานงาน เพ่ือจัดการประชุมร่วม เป้าหมาย
ร่วม ยุทธศาสตร์ แผนงานและผลผลิต (ความส าเร็จของภาพรวม) ให้ชัดเจน มากกว่าที่จะบูรณาการ
เพียงประเด็นเนื้อหา แต่ต้องบูรณาการในแง่กระบวนการด าเนินงานและเป้าหมายผลลัพธ์ร่วมด้วย 

5. อว. และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือสนับสนุนและเรียนรู้จากโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ อาทิ ระบบราง เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางฝีมือแรงงานของนักศึกษา และ
สร้างโอกาสในการมีงานท าเม่ือส าเร็จการศึกษา 

6. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรส่งเสริมหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับคนทั่วไป 
ด้วยหลักสูตร Non-Degree และ หลักสูตรออนไลน์ (MOOC) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้และ
ฝึกทักษะ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้และด ารงชีพ 

7. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรก าหนดหัวข้องานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ โครงการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหลายหน่วยงาน ควรเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเพ่ือความครอบคลุมทุกมิติและความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภำ 

1. ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานของรัฐจะต้องให้
ความส าคัญกับแผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็นพันธกิจส าคัญของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้แผนย่อยของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานสนับสนุน โดยไม่ซ้ าซ้อน
งานกับหน่วยงานอื่นโดยสามารถก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

2. หน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานยังขาดความเข้าใจถึงแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
ที่ถูกต้อง ได้แก่ (1) ปัญหาการบูรณาการที่ไม่ได้น าแผนงานโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ มาบูรณา
การกันให้ผสมกลมกลืนเข้าเป็นแผนเดียวกัน ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน (2) ขาดการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ (Result) ของการบูรณาการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ต้องมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) และ (3) งบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้มุ่งเน้นการตอบสนอง
ต่อผลผลิตบางรายการมีความซ้ าซ้อนกัน   

3. มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดควรร่วมมือกับชุมชนในพ้ืนที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นเน้นเอกลักษณ์
พ้ืนถิ่น ส่งเสริมให้ออกสู่ตลาดเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
นอกจากนั้น จะต้องวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย 
ข้อ 1  กำรปรับตัวตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

1.1ปรับระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัย คล่องตัว เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยน
ภารกิจและสร้างการเปลี่ยนแปลง 

1.2สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
1.3สนับสนุน BCG in action (Bio - Circular - Geen Economy) เพ่ือสร้าง GDP ประเทศจาก 3.4 

ล้านล้านบาท เป็น 4.4 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปี ตามนโยบายประเทศ ครอบคลุม 4 ด้าน การเกษตรและ
อาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ข้อ 2.  กำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคน 

2.1 หลักสูตรและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
          2.1.1  มหาวิทยาลัยต้องเพ่ิมหลักสูตรระดับปริญญาใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
หรือ ผู้ประกอบการ (Demand driven ) ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยพิจารณา
รูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ หลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรควบมากกว่าหนึ่ง
ปริญญาหรือมากกว่าหนึ่งสาขา หลักสูตรเทียบโอนจากการศึกษาในระบบ/การศึกษานอกระบบ/การศึกษา
ตามอัธยาศัย หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Work integrated learning) หลักสูตรที่
เน้นการรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือ
จากต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติอ่ืน
หรือหลักสูตรในลักษณะสองภาษา หลักสูตรแบบโมดูล(modular program) 

2.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ควรจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในสามปี และพึงมุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะสามารถท างานได้
ทันท ี

2.1.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหากไม่มีผู้เรียนหรือมีผู้เรียนน้อยหรือไม่สามารถสร้าง
รายได้ให้พ่ึงตนเองได้ จะต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจยกเลิก หรือรวมกับสาขาวิชาอ่ืนหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
หรือรูปแบบการเรียนการสอน 

2.2 มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดระบบรองรับในรูปแบบ การสะสม
หน่วยกิต (Credit bank) และการโอนหน่วยกิต ระบบการเรียนล่วงหน้า ระบบการเรียนแบบโมดูล (Module 
system) ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบบริหารจัดการที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามวรรค
หนึ่ง 

2.3 มหาวิทยาลัยพึงพิจารณาการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่ก าลัง
เป็นที่ต้องการ ในสาขาที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและมีศักยภาพ และจัดการศึกษาในรูปแบบหลักสูตร
ต่อเนื่อง 

2.4 มหาวิทยาลัยพึงพิจารณาการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น (non degree) ตามความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ประกอบการ เพ่ือการยกระดับทักษะ (Upskill) หรือ การสร้างทักษะ (Reskill) ซึ่งอาจสร้าง
มูลค่าเพ่ิมโดยจัดการให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเป็นระดับปริญญาได้ ทั้งนี้ การผลิตก าลังคนที่มิใช่ระดับ
ปริญญา  มหาวิทยาลัยต้องปรับระบบบริหารจัดการให้เอ้ือให้คณะต่างๆ สามารถปรับตัวตามข้อนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.5 มหาวิทยาลัยพึงท าความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และแต่งตั้งกรรมการเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการด้าน
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การศึกษา หลักสูตรในพ้ืนที่นั้นๆ ได้ตรงกับความต้องการ มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
แตกต่างจากระดับ ปวช. ทั่วไป 
ข้อ 3 กำรวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรม      

๓.๑ มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบาย ทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมที่สร้างระบบสนับสนุนที่
ชัดเจนเพื่อสร้างจุดแข็งและตอบโจทย์ของประเทศ ตลอดจนการสร้าง co-creator 

๓.๒ ก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนผู้สร้างผลงานหรือมีส่วนสร้างผลงาน อาทิ การตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานในระดับชาติ/นานาชาติ ใน journal ในฐาน Scopus/ISI  และ Editor clinic เป็นต้น รวมทั้งให้การยก
ย่องเชิดชูบุคลากรที่ผลงานที่ได้รับรางวัล/ตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติ/ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาประเทศ 

3.3 รับทิศทางวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบโจทย์ประเทศซึ่งอาจมีได้หลายระดับ  จัดท าเป็นชุด
โครงการขนาดใหญ่ที่สร้าง impact/ร่วมท างานวิจัยกับหน่วยงาน/บริษัท/เครือข่ายภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ นอกจากนั้น ควรสร้าง National Brain Power และเครือข่ายงานวิจัย และ แปลงการวิจัยเป็น
ขีดความสามารถและนวัตกรรม 

3.4 มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันอุดมศึกษา อุตสาหกรรมในพ้ืนที่อี
อีซีรวมทั้งนักวิจัยต่างประเทศ 

3.5 สนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานอ่ืนๆ และออกแบบระบบให้ลดการใช้พลังงาน รวมถึง
การจัดตั้งห้องปฏิบัติการพัฒนาและวิจัยผลผลิตด้านเกษตร 

3.6 จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและนวัตกรรมการ
ด าเนินการใช้ประโยชน์งานวิจัย/เชิงพาณิชย์/ธุรกิจ/spin-off company 

3.7 สร้างและยกระดับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นนักวิจัยสมรรถนะสูง หรือผู้ เชี่ยวชาญ
ภาคปฏิบัติสมรรถระสูงอย่างเป็นระบบและจริงจัง 
ข้อ 4 กำรบริกำรทำงวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4.1 มหาวิทยาลัยพึงยกระดับและสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้สามารถแสวงหา
งานบริการวิชาการที่สร้างรายได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยวางระบบและกลไกที่เอ้ือให้วาง
แผนการให้บริการวิชาการให้เป็นรูปธรรม 

4.2 มหาวิทยาลัยพึงมอบหมายให้หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยท าหน้าที่เชิงรุกเพ่ือหางานบริการ
วิชาการและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถรับและด าเนินภารกิจด้านบริการวิชาการได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

4.3  มหาวิทยาลัยพึงจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการให้บริการทาง
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.4 ขอบเขตการให้บริการวิชาการควรด าเนินการให้หลากหลายครอบคลุมตามความถนัดหรือความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือสนองความต้องการของผู้ประกอบการหรือความต้องการ
ของพ้ืนที่ อาทิ เพ่ือการยกระดับแรงงานและผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะของแรงงานหรือเพ่ือการบ่ม
เพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรม 

4.5 มหาวิทยาลัยพึงเพ่ิมและพัฒนาการให้บริการวิชาการที่มีลักษณะประจ าที่ส่งผลต่อรายได้ของ
มหาวิทยาลัยให้เข็มแข็งยิ่งขึ้น อาทิ โรงพยาบาลสัตว์ งานฟาร์ม สวัสดิการนักศึกษา เป็นต้น 
ข้อ 5 สถำนภำพของมหำวิทยำลัยในเชิงเปรียบเทียบ 

มหาวิทยาลัยพึงปรับระบบงานและการด าเนินงานให้มีความพร้อมและสามารถรองรับการประเมินใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดย ปปช. ( ITA) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับ
นานาชาติ หรือ ระบบอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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        การเข้าสู่ระบบการประเมินโดยองค์กรภายนอก นอกเหนือจากที่ต้องรับการประเมินโดยหน่วยงานของ
รัฐตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว ให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ข้อ 6 กำรบริหำรและพัฒนำวิทยำเขตและเขตพื้นที่ 

6.1 มหาวิทยาลัยพึงจัดให้มีการจัดท าแผนการพัฒนาทางกายภาพภายในวิทยาเขตและพ้ืนที่ เพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ รวมถึงเพ่ือสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการให้ทันสมัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 

6.2 มหาวิทยาลัยพึงจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขตและพ้ืนที่ เพ่ือรองรับ
การพัฒนา โดยการกระจายอ านาจให้วิทยาเขตบริหารงานโดยคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ตาม พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยที่ก าหนด มีการจัดสรรทรัพยากร และมอบอ านาจให้ส่วนราชการและหน่วยงานภายใน ในวิทยา
เขตและพ้ืนที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยา
เขต 

6.3 มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ สาธารณูปโภค โดยส ารวจ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่มีอยู่
แล้วน ามาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนปรับเปลี่ยน เพ่ือประหยัดพลังงาน 

6.4 มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ท ภายในมหาวิทยาลัยทั้งเขตพ้ืนที่และวิทยา
เขต ให้เชื่อมต่อผ่านโครงข่าย (ท้ัง Wire และ Wireless) ที่บริหารจัดการได้เอง 

6.5 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ในแต่ละเขตพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการต่างๆ 
ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมในแต่ละเขตพ้ืนที่ 

6.6 มหาวิทยาลัยควรวางแผนทางกายภาพโดยให้เอกชนมาร่วมลงทุนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
และวางแผนด าเนินการปรับปรุงพร้อมกัน ระหว่างการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ 
ข้อ 7  กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 

7.1 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงาน 
7.2 การปรับระบบการบริหารงานบุคคล   
7.3 การปรับระบบการเงินและการงบประมาณ เนื่องจากแหล่งรายได้หลักของมหาวิ ทยาลัยมาจาก

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรโดยตรง งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐอ่ืน และรายได้จากการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยโดยตรง ดังนั้น การเพ่ิมรายได้ของมหาวิทยาลัยจึงต้องพิจารณาจากแหล่งรายได้ดังกล่าว 

7.4  การปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือการบริหารและการตัดสิน 
7.5 ระบบประกันคุณภาพ 
7.6  มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่ล้าสมัย หรือไม่

เอ้ือต่อความมีประสิทธิภาพหรือความคล่องตัว หรือที่ไม่สามารถรองรับภารกิจใหม่ๆ 
7.7  การบริหารจัดการทางกายภาพ ทรัพย์สินและพ้ืนที่ 
7.8 การสร้างหลักประกันการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล 
7.9 มีกลไกและมาตรการส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพ 
7.10 การจัดระบบรองรับเป้าหมายและแผนพัฒนาของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งส านักงานหรือศูนย์ที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก และจัดระบบการบริหารและการประสานงานรองรับ 
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โครงสร้ำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย 

 

การจดัการศึกษา 
(แผน่ดิน+รายได)้ 

ผลผลิต : 
วิทยาศาสตร์ 

ผลผลิต : 
สงัคมศาสตร์ 

 

ผลผลิต : ท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

 

- งบลงทุน 
- งบเงิน
อุดหนุน 
 

- งบลงทุน 
- งบเงิน
อุดหนุน 

 

- งบเงิน
อุดหนุน 

 

ผลผลิต : 
ผลงานการ
ให้บริการ
วิชาการ 

- งบเงิน
อุดหนุน 

 

รายการ : 
ค่าใชจ่้าย

บุคลากรภาครัฐ 
 

ผลผลิต : 
บริการ

รักษาพยาบาล
สตัว ์

ผลผลิต : 
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

- งบบุคลากร 
- งบด าเนินงาน 
- งบเงิน
อุดหนุน 
 

 

- งบเงิน
อุดหนุน 
 

- งบเงิน
อุดหนุน 
 

โครงการ : 
โครงการการ

วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ : 
โครงการการ

วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์
ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ 

 

โครงการ : 
โครงการการ

วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ

สร้างความมั่งค่ัง
ทางเศรษฐกิจ 

 

- งบเงิน
อุดหนุน 

 

- งบเงิน
อุดหนุน 

 

- งบเงิน
อุดหนุน 
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. 
งำนฟำร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยจ่ำยอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

รายจ่ายอื่นๆ 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ทุกงบ
รายจ่าย ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของแต่ละรายการ 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ, 
หอพักนักศึกษา, 
โรงพยาบาลสัตว ์

- งบลงทุน 
- งบเงินอุดหนุน 

 

งานฟาร์ม 

ผลผลิต : 
วิทยาศาสตร์ 

- งบลงทุน 
- งบเงินอุดหนุน 
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ส่วนที่ 3 
แบบฟอร์มกำรจัดท ำแผนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
 
 การจัดท าแผนงบประมาณเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้หน่วยงานจัดท าแผนงบประมาณ
ของหน่วยงานต่างๆ โดยด าเนินการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ และในส่วนของเขตพ้ืนที่
จันทบุรีให้ด าเนินการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพ่ือพิจารณาและรวบรวมเสนอ
เป็นงบประมาณสรุป ก่อนส่งให้กองนโยบายและแผน ตามขั้นตอนการส่งเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการของคณะ หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย โดยใช้แบบฟอร์มที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
 
1. แบบฟอร์มประมาณการรายรับ 
   - ภาคปกติ 
 - ภาคสมทบ 
 - งานฟาร์ม 
 - รายได้อ่ืนๆ 
 - ประมาณการเงินรายได้สะสม 
2. แบบฟอร์มประมาณการรายจ่าย 
 - แบบฟอร์มสรุปรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี 
 - แบบ ง.1 งบด าเนินงาน 
 - แบบ ง.2 สรุปรายการครุภัณฑ์ 
 - แบบ ง.2-1 รายละเอียดค าชี้แจงครุภัณฑ์ 
 - แบบ ง.3 สรุปรายการสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
 - แบบ ง.3-1 รายละเอียดค าชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
 - แบบ ง.4 แบบฟอร์มสรุปงบเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการ 
 - แบบ ง.4-1 โครงการแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนา 
 - แบบ ง.5 แบบฟอร์มสรุปงบรายจ่ายอื่น 
 - แบบ ง.6 แบบฟอร์มการค านวณค่าสอนเกินภาระงาน 
 - แบบ ง.7 รายละเอียดค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 - แบบ ง.8 รายละเอียดค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 - แบบ ง.9 แบบฟอร์มบุคลากร 
 - แบบ ง.10 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
 - แบบ ง.11 แบบฟอร์มโครงการหารายได้ 
 - แบบ ง.12/ง.12-1/ง.12-2 แบบฟอร์มทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 - แบบฟอร์มโครงการ มทร.ตอ. 
  
 ทั้งนี้ในส่วนของแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://planning.rmutto.ac.th 




