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การจัดทํางบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจะเป็นการจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานซ่ึงให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานและผลสําเร็จของผลผลิตผลลัพธ์ตามแผนพัฒนา                     
เชิงยุทธศาสตร์ พ .ศ .2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ .ศ . 2561-2564 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยมีการวัดผลความสําเร็จของผลงานดังกล่าวด้วยตัวช้ีวัดท่ี
ชัดเจน              และครอบคลุมท้ังปริมาณคุณภาพเวลาและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลงบประมาณ          เงินรายได้เป็นงบประมาณเสริมงบประมาณแผ่นดินโดยนําไปใช้
สําหรับรายการท่ีงบประมาณแผ่นดิน             ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอหรือรายการที่ไม่สามารถขอ
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินหรือเป็นงาน/โครงการเร่งด่วนท่ีไม่สามารถรอการสนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดินทั้งน้ีรายจ่ายใดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินก่อนเสมอ 
 

 
 

1. รายรับจากการจัดการศึกษา ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาตรี 
หลักสูตรนานาชาติ 

คํานวณจากรายรับของ 2 ภาคการศึกษาคือ ภาคเรียนที่2/ 2560  และภาคเรียนที่ 1/2561  
ประกอบด้วยรายรับของ  3  รายการดังน้ี 
  1. ค่าลงทะเบียนเรียน 
  2.  ค่าบํารุงการศึกษา 
  3.  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

2. รายรับระดับ ภาคพิเศษ ปริญญาตรี  ป.บัณฑิต  ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก   
คํานวณจากรายรับของ 2 ภาคการศึกษาคือ  ภาคเรียนที่ 2/ 2560  และภาคเรียนท่ี  

1/2561  ประกอบด้วยรายรับของ 4 รายการดังน้ี 
  1. ค่าลงทะเบียนเรียน 
  2.  ค่าบํารุงการศึกษา 
  3.  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
  4.  ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา  
3. รายรับจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

คํานวณจากรายรับของ 2 ภาคการศึกษาคือ  ภาคเรียนที่ 2/ 2560  และภาคเรียนท่ี  
1/2561โดยใช้อัตราตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เรื่องอัตราการเก็บเงินค่า
บํารุงการศึกษา  ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

วิธีการงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2561 
(1 ตุลาคม 2560– 30 กันยายน 2561) 

การประมาณการรายรับ 
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4.  รายรับจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี  

คํานวณจากรายรับของ 2 ภาคการศึกษาคือ  ภาคเรียนท่ี 2/2560  และภาคเรียนท่ี  1/2561  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เรื่องอัตราเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา  
ค่าธรรมเนียมของโรงเรียนสาธิตสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

5.  รายรับอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-5    
ให้ประมาณการรายรับสําหรับการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2561โดยพิจารณา

จากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60) และการประมาณการ
ผู้ใช้บริการ 
 

 
 

1.  ให้หน่วยงานต้ังงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ใน 7 ผลผลิต  
1.  ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ผลผลิตผู้สําเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
3. ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
5. ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 
6. ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 
7. ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

2.  การต้ังงบประมาณเงินรายได้จําแนกตามงบรายจ่าย 
2.1  งบบุคลากร 

- ค่าจ้างช่ัวคราวมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายปรับขนาดอัตรากําลังในภาพรวมให้
สอดคล้องกับภารกิจด้านต่างๆ  เพ่ือให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสม  จึงกําหนดแนวทางในการต้ังงบประมาณ
เงินรายได้ในส่วนของลูกจ้างช่ัวคราว ดังนี้ 

-  กรณีท่ีหน่วยงานได้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วขอให้หน่วยงานยุบอัตราลูกจ้าง
ช่ัวคราวตามจํานวนอัตราที่ได้รับการบรรจุด้วย 

-  ลูกจ้างช่ัวคราวในสายสนับสนุนไม่ให้เปลี่ยนแปลงช่ือตําแหน่งวุฒิและเพ่ิมอัตรา
ใหม่   ให้หน่วยงานต้ังงบประมาณเฉพาะอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ  แล้วเท่าน้ัน 

-  กรณีท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมอัตรา ลูกจ้างช่ัวคราว
ระหว่างปีงบประมาณเงินรายได้ 2560 ให้แนบหนังสืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ประกอบการพิจารณา
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

การต้ังงบประมาณรายจ่าย 
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-  ในส่วนของอัตราค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและค่าครองชีพ (4%) ให้หน่วยงานใช้อัตรา 
ดังนี้  

 

ท่ี วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง ค่าครองชีพ 
(4%) รวมเงิน 

1 ปริญญาเอก 21,000 840 21,840 
2 ปริญญาโท 17,500 700 18,200 
3 ปริญญาโท (อาจารย์ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ) 19,590 790 20,380 
4 ปริญญาโท (หลักสูตร 5 ปี) 18,510 750 19,260 
5 ปริญญาตรี (อาจารย์ชาวต่างประเทศ) 20,800 - - 
6 ปริญญาตรี (อาจารย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ) 17,090 690 17,780 
7 ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 15,800 640 16,440 
8 ปริญญาตรี 15,000 600 15,600 
9 อนุปริญญา/ปวท.และ ป.กศ.สูง 10,840 440 11,280 
10 อนุปริญญา/ป.6 (พนักงานงานขับเครื่องจักรกลหนัก) 15,000 600 15,600 
11 ปวส. 11,500 460 11,960 
12 อนุปริญญาป.6 (พนักงานงานขับเครื่องจักรกลกลาง) 11,500 460 11,960 
13 ปวช./ม.ต้น/ม.ปลาย (ลูกมือช่าง) (ผู้ช่วยช่างท่ัวไป) 

(พนักงานขับรถยนต์) (พนักงานขับเครื่องจักรเบา) 
(หัวหน้าหมวดสถานท่ี) 

9,400 380 9,780 

14 ป.4-ม.6/ตํ่ากว่า ปวช. 8,690 350 9,040 
 

2.2  งบดําเนินการ 
2.2.1ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-  ให้หน่วยงานประมาณการค่าสอนที่จะต้องใช้ โดยคํานึงถึงวงเงินจากงบประมาณแผ่นดินท่ี
จะได้รับซึ่งในปี 2560 คาดว่าจะได้รับจัดสรรในวงเงินเดิม  เพ่ือพิจารณาว่าจะต้องใช้เงินรายได้
สมทบเพ่ิมเติมอีกเท่าไหร่  ทั้งน้ีให้หน่วยงานคํานึงถึงอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีได้รับ
การบรรจุเพ่ิมเติมด้วยในการประมาณการค่าสอน 

- ให้หน่วยงานท่ีขอต้ังงบประมาณเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารบางตําแหน่งท่ีไม่สามารถ
เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้ และจัดทํารายละเอียดช่ือตําแหน่ง อัตราเงินประจําตําแหน่ง 
จํานวนเงินต่อปี  เป็นเอกสารประกอบ  

-  ให้ทุกหน่วยงานต้ังงบประมาณสบทบกองทุนประกันสังคมของค่าจ้างช่ัวคราวรายเดือนใน
อัตราร้อยละ 5  ทุกอัตรา 

- ให้พิจารณาต้ังงบประมาณจากฐานการใช้จ่ายจริงของปีท่ีผ่านมาโดยยึดหลักการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุด 

-  ค่าวัสดุควรเน้นให้ภาควิชา/สาขาวิชาจัดซ้ือจัดหาวัสดุเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในสัดส่วน
ที่ สูงกว่าวัสดุสํานักงาน 
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2.2.2ค่าสาธารณูปโภค 
-   ให้แยกงบประมาณรายการย่อยว่าเป็นค่าอะไร เช่น ค่าโทรศัพท์ค่าไปรษณีย์ (ให้คิดเฉพาะ

ในส่วนของหน่วยงานไม่รวมส่วนท่ีต้องสมทบมหาวิทยาลัยฯ 5% ของประมาณการรายรับ) 

2.3  งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

- สนับสนุนรายการครุภัณฑ์ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
Hands On  การจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต้องสอดคล้องกับนโยบายและสมรรถนะตามหลักสูตร               
ให้ความสําคัญกับครุภัณฑ์การศึกษา มากกว่าครุภัณฑ์สํานักงาน     

-  ต้องเป็นรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และไม่อาจรอการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
ได้ โดยวงเงินต่อหน่วยไม่สูงเกินไป หรือภาพรวมของชุดครุภัณฑ์มีวงเงินรวมท่ีไม่สูงเกินไป 

- ให้จัดเรียงลําดับความสําคัญในภาพรวมท้ังหน่วยงานไม่แยกเป็นภาควิชา กรณีไม่เรียงลําดับ
ในภาพรวมจะยึดตามลําดับการพิมพ์ก่อนหลังและให้จัดทํารายละเอียดคําช้ีแจงตามแบบฟอร์ม ง.4 
และ ง.5 
 - ค่าครุภัณฑ์ ต้องมีรายละเอียดคําชี้แจง กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะสําคัญของรายการ 
(Specs) และแนบใบเสนอราคาทุกรายการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 - รายการสิ่งก่อสร้าง ต้องมีแบบรูปรายการและราคากลาง BOQ พร้อมดําเนินการได้ทันที  
 

2.4  งบเงินอดุหนุน และงบรายจ่ายอื่น 
-  สนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2561 - 2564โดยจัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบ ง.7 
ประกอบการพิจารณาแบบฟอร์ม  ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ  ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม  ง.
7_3 โครงการท่ัวไป  

-  โครงการด้านการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้หน่วยงานเสนอขอใน
งบประมาณแผ่นดินเป็นหลักหากมีความจําเป็นต้องใช้เงินรายได้ดําเนินโครงการจะต้องดําเนินการตาม 
Area basedท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใน 5 จังหวัดเท่านั้น ทุกหน่วยงานควรพิจารณาใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่          
ในการเพ่ิมศักยภาพการหารายได้โดยการพัฒนางานบริการวิชาการในลักษณะกิจกรรมท่ีนํามาซ่ึง
รายได้เพ่ือนําไปพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

- เงินอุดหนุนโครงการวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานให้ความสําคัญงานวิจัยและ
พัฒนาให้ได้มาตรฐานและนําไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
จะต้องแนบรายละเอียดโครงการทุกโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกับท่ี สวพ. กําหนดในการเสนอ
ของบประมาณแผ่นดิน 

-  เงินอุดหนุนค่าบํารงุสมาชิกองค์กรต่างๆ ให้แนบเอกสารการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการจ่าย             
ชําระเงนิและใบเสรจ็รับเงินในปีท่ีผ่านมาประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

-   เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
-   เงินอุดหนุนค่าบํารุงห้องสมุดคณะ/วิทยาลัย ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
-   กรณีที่จําเป็นจะต้องเดินทางไปราชการต่างประเทศให้หน่วยงานประมาณการค่าใช้จ่ายที่มี

รายละเอียดการคํานวณ ประกอบด้วย ประเภทงาน (ประชุม อบรม สัมมนา  นําเสนอผลงาน) จํานวน               
ผู้เดินทาง  ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักพาหนะ และอื่น ๆประกอบ  โดยต้ังงบประมาณในงบรายจ่ายอ่ืน 
“ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว” 
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2.5 เงินสมทบมหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงานต้องนําส่งเงินสมทบมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การ
จัดสรรท่ีกําหนดไว้ โดยมหาวิทยาลัยจะนําไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาพรวม ดังนี้ 

-  เป็นเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร ตาม
ระเบียบ และประกาศ ท่ีเกี่ยวข้อง 

-   สมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยฯ 
-   เป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน  
-   ใช้สมทบเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับคณะท่ีสอนวิชาศึกษาทั่วไป / วิชาชีพครู  
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นบางรายการ/โครงการ ท่ีขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนหรือ

ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ 
-    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในรายการท่ีสอดคล้องกับภารกิจและกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ 
-    เพ่ือเป็นงบกลางมหาวิทยาลัยในกรณีจําเป็นเร่งด่วนซ่ึงไม่ได้ต้ังงบประมาณรองรับไว้ หาก

ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจะเกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยรวม 
-    เม่ือสิ้นปีงบประมาณจะนําเข้าเป็นเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย 

 

3. การต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายรับอื่นๆ   
ให้ต้ังงบประมาณตามระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องและพิจารณาถึงความจําเป็นเหมาะสม

ทรัพยากรที่มีและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเป็นไปตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยฯมอบหมาย 


