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ค ำน ำ 

คู่มือการปฏิบัติ งานของหน่วยนโยบายและแผนฉบับนี้  จัดท า ขึ้น เ พ่ือต้องการให้บุคลากร                   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการท างานของหน่วยนโยบายและแผน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการติดต่อและทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หน่วยนโยบายและแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยนโยบายและแผนฉบับนี้   
จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรการศึกษาเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ
สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับกับการปฏิบัติงานจริง เพ่ือลดข้อผิดพลาดในกระบวนการด าเนินการที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงาน หากมีข้อบกพร่องประการใดหน่วยนโยบายและแผน ต้องขออภัยไว้  ณ  ที่นี้ และจะพัฒนา
ระบบการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยนโยบายและแผน ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
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1. ความเป็นมา 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.  2548 กล่าวว่ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีฐานะเป็นนิติบุคคลใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
7 คือ ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตช่าง
อุตสาหกรรม ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา 
เป็นหลักวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้ 

 1. มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิชาชีพที่ช านาญ
การปฏิบัติ มีคุณภาพ คุณธรรม ได้มาตรฐานและความเป็นสากล เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาชีพในการชี้น าการพัฒนาประเทศและสังคม 
  2. มุ่งเน้นเกี่ยวกับ การผลิตนักศึกษา งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลสอดคล้อง
กับประเทศและสังคมโลกเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี พัฒนาก าลังคน
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสนองความต้องการของสังคมพัฒนาสถาบันฯ   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆตามความต้องการในการพัฒนา

ภูมิภาคอันดามัน 
 2. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาไปสู่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม   

3. เพ่ือสร้างงานวิจัยและพัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี พลัง งาน และสิ่งแวดล้อม ที่
ตอบสนองความต้องการของภูมิภาคฝั่งอันดามัน 

4. เพ่ือให้บริการทางวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป  
 

 ปรัชญาการศึกษา 
 “สร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมปัญญา พัฒนางานวิจัย ใส่ใจเทคโนโลยี” 
 

  วิสัยทัศน ์ (Vision) 
 เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยเน้นพัฒนา
ด้านวิชาการและเชี่ยวชาญปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้างงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคฝั่งอันดามัน    
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  พันธกิจ  (Mission) 
   1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมี
ความสามารถพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
   2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ที่น าไปสู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ 
   3. บริการทางวิชาการ และเพ่ิมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
   4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม 
  

 อัตลักษณ์ 
   “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
 

 เอกลักษณ์ 
   “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ” 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม สู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
2. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางด้านการศึกษา เพ่ือสร้างงานวิจัยและองค์

ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศ 
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่

ดี ตามความต้องการของสังคม 
4. การปลูกจิตส านึกในการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม              

แก่นักศึกษาและบุคลากร 
 

2. วัตถปุระสงค์การจัดท าคู่มือ 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานงานนโยบายและแผน มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าดังนี้ 
2.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ  

2.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
ผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการงานที่มี
อยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ  

2.3 เพ่ือจัดการความรู้ที่มีอยู่ในงานบริหารทั่วไป โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
และพัฒนางานให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3. โครงสร้างการบริหาร โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.1 โครงสร้างของงาน 

 
 
 

คณบด ี

หวัหนา้ส  านกังานคณบด ี

คณะกรรมการประจ  าคณะ

รองคณบด ี
ฝ่ายพฒันานกัศกึษา

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิารและวางแผน

รองคณบด ี
ฝ่ายวชิาการและวจิยั
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4. โครงสร้างหน่วยงานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.1 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

หวัหนา้ส  านกังานคณบด ี

งานวชิาการและวจิยั

งานบรหิารและวางแผน

งานพฒันานกัศกึษา

สาขาวศิวกรรม สาขาเทคโนโลย ี

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและการส ือ่สาร

สาขาวชิาวศิวกรรมส ิง่แวดลอ้ม

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

สาขาวชิาวศิวกรรมชายฝ ัง่

สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส ์
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5. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
          งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการวางแผน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับนโยบาย แนวทางของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเป็นแหล่งข้อมูลการด าเนินงานที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ตลอดจนบุคลากรของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการให้บริการ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และเพ่ือเป็นหน่วยสนับสนุน ให้บริการกับฝ่าย
ต่างๆ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความส าเร็จ และเพ่ือเป็นการพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

5.1 ด้านปฏิบัติการ 

 - ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ
ก าหนดนโยบาย 

 - จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และโครงการต่างๆ ซึ่ง
เป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทีว่างไว้ 

 - ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เข้า
มาปฏิบัติงานใหม่ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง      
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
5.3 ด้านการประสานงาน 
 - ประสานการท างานร่วมกัน ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 - ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.4 ด้านบริหาร 
 - ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ 
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6. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
-  ประสานงาน ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดท าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน

ประเภทเงินรายได้ 
- จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน / เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ 
- จัดแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
- ประสานงานและด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ  
- ส ารวจ รวบรวม โครงการ/กิจกรรม จากฝ่าย/งานต่าง ๆ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและจัดท าสรุปรายงาน 
- ประสานงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและจัดท า

สรุปรายงาน 
- ประสานงานการท ารายงานประจ าปีของคณะ 
- รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของงบประมาณ 
- ประเมินความพึงพอใจเพ่ือการบริหาร (ผู้บริหารคณะ/บุคลากร/โครงการ/กิจกรรม) 
- งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
7.1 การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มีดังนี้  

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

5.1  จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงลูกจ้างชั่วคราวอัตราเดิม/อัตราใหม่ 
5.2  จัดท ารายละเอียดงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน/ค่าใช้จ่าย/ค่าวัสดุ/ค่าสาธารณูปโภค) 
5.3  จัดท ารายละเอียดงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) 
5.4  จัดท ารายละเอียด โครงการ (งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น) 
5.5  จัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ จ าแนกตามผลผลิต 

6. จัดท ารายละเอียดงานฝึกทักษะวิชาชีพ/งานฟาร์ม 
7. จัดท ารายละเอียดงานหอพัก 
8. จัดท าสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
9. จัดท าสรุปความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายเงินได้ 
10. คณะ ประมาณการรายรับค่าบ ารุงห้องสมุด ส่งให้กับวิทยาเขต/ส่วนกลางสงขลา ตั้งเป็น

รายรับ-รายจ่ายของวิทยาเขต/ส่วนกลาง(รายรับจากค่าบ ารุงห้องสมุดที่ค านวณได้ทั้งหมด 
วิทยาเขต/ส่วนกลางสงขลา ต้องตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุและต าราเรียนทั้งหมด) 

11. คณะ ประมาณการรายรับค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
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7.1.1 วิธีการการจัดท าประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะ 
1. การค านวณรายรับของ 3 ภาคการศึกษา คือ 

- ภาคการศึกษาท่ี 2 
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
- ภาคการศึกษาท่ี 1 

2. รายรับที่น ามาค านวณประมาณการายรับงบประมาณเงินรายได้ ประกอบด้วย 
- ค่าบ ารุงการศึกษา 
- ค่าลงทะเบียน 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบเหมาจ่าย (ใช้กับนักศึกษาเทอม 1/2557 เป็นต้นมา) 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา) 
- ค่าบ ารุงห้องสมุด (ค านวณแยกต่างหากเพ่ือส่งรายรับให้กับวิทยาเขต/ส่วนกลางสงขลา) 
- ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คือ สมทบมหาวิทยาลัย 70% และหน่วยงานตั้ง

จ่าย 30% (ตั้งจ่ายในงบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ 
เท่านั้น) 

- รายได้อ่ืนๆ 
3. ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้โดยจัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์ม 

ดังนี้ 
3.1 รายรับของภาคปกติ 

3.1.1  ประมาณการรายรับของการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ระดับปริญญาตรี 

เทอม 2 ตามแบบฟอร์ม ปว.1 
เทอม 3 ตามแบบฟอร์ม ปว.1-ร 
เทอม 1 ตามแบบฟอร์ม ปว.1 
เทอม 2 ตามแบบฟอร์ม ปว.1    แบบเหมาจ่าย 
เทอม 3 ตามแบบฟอร์ม ปว.1-ร  แบบเหมาจ่าย 
เทอม 1 ตามแบบฟอร์ม ปว.1    แบบเหมาจ่าย 

- ระดับปริญญาตรี รายวิชาพ้ืนฐานที่สอนให้คณะอ่ืน 
เทอม 2 ตามแบบฟอร์ม ปว.3 
เทอม 3 ตามแบบฟอร์ม ปว.3-ร 
เทอม 1 ตามแบบฟอร์ม ปว.3 
เทอม 2 ตามแบบฟอร์ม ปว.3    แบบเหมาจ่าย 
เทอม 3 ตามแบบฟอร์ม ปว.3-ร  แบบเหมาจ่าย 
เทอม 1 ตามแบบฟอร์ม ปว.3    แบบเหมาจ่าย 
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7.1.2 วิธีการการจัดท างบประมาณรายจ่ายรายได้ของคณะ 
  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ก าหนดผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 ผลผลิต คือ 
  ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  ผลผลิตที่ 2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
  ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผลผลิตที่ 5 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผลผลิตที่ 6 โครงการวิจัยและนวัตกรรม 

  ดังนั้นเพื่อให้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มีความสอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดิน การจัดท าค าขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอขอ ดังนี้ 

  7.1.3 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ภาคปกติ 
  จากวงเงินที่สามารถตั้งจ่ายได้ในส่วนภาคปกติ ให้จ าแนกค่าใช้จ่ายตามผลผลิต ทั้ง 6 ผลผลิต และให้
จัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ดังนี้ 

- จัดท าสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี ตามแบบฟอร์ม ป.02  
- จัดท าสรุปประมาณการายรับ-วงเงินเพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามแบบฟอร์ม ป.03 
- จัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ 6  ผลผลิต  ตามแบบฟอร์ม  ปผ.1  ถึง  ปผ.7 
- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจง ลูกจ้างชั่วคราวอัตราเดิม (รวมอัตราระหว่างปี) ประจ าปี            

ตามแบบฟอร์ม ป.04 
- จดัท ารายละเอียดค าชี้แจง ลูกจ้างชั่วคราวอัตราใหม่ ประจ าปี ตามแบบฟอร์ม  ป.05 
- จัดท าสรุปรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม ป.06 
- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงค่าครุภัณฑ์ ตามแบบฟอร์ม ป.07 
- จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม ป.08 
- จัดท ารายละเอียดตารางสรุปโครงการ ตามแบบฟอร์ม ป.09 
- จัดท ารายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์ม ป.10 
- จัดท ารายละเอียดนักศึกษา ตามแบบฟอร์ม   

เทอม 2/ประจ าปี ตามแบบฟอร์ม  นศ.2/63    
ภาคฤดูร้อน ประจ าปีตามแบบฟอร์ม  นศ.3/63     
เทอม 1/ประจ าปี ตามแบบฟอร์ม  นศ.1/64 

- จดัท ารายละเอียดประมาณการรายรับค่าบ ารุงห้องสมุด 
จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามแบบฟอร์ม ห.ว1 

- จดัท ารายละเอียดประมาณการรายรับค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามแบบฟอร์ม ค.ว1 
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  7.1.4 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ตามผลผลิตและงบรายจ่าย 
  

ผลผลิต ค าอธิบายการตั้งงบรายจ่าย 
ผลผลิตที่ 1  รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

- ต้ังงบประมาณในส่วนของงบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) 
- ตั้งงบประมาณในส่วนของงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนประจ า 

ต าแหน่ง/ค่าประกันสังคม  และเงินกองทุนทดแทน) 
ผลผลิตที่ 2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์  - ตั้งงบประมาณในส่วนของการผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้าน

สังคมศาสตร์ ได้ทุกงบรายจ่าย (ยกเว้น งบบุคลากร และงบ
ด าเนินงาน) 

ผลผลิตที่ 3  ผลการให้บริการวิชาการ   
 

-  ต้ังงบประมาณได้เฉพาะงบเงินอุดหนุน  ในส่วนของโครงการ
บริการวิชาการ  (จัดให้แก่บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย)  ส่ง
โครงการบริการวิชาการไปยังหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ไม่ต้องส่งกองนโยบายและแผน 

ผลผลิตที่ 4  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

-   ตั้งงบประมาณในส่วนของการผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ได้ทุกงบรายจ่าย (ยกเว้นงบ
บุคลากร  และงบด าเนินงาน) 

ผลผลิตที่ 5  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

-  ต้ังงบประมาณได้เฉพาะงบเงินอุดหนุน  ในส่วนของโครงการ
ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตที่ 6  โครงการวิจัยและนวัตกรรม  
 

-  ตั้ งงบประมาณได้ เฉพาะงบเงินอุดหนุน  ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการ ด าเนินโครงการวิจัย  ส่งโครงการวิจัยฯไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไม่ต้องส่งกองนโยบายและแผน 

 
7.1.5 รายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ตามหมวดรายจ่าย 

1. งบบุคลากร 
1.1  ค่าจ้างชั่วคราว  

- กรณีที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมอัตราลูกจ้างชั่วคราว 
ระหว่างปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ให้แนบหนังสืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯด้วย 

-   การขออัตราใหม่ ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็น ภาระงานและผลกระทบหากไม่ได้
รับจัดสรรอัตราดังกล่าว 

 
2. งบด าเนินการ 

2.1  ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง)  
2.2  ค่าใช้สอย จ าแนกเป็น ค่าประกันสังคม  และเงินกองทุนทดแทน 
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3. งบลงทุน 
- ให้จัดท าสรุปรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม ป.06 และจัดท ารายละเอียด

การชี้แจงค่าครุภัณฑ์ ตามแบบฟอร์ม ป.07 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม      
ป.08 (แนบค าชี้แจงตามผลผลิต) 

4. งบเงินอุดหนุน 
4.1  ค่าตอบแทน   
4.2   ค่าใช้สอย   
4.3   ค่าวัสดุ   
4.4   ค่าสาธารณูปโภค   
4.5   โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน   
4.6   โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์   
4.7   โครงการบริการวิชาการ   
4.8   โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
4.9   โครงการวิจัยและนวัตกรรม  
 4.10  สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน    
4.11  เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา   
 4.12  สมทบกองทุนสหกิจศึกษา   
4.13  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา   
4.14  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก   
4.15  ทุนพัฒนาบุคลากร(รายเดิม)  
4.16  ค่าบ ารุงสมาชิกสภาวิชาการ/สภาคณบดี   
4.17  สมทบกองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้   
4.18  เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ  
  

5. งบกลาง 
5.1  งานจัดการศึกษา    
 5.1.1  หน่วยงานจัดตั้งตามกฎกระทรวง     
   5.1.1.1  ระดับ ปวส. และ ป.ตรี        

     1)  ภาคปกติ  งบกลางตั้งอย่างน้อย 6%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด      
    2)  ภาคสมทบ  งบกลางตั้งอย่างน้อย 6%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด      
    3)  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า  งบกลางตั้งอย่างน้อย 6%  
ของประมาณการรายรับทั้งหมด      

   4)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ งบกลางตั้งอย่างน้อย 5%  ของประมาณ 
การรายรับทั้งหมด     
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  5.1.1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา        
    1)  ภาคปกติ  งบกลางตั้งอย่างน้อย 5%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด      
    2)  แบบไม่เต็มเวลา  งบกลางตั้งอย่างน้อย 5%  ของประมาณการรายรับ
ทั้งหมด  
    5.1.2  หน่วยงานจัดตั้งภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
   5.1.2.1  ระดับ ปวส. และ ป.ตรี        
    1)  ภาคปกติ  งบกลางตั้งอย่างน้อย 6%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด      
    2)  ภาคสมทบ  งบกลางตั้งอย่างน้อย 6%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด      
    3)  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า  งบกลางตั้งอย่างน้อย 6%  
ของประมาณการรายรับทั้งหมด     
    4)  สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม งบกลางตั้งอย่างน้อย 4%  ของ
ประมาณการรายรับทั้งหมด   
5.2  งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา/ งานฟาร์ม/ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าราชมงคลศรีวิชัย                          
   -  งบกลางตั้งอย่างน้อย 10%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด   
5.3  งานหอพัก    
   -  งบกลางตั้งอย่างน้อย 10%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด   
5.4  รายได้อ่ืนๆ                         
   -  หน่วยงานระดับคณะ/ วิทยาลัย/ ส านัก/ สถาบัน  งบกลางตั้งอย่างน้อย 10%  
ของประมาณการรายรับทั้งหมด    
    -  หน่วยงานระดับวิทยาเขต  งบกลางตั้งอย่างน้อย 10%  ของประมาณการ
รายรับทั้งหมด 
   

6. สบทบมหาวิทยาลัยฯ 
6.1  งานจัดการศึกษา    

6.1.1  หน่วยงานจัดตั้งตามกฎกระทรวง     
6.1.1.1  ระดับ ปวส. และ ป.ตรี        

1)  ภาคปกติ  สมทบมหาวิทยาลัยฯ  24%        
-  ตั้ งวงเงินสมทบค่าการจัดการศึกษา 12%  ของ

ประมาณการรายรับทั้งหมด      
-  ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้า  12%  ของประมาณการรายรับ

ทั้งหมด     
2)  ภาคสมทบ  สมทบมหาวิทยาลัยฯ  24%        
  -  ตั้ งวงเงินสมทบค่าการจัดการศึกษา 12%  ของ

ประมาณการรายรับทั้งหมด      
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-  ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้า  12%  ของประมาณการรายรับ
ทัง้หมด     
3)  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า  สมทบมหาวิทยาลัย

ฯ  22%         
-  ตั้ งวงเงินสมทบค่าการจัดการศึกษา 10%  ของ

ประมาณการรายรับทั้งหมด      
-  ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้า  12%  ของประมาณการรายรับ

ทั้งหมด      
4)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ   สมทบมหาวิทยาลัยฯ  11%        
-  ตั้งวงเงินสมทบค่าการจัดการศึกษา  6%  ของประมาณการ

รายรับทั้งหมด      
-  ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้า  5%  ของประมาณการรายรับ

ทั้งหมด  
       6.1.1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา        

1)  ภาคปกติ  สมทบมหาวิทยาลัยฯ  22%        
  -  ตั้ งวงเงินสมทบค่าการจัดการศึกษา 10%  ของ

ประมาณการรายรับทั้งหมด      
 -  ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้า  12%  ของประมาณการรายรับ

ทั้งหมด      
2)  แบบไม่เต็มเวลา  สมทบมหาวิทยาลัยฯ  22%         

-  ตั้ งวงเงินสมทบค่าการจัดการศึกษา 10%  ของ
ประมาณการรายรับทั้งหมด       

-  ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้า  12%  ของประมาณการรายรับ
ทั้งหมด  

      6.1.2  หน่วยงานจัดตั้งภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
6.1.2.1  ระดับ ปวส. และ ป.ตรี        

1)  ภาคปกติ  ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยฯ  12%  ของ
ประมาณการรายรับทั้งหมด     

2)  ภาคสมทบ  ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยฯ  12%  ของ
ประมาณการรายรับทั้งหมด     

3)  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า  ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยฯ  12%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด          

4)  สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
ฯ  4%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด  

6.2  งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา/ งานฟาร์ม/ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าราชมงคลศรีวิชัย                          
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  -  ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยฯ  5%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด   
6.3  งานหอพัก     

    -  ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยฯ  12%  ของประมาณการรายรับทั้งหมด   
                     6.4  รายได้อ่ืนๆ                         

    -  หน่วยงานระดับคณะ/ วิทยาลัย/ ส านัก/ สถาบัน  ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยฯ  5% ของประมาณการรายรับทั้งหมด    
    -  หน่วยงานระดับวิทยาเขต  ตั้งวงเงินค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยฯ  12%  ของ
ประมาณการรายรับทั้งหมด  

 7. สมทบเงินสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา  
8. สมทบค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ (ระดับบัณฑิตศึกษา)   
9. เงินสมทบวิทยาเขต/ ส่วนกลางสงขลา   
10. สมทบค่าบ ารุงห้องสมุด    
11. สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย   
12. สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร   
13. สมทบหน่วยงาน 

 
 7.1.6 เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ  

  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ (ลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย)  
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการรายรับ 

100% 
 

 สมทบมหาวิทยาลัยฯ 12% 
- สบทบค่าไฟฟ้า 12% 

 

 

วงเงินคณะ/วิทยาลัย 68% 
 

 

 

สมทบวิทยาเขต/ส่วนกลาง
สงขลา 20% 
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อัตราส่วนการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
วงเงินคณะ/วิทยาลัย ตั้งจ่าย 68% 

 
1. เงินสนับสนุนการบริการการศึกษา กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 7%     

1.1 การบริการการศึกษา   
- ค่าบ ารุงห้องสมุด 1%      
- ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2%     

1.2 กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา   
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 0.90%      
- ค่าตรวจสุขภาพ 0.30% *  
 - ค่ากิจกรรมนักศึกษา 2.80%     

(1)  องค์การนักศึกษา 0.60%    
(2)  สโมสรนักศึกษา 2% *       
(3)  กองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 0.20%   

2. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน  1% *  
3. วงเงินพัฒนางานวิจัย  1%  
4. สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร  1%  
5. งบกลางคณะ/วิทยาลัย อย่างน้อย  6%  
6. รายการอื่นๆ 52%   

- ส่งสมทบกองทุนสหกิจศึกษา (เฉพาะหน่วยงานที่จัดการเรียนสหกิจศึกษา)   
- อ่ืนๆ  
 

 หมายเหตุ :  1. * ตั้งจ่ายที่คณะ / วิทยาลัย                 
      2.  วิทยาลัยรัตภูมิ  ไม่น าส่งสมทบวิทยาเขต 20%   ตั้งจ่ายได้ไม่เกิน  88%  ของประมาณการ
รายรับ   
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   7.1.7  Flow Chart ขั้นตอนการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายได้  

 

 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดท า/และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัย                
 

 

     เม.ย. 

จัดท าการประมาณการรายรับ 

จัดท าการประมาณการรายจ่าย 

พ.ค. - มิ.ย. 

เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

จัดส่งกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มิ.ย. - ก.ค. 

ก.ค. 

ส.ค. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายได้ประจ าปี 

ก.ค. 

คณะฯรับทราบและถือปฏิบัติตาม ก.ย. 

จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ติดตามและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ต.ค. 

ทุกเดือน/ไตรมาส 

 

 

 

 

 

- ค่าบ ารุงหอ้งสมุด 

- ค่าบ ารุงคอมพิวเตอร ์

  และเครือข่าย 

 

 

- งบบุคลากร 
- งบด าเนินงาน 

- งบอุดหนุน 

- งบลงทุน 
 
 

 

 

ไม่ถูกต้อง 

 ถูกต้อง 
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    7.2 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

        7.2.1 วิธีการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี จ าแนกตามงบรายจ่าย 

งบรายจ่าย - รายการค่าใช้จ่าย วิธีการ/กระบวนการ/รายละเอียดที่ต้องระบุ 

1. งบบุคลากร 
2. งบด าเนินงาน 

 หน่วยงานไม่ต้องจัดท ารายละเอียด (กองนโยบายและแผน
ด าเนินการ) 

   2.1 ค่าตอบแทน  

       2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ   
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1. กรณีหน่วยงานมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้คิดค่าตอบแทน

ตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  
- วันท าการ ไม่เกินวันละ 4 ชม. อัตรา ชม. ละ 50 บาท รวม  

200  บาทต่อวัน 

  
- วันหยุดราชการไม่เกินวันละ 7 ชม. อัตรา ชม. ละ 60 บาท 

รวม  420  บาทต่อวัน 

  
2. ในการจัดท าค าของบประมาณใช้เกณฑ์การปฏิบัติงานนอกเวลา
และปฏิบัติงานวันหยุดโดยเฉลี่ยวันละ 100 บาท 

  

3. การค านวณเงินพิจารณาจากผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนวันที่
ปฏิบัติการในแต่ละงานที่จะท า x จ านวนคนที่ปฏิบัติงานในแต่ละงาน 
x 100 บาท 

  
4. งานแต่ละงานที่กระท าจะต้องสอดคล้องกับภารกิจที่จะต้องกระท า
โดยแท้จริงต้องระบุรายละเอียดในส่วนของงานที่จะท าใน 

  ปีงบประมาณว่ามีอะไรบ้าง ค านวณตามแบบ ง.2-1/1 

(2)  ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 1. ค านวณตามแบบ ง.2-1/2 โดยระบุถึงรายการสิ่งก่อสร้าง  อาคารที่
จะด าเนินการก่อสร้าง 

  
2. อัตราค่าควบคุมงานก่อสร้างก าหนดให้ใช้อัตรา  250 บาท ต่อคน
ต่อวัน 

  
3. ค านวณโดยพิจารณาจากผลคูณระหว่างจ านวนวันที่ด าเนินการ x 
จ านวนคนที่ปฏิบัติงาน  x  อัตราค่าตอบแทนที่ก าหนด 

  
4. ช่วงระยะเวลาการควบคุมงานให้พิจารณาก าหนดจากจ านวน
อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ต้องด าเนินการและจ านวนคนที่จะด าเนินการ 

             (3) ค่าสอนพิเศษ 
1. ค านวณตามแบบ ง.2-1/3 โดยพิจารณาจากเกณฑ์จ านวนหน่วย
ชั่วโมงท่ีต้องท าการสอนในหนึ่งภาคการศึกษาและจ านวนชั่วโมงท่ีเกิน 

  
ภาระงานสอน X อัตราค่าชั่วโมงสอน 
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งบรายจ่าย - รายการค่าใช้จ่าย วิธีการ/กระบวนการ/รายละเอียดที่ต้องระบุ 

     (4)  เงินสมนาคุณวิทยากร  
(เป็นค่าตอบแทนวิทยากรที่เชิญมาสอนและ

บรรยายทางวิชาการแก่นักศึกษา) 

1. ค านวณตามแบบ ง.2-1/4 โดยระบุรายละเอียดรายวิชาที่มีการเชิญ
วิทยากรมาบรรยายหรือสอนจ านวนสัปดาห์ที่บรรยายหรือสอน   
จ านวนชั่วโมง 

 

2. ค านวณจ านวนชั่วโมงท่ีเชิญวิทยากรมาบรรยายใน 1 ปีงบประมาณ 
  โดยแยกระดับ ปวส.  และ ปริญญาตรี 
3. ค านวณจากผลคูณระหว่าง  จ านวนชั่วโมงท่ีวิทยากรบรรยาย x 
ค่าตอบแทนการบรรยายตามเกณฑ์ คือ 
    -  ระดับ ปวส. 200 บาท/ชม. 
    -  ระดับ ปริญญาตรี 300 บาท/ชม. 
4. การค านวณจ านวนชั่วโมงที่จะบรรยายของวิทยากรจะต้องน าไปลบ
ออกจากชั่วโมงสอนพิเศษท่ีค านวณได้ 

2.2 ค่าใช้สอย   
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ(เป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของ
บุคลากร) 

1. ระบุภารกิจของบุคลากรที่จะเดินทางไปปฏิบัติราชการ เช่น 
ประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม การประชุมผู้บริหาร การติดต่อ
ราชการส่วนกลางฯลฯ 
2. จ านวนบุคลากรที่จะเดินทางในแต่ละภารกิจรวม 
3. จ านวนวันที่จะปฏิบัติราชการ 
4. จ านวนครั้งที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
5. การค านวณพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่ค านวณตามภารกิจของ
บุคลากร ดังนี้ 

 

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ x จ านวนวันที่ปฏิบัติราชการในแต่ละ
ภารกิจ x จ านวนครั้ง x อัตราค่าใช้จ่าย 
        อัตราค่าใช้จ่ายต่อคน มีดังนี้ 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยง คิดอัตราวันละ 240 บาท 
-  ค่าเช่าที่พัก คิดอัตราวันละ 800 บาท 
-  ค่าพาหนะ คิดเฉลี่ยครั้งละ 2,000 บาท 

  2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1. ระบุรายละเอียดจ านวนยานพาหนะที่มีอยู่จ าแนกตามประเภทและ
อายุการใช้งาน 
2. ระบุปริมาณการใช้งาน (ทั้งปีหรือจ านวน ช.ม./ ปี) 
3. ระบุอัตราค่าซ่อมแซม 
4. ยานพาหนะใดที่ได้รับการซ่อมบ ารุง (ตามอายุการใช้งานและ
อะไหล่) ถือว่าเป็นของใหม่เริ่มนับเวลาการใช้งานใหม่ 
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งบรายจ่าย - รายการค่าใช้จ่าย วิธีการ/กระบวนการ/รายละเอียดที่ต้องระบุ 

 2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 
 
 
 2.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน 
 2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2.2.6 ค่าประกันสังคม 
 

 2.3. ค่าวัสดุ 
    2.3.1  วัสดุส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
    2.3.2  ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

1. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตามความจ าเป็นและ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
2. ค านวณโดยพิจารณาจาก จ านวนครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่จะท า
การซ่อมแซม x ราคาค่าซ่อมแซมที่ประมาณการไว้ 
1. ต้องแนบเอกสารสัญญาข้อตกลง และอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย 
1. กรณีมีสัญญาจ้างอยู่แล้วต้องแนบสัญญาจ้างด้วย 
2. ค่าจ้างเหมาบริการจัดจ้างบริษัทเอกชนท าความสะอาด (อาคารที่ท าการ

ก่อสร้างใหม่ที่ไม่มีลูกจ้าง  นักการภารโรงท าความสะอาด)ให้ระบุช่ืออาคาร ปีที่
สร้างเสร็จพื้นที่ อัตราค่าจ้างต่อตารางเมตร ตามเกณฑ์ที่ก าหนดอัตราค่าจ้าง
เหมารายเดือน 
3. ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด การค านวณค่าใช้จ่ายอาศัย
เกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 
   1) เฉพาะอาคารใหม่ท่ีไม่มีนักการภารโรงดูแล 
   2) พ้ืนที่ที่ใช้ปฏิบัติงานไม่รวมพ้ืนที่ดาดฟ้า 
   3) อัตราค่าจ้างเหมาต่อ ตร.เมตร ดังนี้ 
       3.1 พ้ืนที่ไม่เกิน 5,000  ตร.ม.  ไม่เกิน 6 บาท 
       3.2 พ้ืนที่ 5,001 - 10,000  ตร.ม.  ไม่เกิน 5.50 บาท 
       3.3 พ้ืนที่ตั้งแต่ 10,001 ม2 ขึ้นไป ตร.ม.  ไม่ เกิน 5 บาท 
       3.4 พ้ืนที่บริเวณรอบ ๆ อาคาร ถนน และลานจอดรถ ตร.ม.ละ
ไม่เกิน 3 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุกขนาดใหญ่เพ่ือการบรรทุกนักศึกษาใน
การแข่งขันกีฬาการฝึกอบรมการออกค่ายอาสาพัฒนา ฯลฯ (ระบุ
จ านวนคัน  จ านวนครั้ง และค่าจ้างเหมา)   
คิดอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน (คิดเฉพาะพนักงานราชการ) 
 

 
1. จะต้องระบุรายการวัสดุที่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส านักงานโดยจ าแนกเป็นชนิดต่าง ๆ รายการ จ านวนที่ต้องการในแต่
ละรายการ และราคารวมทั้งจ านวนเงินที่จะจัดซื้อรวมแต่ละรายการ 
เช่น 
   1. ค่ากระดาษอัดส าเนา 100 รีม รีมละ….. 
   2. ค่ากระดาษไข 200 ม้วน  ม้วนละ 
   3. ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 50 รีม รีมละ… 
1. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทยานพาหนะประเภทเครื่องยนต์  
หมายเลขทะเบียนรถ อายุ จ านวนและปริมาณการใช้งานทั้งปี ฯลฯ 
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
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    2.3.3  ค่าวัสดุการศึกษา 
 
 
 
 
 
    2.3.4  ค่าวัสดุหนังสือและวารสารต ารา 
 
 
 
 
    2.3.5 วสัดุการเกษตร 
 
 
 
 
    2.3.6 วสัดุวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

3. งบลงทุน 
    3.1 ค่าครุภัณฑ์ 

1. ค านวณค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์อัตราวัสดุต่อหัวนักศึกษา    
2. สรุปจ านวนนักศึกษา จ าแนกตามภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษา
2557 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และ จ าแนกตาม
ประเภทวิชาและระดับการศึกษา เพ่ือใช้ในการค านวณค่าใช้จ่ายจาก
จ านวนนักศึกษาแต่ละประเภทวิชาและแต่ละระดับx อัตราค่าใช้จ่าย
ต่อหัวนักศึกษา (คิดภาคการศึกษาละครึ่งอัตรา) 
1. ค านวณค่าใช้จ่ายจากรายการหนังสือหรือเอกสารที่จะจัดซื้อ 
จ านวนและราคาที่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
2. อธิบายถึงความจ าเป็นและจ านวนนักศึกษาที่จะใช้ในการศึกษาหา
ความรู้ 
1. ให้ระบุรายละเอียดชนิดของวัสดุที่จะซื้อ ได้แก่ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยา
ก าจัดวัชพืชพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ฯลฯ ระบุราคาและจ านวน
หน่วยที่จะจัดซื้อ 
2. อธิบายถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องใช้ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์
ของหน่วยงาน 
1. ระบุถึงชนิดของวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น คลอรีน สารส้ม ผงเคมี โฟม
ส าหรับเครื่องดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองและมีการใช้งานใน 
ช่วงเวลาจ ากัด 
2. ค านวณค่าใช้จ่าย พิจารณาจากรายการวัสดุจ านวนที่จะจัดซื้อและ
จ านวนที่จะซ้ือตามราคาตลาด 
 
1. เรียงล าดับความส าคัญ/จ าเป็น ของครุภัณฑ์ท่ีเสนอขอแต่ละผลผลิต
เป็นภาพรวมของทั้งหน่วยงาน ไม่แยกประเภท  ภาควิชา  แผนกวิชา   
ตามแบบฟอร์ม  ง.3 
2. จัดท าค าของบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามแบบฟอร์มค าเสนอขอ 
3. รายการที่เสนอขอจะต้องมี Spec พร้อมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
ทันท ี
4. ให้ระบุรายละเอียดค าชี้แจงแต่ละรายการตามแบบฟอร์ม  ง.4 
5. ครุภัณฑ์ที่ของบประมาณจะต้องมีการใช้งานในการสอนนักศึกษาที่
เปิดสอนไว้แล้ว หรืออยู่ในเป้าหมายที่จะเปิดสอนปีต่อไป 
6. ครุภัณฑ์ที่ของบประมาณจะต้องมีข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นใน
การเรียนการสอนและมีความถี่ในการใช้งานต่อสัปดาห์ในระดับที่สูง
เพียงพอ 
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    3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

7. สนับสนุนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ครุภัณฑ์ที่มีความ
จ าเป็นส าหรับมาตรฐานวิชาชีพ 
8. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา  และศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองให้ใช้
สัดส่วนจ านวนห้อง : นักศึกษา =  1 :  1,000 
9. ครุภัณฑ์ที่ของบประมาณจะต้องมีอาคารสถานที่รองรับที่สอดคล้อง
กับการจัดซื้อและติดตั้ง 
10.ชะลอครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ยานพาหนะ  และ
ครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง  ไม่คุ้มค่า   หรือครุภัณฑ์ที่สามารถใช้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นได้ 
11.ชะลอครุภัณฑ์ในสาขาวิชาที่ได้รับเงินกู้ธนาคารโลก  และเงินกู้
ออสเตรีย   
12. ครุภัณฑ์ที่ของบประมาณรายการที่มีมูลค่าต่ ากว่า 10,000  บาท  
ให้ไปขอในงบประมาณเงินรายได ้
1. เรียงล าดับความส าคัญ/จ าเป็น ของรายการค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่
เสนอขอแต่ละผลผลิตเป็นภาพรวมของทั้งหน่วยงาน ไม่แยกประเภท  
ภาควิชา  แผนกวิชา  ตามแบบฟอร์ม  ง.3 

 

2. รายการก่อสร้างที่เสนอขอทุกรายการต้องมีแบบรูปรายการ  ราคา
กลางที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมส าหรับการประกวดราคา  จัดจ้าง แนบมา
พร้อมค าเสนอของบประมาณ 

  

3. ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นประโยชน์ที่จะได้รับความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นหากไม่ได้รับการปรับปรุง กิจกรรม/การด าเนินงาน  รวมทั้ง
รายละเอียด  เกี่ยวกับความพร้อมในการด าเนินการในเอกสาร
ประกอบค าชี้แจง  แบบ ง.5 

 4. เงินอุดหนุน 
    4.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 
         (อัตราพนักงาน 1.3)  
    4.2  โครงการวิจัย   
    4.3  รายการอื่นๆ เช่น 
          โครงการบริการทางวิชาการ 

 
หน่วยงานไม่ต้องจัดท ารายละเอียด (กองนโยบายและแผนด าเนินการ) 
 
ต้องเป็นโครงการที่เสนอผ่านสถาบันวิจัยเท่านั้น 
ให้เสนอในรูปของโครงการและส่งรายละเอียดโครงการไปยังส านักงานรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  โดยจะพิจารณาเฉพาะโครงการที่มี
รายละเอียดแนบเท่านั้น ให้สรุปเหตุผลความจ าเป็นในแต่ละประเภท
รายการครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้น 
หรือลดลงของเป้าหมายกิจกรรมหลักตลอดจนการสะท้อนต่อการน าส่ง
ผลผลิตที่คาดว่าจะด าเนินการกรณีมีภาระผูกพันให้แนบสัญญาหรือเอกสาร
ที่ระบุถึงข้อสัญญาด้วย 
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5. รายจ่ายอ่ืน 
 

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 
 

(2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์   

         และเทคโนโลยี 
(3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
(4) ค่ า ใช้ จ่ ายอนุ รั กษ์ พันธุ กรรม พืช อัน

เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด า ริ ส น อ ง
พระราชด าริ 

(5) โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา 

ให้เสนอในรูปของโครงการและจัดท ารายละเอียดโครงการตาม
แบบฟอร์ม ง.9 
และแบบสรุปโดยจะพิจารณาเฉพาะโครงการที่มีรายละเอียดแนบ
เท่านั้นการสรุปค าชี้แจง ให้สรุปเหตุผลความจ าเป็นในแต่ละประเภท
รายการครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การใช้จ่าย ที่สอดคล้องกับการ
เพ่ิมข้ึน หรือลดลงของเป้าหมายกิจกรรมหลัก ตลอดจนการสะท้อนต่อ
การน าส่งผลผลิตที่คาดว่าจะด าเนินการ 
 

 
 

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 
(6) โ ค ร งก า ร เ ต รี ย มคว ามพร้ อม เข้ า สู่

ประชาคมอาเซียน  

  7.2.2 การตั้งงบประมาณรายจ่าย มีดังนี้ 
   1.  การจัดท างบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ 

 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้จัดท างบประมาณ 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ :   ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    ผลผลิต  :   ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลผลิต  :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     ผลผลิต  :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ยุทธศาสตร์ :   ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    ผลผลิต  :   ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์ :   ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

     ผลผลิต  :  โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
    รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 

     ผลผลิต  :  รายการบุคลากรภาครัฐ 
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2.  การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามผลผลิต  และงบรายจ่าย 

ผลผลิต ค าอธิบายการตั้งงบรายจ่าย 
ผลผลิต  : ผลงานการให้บริการวิชาการ  - ตั้งงบประมาณได้เฉพาะงบรายจ่ายอื่นในส่วนของโครงการ

บริการวิชาการ   
 และส่งรายละเอียดโครงการไปยังส านักงานรองอธิการบดี 
 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชากา ร หน่วยบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  -  ตั้งงบประมาณได้ในงบด าเนินงาน (ยกเว้นรายการข้ันต่ า)   

งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน โดยพิจารณา
จากภาระงานในการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 

 - ตั้งงบประมาณงบรายจ่ายอ่ืนในส่วนของโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  โดยท ารายละเอียดชี้แจงประกอบ
ตามแบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี 

 -  ตั้งงบประมาณได้ในงบด าเนินงาน (ยกเว้นรายการข้ันต่ า)   
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน โดยพิจารณา
จากภาระงานในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 - ตั้งงบประมาณงบรายจ่ายอ่ืนในส่วนของโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยท ารายละเอียดชี้แจงประกอบ
ตามแบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

ผลผลิต :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  - ตั้งงบประมาณได้เฉพาะงบรายจ่ายอ่ืน  ในส่วนของ
โครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                       
โดยท ารายละเอียดชี้แจงตามแบบ ง.9 (ท านุฯ) 

ผลผลิต  :  โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 

 

 - ตั้งงบประมาณได้เฉพาะงบเงินอุดหนุน  ในส่วนของ
โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ ที่มีศักยภาพ  ทั้งนี้
ต้องเป็นโครงการที่เสนอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้ว
เท่านั้น  (หน่วยงานไม่ต้องส่งข้อมูลมายังกองนโยบายและ
แผนกองนโยบายและแผนใช้ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา) 

ผลผลิต  :  รายการบุคลากรภาครัฐ 
 

- ตั้งงบประมาณได้ในงบบุคลากร งบด าเนินงาน และ
งบอุดหนุน (เฉพาะรายการขั้นต่ าและเงินอุดหนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากร)  (หน่วยงานไม่ต้องส่งข้อมูลมายังกอง
นโยบายและแผน เนื่ องจากกองนโยบายและแผน
ด าเนินการ) 
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7.2.3 รายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1. งบบุคลากร 
1.1 พิจารณาตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน และเงินจ่ายควบเงินเดือน 

(งบประมาณรายจ่ายประจ าขั้นต่ า) 
2. งบด าเนินงาน 

2.1 พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ง.2 
3. งบลงทุน 

3.1 รายการครุภัณฑ์ 

(1) พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ง.4 
(2) เอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีที่ ได้รับ

งบประมาณ  
(2.1)  แบบ ง.4   
(2.2)  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)  
(2.3)  แบบใบเสนอราคา (QUOTATION) 

(3) กรณีรายการครุภัณฑ์เป็นครุภัณฑ์มาตรฐาน ให้ก าหนดชื่อและราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 

(4) ส่งรายละเอียดค าเสนอขอรายการครุภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3.2 รายการสิ่งก่อสร้าง 

(1) พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ง.5  แบบรูป
รายการและประมาณการราคาก่อสร้าง 

(2) ส่งรายละเอียดค าเสนอขอรายการสิ่งก่อสร้างภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 4. งบอุดหนุน 

4.1 ทุนให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน 
4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย) พิจารณาตามบัญชีถือจ่าย

เงินเดือนและเงินจ่ายควบเงินเดือน 
4.3 โครงการวิจัย พิจารณาให้เป็นไปตามโครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. 

5. งบรายจ่ายอ่ืน (โครงการ) 
5.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ง.9 (ท านุฯ) 
5.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ง.9 (สังคม/วิทย์) 
5.3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนและกิจรรมนักศึกษา 

พิจารณาจากรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุนของนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา  
(กองนโยบายและแผน ด าเนินการ) 
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5.4 โครงการบริการทางวิชาการ พิจารณาให้เป็นไปตามคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
บริการวิชาการ 
(ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) 
 

5.5 ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พิจารณาโครงการตามแผนแม่บท อพ.สธ.  
(ส านักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการด าเนินการ) 

 
5.6 โครงการจัดการศึกษาด้านซ่อมบ ารุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA  

 เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ 9 มทร. (กองนโยบายและแผน ด าเนินการ) 
5.7 โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคใต้ เป็นโครงการตามนโยบาย

รัฐบาล  
   (กองนโยบายและแผน ด าเนินการ) 

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ 
1. ความถูกต้องครบถ้วนในการเขียนข้อเสนอโครงการ  

(พร้อมลายเซ็นผู้เสนอโครงการ /คณบดี/ผอ.)  
2. ส่งรายละเอียดค าเสนอขอโครงการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ความสอดคล้องของโครงการกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มาตรการ แผนงาน 
4. ค าเสนอขอโครงการสอดคล้องกับผลผลิต 
5. ค าเสนอขอโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
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      7.2.4  Flow Chart ขั้นตอนการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  

 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดท า/และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย                
 

 

     ต.ค. 

จัดท าการประมาณการรายจ่าย 

เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

จัดส่งกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

พ.ย. – ธ.ค. 

ธ.ค. 

ม.ค. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ม.ค. 

คณะฯรับทราบและถือปฏิบัติตาม ก.พ. 

จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ติดตามและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ก.พ. 

ทุกเดือน/ไตรมาส 

 

 

 

 

 

- งบบุคลากร 
- งบด าเนินงาน 

- งบอุดหนุน 

- งบลงทุน 
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 ถูกต้อง 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 



แบบ ป.02
ผลผลิตท่ี 1 

 (รายการ

บุคลากร

ภาครัฐฯ )

ผลผลิตท่ี 2 

 (สังคมฯ)

ผลผลิตท่ี 3 

(บริการ

วิชาการ)

ผลผลิตท่ี 4 

  (วิทย์ฯ)

ผลผลิตท่ี 5  

(ท านุบ ารุงฯ)

ผลผลิตท่ี 6 

(วิจัย และ

นวัตกรรม)

งบกลาง/

สมทบ

หน่วยงาน

สมทบ

มหาวิทยาลัย
รวมท้ังส้ิน

1. งบบุคลากร -                -              

1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว ( ............อัตรา ) -                 -                

2. งบด าเนินงาน -                -              

2.1 ค่าตอบแทน -                 -                

 - ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง -                 -                

2.2 ค่าใช้สอย -                 -                

 - ค่าประกันสังคม -                 -                

 - เงินกองทุนทดแทน -                 -                

3. งบลงทุน -                -                -              

3.1 ค่าครุภัณฑ์ -                 -                 -                

3.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                 -                 -              

4. งบเงินอุดหนุน -                -                -                -                 -                 -              

4.1 ค่าตอบแทน -                 -                 -                

 - ค่าตอบแทนอ่ืนๆ -                 -                 

4.2 ค่าใช้สอย -                 -                 -                

 - ค่าตรวจสุขภาพ -                 -                 -                

 - ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ -                 -                 -                

4.3 ค่าวัสดุ -                 -                 -                

- ค่าหนังสือวัสดุต าราเรียน*** -                 -                 -                

- ค่าวัสดุการศึกษา -                 -                 -                

- ค่าวัสดุอ่ืนๆ -                 -                 -                

4.4 ค่าสาธารณูปโภค -                 -                 -                

4.5 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน -                 -                 -                

4.6 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ -                 -                 -                

4.7 โครงการบริการวิชาการ -                 -                

4.8 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม -                   -                

4.9 โครงการวิจัยและนวัตกรรม -                   -                

4.10 สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน -                 -                 -                

4.11 เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา -                 -                 -                

4.12 สมทบกองทุนสหกิจศึกษา -                 -                 -                

4.13 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา -                 -                 -                

4.14 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก -                 -                 -                

4.15 ทุนพัฒนาบุคลากร(รายเดิม) -                 -                 -                

4.16 ค่าบ ารุงสมาชิกสภาวิชาการ/สภาคณบดี -                 -                 -                

4.17 สมทบกองทุนฝึกทักษะนักศึกษาท่ีก่อให้เกิดรายได้ -                 -                 -                

4.18  เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ -                 -                 -                

5. งบกลาง -               -              

6.1 งบกลางระดับ ป.ตรี -                 -                

6.2 งบกลางระดับบัณฑิตศึกษา -                 -                

6.3 งบกลางอ่ืน (งานฟาร์ม หอพัก รายได้อ่ืน) -                 -                

6. เงินสมทบมหาวิทยาลัย -                 -              

7.1 การจัดการศึกษา -                   -                

7.2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ -                   -                

-                 -              

-                 -              

-                 -              

-                 -              

-                 -              

-                 -              

13. สมทบหน่วยงาน -              

-                -                -                -                -                 -                 -               -                 -              

วงเงินต้ังจ่ายระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ
หน่วยงาน..............................................................

รายการ

7. สมทบเงินสนับสนุนการบริการการศึกษา กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา

8. สมทบค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รวมท้ังส้ิน

9. เงินสมทบส่วนกลางสงขลา/วิทยาเขต

10. สมทบค่าบ ารุงห้องสมุด

11. สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย

12. สมทบทุนพัฒนาบุคลากร
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เทอม ภาคฤดูร้อน เทอม

2/2563 2563 1/2564 7% 12% 20% 1% 1% 1% 52% 6%

ระดับ ปริญญาตรี -       -         -       -            -              -         -            -           -               -           -            -                -              -           

  - ด้านวิทย์ฯ

 - ด้านสังคมฯ

รวมท้ังส้ิน -       -         -       -            -              -         -            -           -               -           -            -                -              -           

แบบฟอร์มส าหรับ

1.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3.  วิทยารัยรัตภูมิ

4.  คณเทคโนโลยีและการจัดการ

5.  คณะสัตวแพทยศาสตร์

6.  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมทบ

กองทุน

พัฒนา

บุคลากร

วงเงินท่ีสามารถ

ต้ังงบประมาณ 

รายจ่ายไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จัดการศึกษา ค่าไฟฟ้า
รวม

รวม

ระดับ

ประมาณการรายรับ เงินสนับสนุน

การบริการ

การศึกษา 

กิจกรรมและ

สวัสดิการ นศ.

วงเงินต้ังงบประมาณรายจ่าย

รวม

งบประมาณ

รายจ่ายท้ังส้ิน

งบกลาง

อย่างน้อย

สมทบมหาวิทยาลัยฯ (12%) สมทบ

ส่วนกลาง

สงขลา/  

วิทยาเขต

สมทบกองทุน

ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัย

หน่วยงาน

วงงิน

พัฒนา

งานวิจัย

สรุปประมาณการรายรับ - วงเงินเพ่ือต้ังงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงานจัดต้ังภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การจัดการศึกษา ระดับ ป.ตรี  ภาคปกติ

หน่วยงาน ....................................................................

                               แบบ  ป.03

27



แบบ ปส.3 (2-63)

จ ำนวนหน่วยกิต 

บรรยำย/ คน

จ ำนวนหน่วยกิต  

ปฏิบัติ / คน

รวมเงินค่ำหน่วยกิตบรรยำย 

(200 x  นศ. x จ ำนวน นก.)

รวมเงินค่ำ หน่วยกิตปฏิบัติ 

(240 x   นศ x  จ ำนวน นก.)

 รวมเงินค่ำ   

ลงทะเบียนเรียน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5)

คณะ..................................

     ระดับปวส.

      1.  สาขาวิชา.....

      2.  สาขาวิชา.....

      3.  สาขาวิชา.....

     ระดับปริญญำตรี

      1.  สาขาวิชา.....

      2.  สาขาวิชา.....

      3.  สาขาวิชา.....

รวมรำยรับภำคกำรศึกษำท่ี  2/2563

ตำรำงประมำณกำรรำยรับ  งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รำยวิชำพ้ืนฐำนท่ีสอนให้คณะอ่ืนๆ

สอนวิชำพ้ืนฐำนให้คณะ .................................

กำรจัดกำรศึกษำ ระดับ ป.ตรี  ภำคปกติ  ด้ำนสังคมศำสตร์

ภำคกำรเรียนท่ี 2/2563

คณะ / ระดับ / สำขำ

จ ำนวนนักศึกษำท่ี 

ลงทะเบียนภำคเรียน

ภำคกำรศึกษำท่ี  2/2563

ค่ำลงทะเบียนเรียน ภำคกำรศึกษำท่ี    2/2563
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    แบบ ปส. 3 (3-63)

จ ำนวนหน่วยกิต 

บรรยำย / คน

จ ำนวนหน่วยกิต  

ปฏิบัติ / คน

รวมเงินค่ำหน่วยกิตบรรยำย 

(200 x  นศ. x จ ำนวน นก.)

รวมเงินค่ำ หน่วยกิตปฏิบัติ 

(240 x   นศ x  จ ำนวน นก.)

รวมเงินค่ำ 

ลงทะเบียนเรียน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5)

คณะ..................................

     ระดับปวส.

      1.  สาขาวิชา.....

      2.  สาขาวิชา.....

      3.  สาขาวิชา.....

     ระดับปริญญำตรี

      1.  สาขาวิชา.....

      2.  สาขาวิชา.....

      3.  สาขาวิชา.....

รวมรำยรับ ภำคฤดูร้อน  ปี  2563

ตำรำงประมำณกำรรำยรับ  งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

สอนวิชำพ้ืนฐำนให้คณะ .................................

กำรจัดกำรศึกษำ ระดับ ป.ตรี  ภำคปกติ  ด้ำนสังคมศำสตร์

 ภำคฤดูร้อน ปี 2563

คณะ / ระดับ / สำขำ

จ ำนวนนักศึกษำท่ี 

ลงทะเบียนเรียน

 ภำคฤดูร้อน  ปี 2563

ค่ำลงทะเบียนเรียน ภำคฤดูร้อน  ปี 2562

รำยวิชำพ้ืนฐำนท่ีสอนให้คณะอ่ืนๆ
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แบบ ปส. 3 (1-64)

จ ำนวนหน่วยกิต 

บรรยำย / คน

จ ำนวนหน่วยกิต  

ปฏิบัติ / คน

รวมเงินค่ำหน่วยกิตบรรยำย 

(200 x นศ. x จ ำนวน นก.)

รวมเงินค่ำ หน่วยกิตปฏิบัติ 

(240 x นศ x  จ ำนวน นก.)

รวมเงินค่ำ 

ลงทะเบียนเรียน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5)

คณะ..................................

     ระดับปวส.

      1.  สาขาวิชา.....

      2.  สาขาวิชา.....

      3.  สาขาวิชา.....

     ระดับปริญญำตรี

      1.  สาขาวิชา.....

      2.  สาขาวิชา.....

      3.  สาขาวิชา.....

รวมรำยรับภำคกำรศึกษำท่ี  1/2564

ตำรำงประมำณกำรรำยรับ  งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

รำยวิชำพ้ืนฐำนท่ีสอนให้คณะอ่ืนๆ

สอนวิชำพ้ืนฐำนให้คณะ .................................

กำรจัดกำรศึกษำ ระดับ ป.ตรี  ภำคปกติ  ด้ำนสังคมศำสตร์

ภำคกำรศึกษำท่ี   1/2564

คณะ / ระดับ / สำขำ

จ ำนวนนักศึกษำ

ท่ีลงทะเบียนเรียน

ภำคกำรศึกษำท่ี  1/2564

ค่ำลงทะเบียนเรียน  ภำคกำรศึกษำท่ี   1/2564
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แบบ  ปว.1 (2-63)

จ ำนวนหน่วยกิต

 บรรยำย / คน

จ ำนวนหน่วยกิต 

 ปฏิบัติ / คน

จ ำนวนหน่วยกิต 

บรรยำย / คน 

(200 x นศ. x หน่วยกิต)

จ ำนวนหน่วยกิต 

 ปฏิบัติ / คน 

(240 x นศ. x หน่วยกิต)
(1) (2) (3) = (1) x (2) (4) (5) (6) (7) (8) = (3) - (6) - (7)

หลักสูตร  2   ปี

สำขำวิชำ…………………

ช้ันปีท่ี 1

ช้ันปีท่ี 2

ช้ันปีท่ี 3

หลักสูตร   4   ปี

สำขำวิชำ…………………

ช้ันปีท่ี 1

ช้ันปีท่ี 2

ช้ันปีท่ี 3

ช้ันปีท่ี 4

รวมรำยรับภำคกำรศึกษำท่ี  2/2563

ตำรำงประมำณกำรรำยรับ  งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ภำคกำรเรียนท่ี  2/2563

หลักสูตร /สำขำวิชำ / ช้ันปี

จ ำนวนนักศึกษำ   

ภำคกำรศึกษำท่ี  

2/2563

ค่ำธรรมเนียม

กำรศึกษำแบบ

เหมำจ่ำย/คน

รวมค่ำธรรมเนียม 

(นศ. x ค่ำธรรมเนียม)

หักวิชำพ้ืนฐำนท่ีคณะอ่ืนสอนให้

รวมรำยรับ

กำรจัดกำรศึกษำ ระดับ ป.ตรี  ภำคปกติ  ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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แบบ  ปว. 1 (3-63)

จ ำนวนหน่วยกิต 

บรรยำย / คน

จ ำนวนหน่วยกิต 

 ปฏิบัติ / คน

จ ำนวนหน่วยกิต

บรรยำย / คน 

(200 x นศ. x หน่วยกิต)

จ ำนวนหน่วยกิต 

 ปฏิบัติ / คน 

(240 x นศ. x หน่วยกิต)

(1) (2) (3) = (1) x (2) (4) (5) (6) (7) (8) = (3) - (6) - (7)

หลักสูตร  2   ปี

สำขำวิชำ…………………

ช้ันปีท่ี 1

ช้ันปีท่ี 2

หลักสูตร   4   ปี

สำขำวิชำ…………………

ช้ันปีท่ี 1

ช้ันปีท่ี 2

ช้ันปีท่ี 3

ช้ันปีท่ี 4

รวมรำยรับ ภำคฤดูร้อน  ปี  2563

ตำรำงประมำณกำรรำยรับ  งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

กำรจัดกำรศึกษำ ระดับ ป.ตรี  ภำคปกติ  ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ภำคฤดูร้อน  ปี 2563

หลักสูตร /สำขำวิชำ / ช้ันปี

จ ำนวนนักศึกษำ  

   ภำคฤดูร้อน    

ปี 2563

ค่ำธรรมเนียม

กำรศึกษำแบบ

เหมำจ่ำย/คน

รวมค่ำธรรมเนียม 

(นศ. x ค่ำธรรมเนียม)

หักวิชำพ้ืนฐำนท่ีคณะอ่ืนสอนให้

รวมรำยรับ
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แบบ ปว. 1 (1-64)

จ ำนวนหน่วยกิต

 บรรยำย / คน

จ ำนวนหน่วยกิต 

 ปฏิบัติ / คน

จ ำนวนหน่วยกิต 

บรรยำย / คน 

(200 x นศ. x หน่วยกิต)

จ ำนวนหน่วยกิต  

ปฏิบัติ / คน  

(240 x นศ. x หน่วยกิต)

(1) (2) (3) = (1) x (2) (4) (5) (6) (7) (8) = (3) - (6) - (7)

หลักสูตร  2   ปี

สำขำวิชำ…………………

ช้ันปีท่ี 1

ช้ันปีท่ี 2

หลักสูตร   4   ปี

สำขำวิชำ…………………

ช้ันปีท่ี 1

ช้ันปีท่ี 2

ช้ันปีท่ี 3

ช้ันปีท่ี 4

รวมรำยรับภำคกำรศึกษำท่ี  1/2564

ตำรำงประมำณกำรรำยรับ  งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

กำรจัดกำรศึกษำ ระดับ ป.ตรี  ภำคปกติ  ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ภำคกำรเรียนท่ี 1/2564

หลักสูตร /สำขำวิชำ / ช้ันปี

จ ำนวนนักศึกษำ  

 ภำคกำรศึกษำท่ี 

 1/2564

ค่ำธรรมเนียม

กำรศึกษำแบบ

เหมำจ่ำย/คน

รวมค่ำธรรมเนียม

 (นศ. x ค่ำธรรมเนียม)

หักวิชำพ้ืนฐำนท่ีคณะอ่ืนสอนให้

รวมรำยรับ
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-       บาท

ประมาณการรายรับจากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา -       บาท

-       บาท

-       บาท

-       บาท

วงเงินต้ังจ่ายระดับ ปวส. และปริญญาตรี  ภาคปกติ -       บาท

ผลผลิต ท่ี 1  :  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ -         บาท

งบบุคลากร -         บาท

1. ค่าจ้างช่ัวคราวรายเดือน............. อัตรา -      บาท

1.1 อัตราเดิม  …..  อัตรา -        บาท

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

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

1.2 อัตราใหม่  …..  อัตรา -        บาท

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

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

งบด าเนินงาน -         บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ -        บาท

1.1 ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง) -          บาท

1) ระบุช่ือต าแหน่ง …………. อัตรา ค่าจ้าง ………………....... บาท

2) ระบุช่ือต าแหน่ง …………. อัตรา ค่าจ้าง ………………....... บาท

1.2 ค่าใช้สอย -          บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -          บาท

   อัตราเดิม  …..  อัตรา

1) ระบุช่ือ-สกุล …………...... บาท ………………. บาท ………………....... บาท

2) ระบุช่ือ-สกุล …………...... บาท ………………. บาท ………………....... บาท

   อัตราใหม่  …..  อัตรา
1) ระบุช่ือ-สกุล …………...... บาท ………………. บาท ………………....... บาท
2) ระบุช่ือ-สกุล …………...... บาท ………………. บาท ………………....... บาท

2) เงินกองทุนทดแทน  -          บาท

- อัตราเดิม  ........... อัตรา          ค่าจ้าง …………...... บาท เงินกองทุนทดแทน  (0.2%) ………………....... บาท

- อัตราใหม่  ........... อัตรา          ค่าจ้าง …………...... บาท เงินกองทุนทดแทน  (0.2%) ………………....... บาท

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

......................(ช่ือหน่วยงาน)......................

แบบ ปผ.1

วงเงินต้ังจ่าย

งบกลาง

ค่าจ้างต่อเดือน ประกันสังคม(ต่อเดือน) 5% ประกันสังคม (12 เดือน) 5%

***  หมายเหตุ  :  ประกันสังคม (12 เดือน)  ให้น ายอดประกันสังคม(ต่อเดือน) หากมีจุดทศนิยมให้ปัดข้ึน แล้ว X 12

หน่วยงานจัดต้ังภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณท้ังหมด

เงินสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม
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ผลผลิต ท่ี 2  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ -         บำท

งบลงทุน -         บำท

1. ค่ำครุภัณฑ์ (ให้จัดท ำรำยละเอียดแบบฟอร์มสรุปงบลงทุนตำมแบบฟอร์ม ป.06 และค ำช้ีแจงตำมแบบฟอร์ม ป.07) -            บำท

รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย รวมเงิน

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

2. ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ให้จัดท ำรำยละเอียดแบบฟอร์มสรุปงบลงทุนตำมแบบฟอร์ม ป.06 และค ำช้ีแจงตำมแบบฟอร์ม ป.08) -            บำท

รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย รวมเงิน
1.  ……………………………………….. -   ………….. -           -          บาท
2.  ……………………………………….. -   ………….. -           -          บาท

งบอุดหนุน -         บำท

1. ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ -          บำท

1.1 ค่าตอบแทน -          บาท

1.2 ค่าใช้สอย -          บาท
       1)  ค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา 0.30% -            บาท
       2)  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ -            บาท
1.3 ค่าวัสดุ -          บาท
       1)  ค่าวัสดุการศึกษา -            บาท
       2)  ค่าวัสดุอ่ืนๆ -            บาท

2. ค่ำสำธำรณูปโภค -          บำท
       1)  ค่าน ้าประปา -            บาท
       2)  ค่าโทรศัพท์ -            บาท
       3)  ค่าไปรษณีย์ -            บาท
       4)  อ่ืนๆ -           บาท -            บาท

3. -          บำท
-            บาท
-            บาท

      ฯ ลฯ
4. -          บำท

-            บาท
-            บาท

      ฯ ลฯ
5. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจัยหน่วยงำน 1% -          บำท

6. เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษำ  2% -          บำท

7. เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษำ -          บำท

8. อุดหนุนทุนกำรศึกษำบุคคลภำยนอก -          บำท

9. ทุนศึกษำส ำหรับนักศึกษำ -          บำท

10. ทุนพัฒนำบุคลำกร (รำยเดิม) -          บำท

      ฯ ลฯ
หมายเหตุ :  โครงการสนับสนุนการด้าเนินงานตามภารกิจพื นฐาน และโครงการสนับสนุนการด้าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์

                     พร้อมแนบรายละเอียดโครงการ   ตามแบบฟอร์ม ป.10      ถ้าขอเป็นโครงการให้จัดท้าตารางสรุปโครงการตามแบบฟอร์ม  ป.09

งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แบบ ปผ.2

โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
1)  ....................................................................................................
2)  ....................................................................................................

โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจยุทธศำสตร์ 
1)  ....................................................................................................
2)  ....................................................................................................
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ผลผลิต ท่ี 3 :  ผลงานการให้บริการวิชาการ -         บาท

งบอุดหนุน -           บาท
1. -        บาท

-               บาท
-               บาท
-               บาท
-               บาท

      ฯ ลฯ

หมายเหตุ :  เป็นโครงการท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการบริการวิชาการแล้วเท่าน้ัน

3)  ....................................................................................................
4)  ....................................................................................................

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ปผ.3

โครงการบริการวิชาการ
1)  ....................................................................................................
2)  ....................................................................................................
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ผลผลิต ท่ี 4  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -         บำท

งบลงทุน -         บำท

1. ค่ำครุภัณฑ์ (ให้จัดท ำรำยละเอียดแบบฟอร์มสรุปงบลงทุนตำมแบบฟอร์ม ป.06 และค ำช้ีแจงตำมแบบฟอร์ม ป.07) -            บำท

รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย รวมเงิน

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

2. ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ให้จัดท ำรำยละเอียดแบบฟอร์มสรุปงบลงทุนตำมแบบฟอร์ม ป.06 และค ำช้ีแจงตำมแบบฟอร์ม ป.08) -            บำท

รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย รวมเงิน
1.  ……………………………………….. -   ………….. -           -          บาท
2.  ……………………………………….. -   ………….. -           -          บาท

งบอุดหนุน -         บำท

1. ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ -          บำท

1.1 ค่าตอบแทน -          บาท

1.2 ค่าใช้สอย -          บาท
       1)  ค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา 0.30% -            บาท
       2)  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ -            บาท
1.3 ค่าวัสดุ -          บาท
       1)  ค่าวัสดุการศึกษา -            บาท
       2)  ค่าวัสดุอ่ืนๆ -            บาท

2. ค่ำสำธำรณูปโภค -          บำท
       1)  ค่าน ้าประปา -            บาท
       2)  ค่าโทรศัพท์ -            บาท
       3)  ค่าไปรษณีย์ -            บาท
       4)  อ่ืนๆ -           บาท -            บาท

3. -          บำท
-            บาท
-            บาท

      ฯ ลฯ
4. -          บำท

-            บาท
-            บาท

      ฯ ลฯ
5. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจัยหน่วยงำน 1% -          บำท

6. เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษำ  2% -          บำท

7. เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษำ -          บำท

8. อุดหนุนทุนกำรศึกษำบุคคลภำยนอก -          บำท

9. ทุนศึกษำส ำหรับนักศึกษำ -          บำท

10. ทุนพัฒนำบุคลำกร (รำยเดิม) -          บำท

      ฯ ลฯ
หมายเหตุ :  โครงการสนับสนุนการด้าเนินงานตามภารกิจพื นฐาน และโครงการสนับสนุนการด้าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์

                     พร้อมแนบรายละเอียดโครงการ   ตามแบบฟอร์ม ป.10      ถ้าขอเป็นโครงการให้จัดท้าตารางสรุปโครงการตามแบบฟอร์ม  ป.09

งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

แบบ ปผ.4

โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
1)  ....................................................................................................
2)  ....................................................................................................

โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจยุทธศำสตร์ 
1)  ....................................................................................................
2)  ....................................................................................................
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ผลผลิต ท่ี 6 :   โครงการวิจัยและนวัตกรรม -             บาท

งบอุดหนุน -                บาท
1. -        บาท

-            บาท
-            บาท
-            บาท
-            บาท

      ฯ ลฯ

หมายเหตุ :  เป็นโครงการท่ีเสนอผ่านสถาบันวิจัยและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยแล้วเท่าน้ัน

3)  ....................................................................................................
4)  ....................................................................................................

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

แบบ ปผ.6

โครงการวิจัยและนวัตกรรม
1)  ....................................................................................................
2)  ....................................................................................................
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สมทบค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัย   12% -            บาท

สมทบส่วนกลางสงขลา/วิทยาเขต   20% -            บาท

สมทบเงินสนับสนุนการบริการการศึกษากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา (มหาวิทยาลัยฯ)    3.70% -            บาท

สมทบค่าบ ารุงห้องสมุด    1% -            บาท

สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย  1% -            บาท

สมทบทุนพัฒนาบุคลากร   1% -            บาท

งบกลางภาคปกติ  (อย่างน้อย   6%) -            บาท

    

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

แบบ ปผ.7
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1. ปริญญาเอก 20,800                                 
2. ปริญญาโท

* ปริญญาโททัว่ไป 17,060                                 
* ปริญญาโทสัตวแพทย์ 18,640                                 

3. ปริญญาตรี
* ปริญญาตรี 4 ปี 13,840                                 
* ปริญญาตรี 5 ปี 14,670                                 
* ปริญญาตรีสัตวแพทย์ 17,600                                 

4. ปวส. 10,610                                 
5. ปวท. 9,930                                   
6. ปวช. 8,640                                   
7. ม.6  หรือต ่ากวา่ 7,900                                   
8. พนกังานขบัรถยนต ์(ทุกวฒิุ) 10,610                                 

ล าดบั
ท่ี

คุณวุฒิ

อตัราเงินเดือนลูกจา้งชัว่คราว
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อตัราเงินเดือน
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แบบ  ป.04

ล ำดับ

ท่ี
วุฒิท่ีจ้ำง ต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน ค่ำจ้ำง/ปี

หมำยเหตุ

(อัตราว่างให้ระบุ

สาเหตุและ

วัน/เดือน/ปี   

ท่ีต าแหน่งว่าง)

หมำยเหตุ : ส ำหรับอัตรำว่ำง  ให้ระบุสำเหตุและ วัน/เดือน/ปี   ท่ีต ำแหน่งว่ำงในช่องหมำยเหตุ

ช่ือ - สกุล

รำยละเอียดลูกจ้ำงช่ัวครำวอัตรำเดิม ประจ ำปี พ.ศ. ......  (รวมอัตรำระหว่ำงปี)

ผลผลิต :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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แบบ  ป.06

1. ทดแทน

ของเดิม

2. เพ่ิมปริมาณ

เป้าหมายฯ

3. เพ่ิม

ประสิทธิภาพฯ

รายการครุภัณฑ์
1.  ใส่เฉพาะ

2.  หมายเลข

3.  ประเภทของ

4.  ครุภัณฑ์

5.  เช่น (1)

หมายเหตุ

ประเภทครุภัณฑ์

        (1)  ครุภัณฑ์การศึกษา

        (2)  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

        (3)  ครุภัณฑ์ห้องสมุด

        (4)  ครุภัณฑ์ส านักงาน

        (5)  ครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่

 ให้ท าเคร่ืองหมาย

 (เลือกได้ 1 ช่อง)

รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต

สรุปงบลงทุน  รายการครุภัณฑ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน..................................

ล าดับ

ท่ี
รายการ  (เรียงตามล าดับความส าคัญ) หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ

ประเภท

ครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์ครุภัณฑ์

 วัตถุประสงค์ครุภัณฑ์
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แบบเสนอรายการครุภณัฑ ์

งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน     

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
 

จ านวน           หน่วยนับ      ราคาต่อหน่วย      วงเงิน 

1. ชื่อรายการครุภัณฑ์................................ ..............         ................ ...................        ................... 

2. ประเภทครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์กำรศึกษำ       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ครุภัณฑ์ห้องสมุด   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  

  ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรใหม่ ระบุชื่ออำคำร...............................สร้ำงเสร็จปีงบประมำณ พ.ศ............ 

3. วัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์ 
  เพ่ือทดแทนของเดิม (เป็นกำรจัดหำครุภณัฑเ์พื่อทดแทนครุภัณฑ์เดมิที่เสื่อมสภำพ) 
  เพ่ือเพ่ิมปริมำณเป้ำหมำยผลผลิต (เป็นกำรจัดหำครุภณัฑ์เพื่อรองรับปรมิำณงำนท่ีเพิ่มมำกข้ึน                    
       ทั้งกำรเพิ่มขึ้นตำมนโยบำยรัฐบำล หรือเพิ่มขึ้นตำมควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำของกลุ่มเปำ้หมำย) 
  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ/คุณภำพผลผลิต (เป็นกำรจัดหำครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ/ปรับปรุงคุณภำพ/  
       มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน) 

  ควำมจ ำเป็นต้องมี เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
       โปรดระบุ........................................................................ 

4. เหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ของการใช้งาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มาตรฐานขั้นต่ าที่ควรมี………..……….  มีอยู่แล้ว……………….…..  ใช้การได…้…….……..……  ช ารุด……………………..……… 

ใช้ส าหรับวิชา…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

หลักสูตร……………………..………………………..……….     ระดับ…………………………………………………………….……………….. 

จ านวนนักศึกษา………………………………….………….     ความถี่ในการใช้งาน………………………………..……………………… 
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5. คุณลักษณะเฉพาะ Specification  (กรณีรำยกำรครภุัณฑเ์ปน็ชุดที่มีรำยกำรย่อย ต้องระบุ จ ำนวนรำคำต่อหน่วย     
และรำยละเอียดของรำยกำรด้วย) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุจ านวนเงิน) 

 

    รายการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2563 2563 2563 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 

ลงนามสัญญา             

เบิกจ่ายเงิน             

 
7. ค าชี้แจงอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.) 

ชื่อครุภัณฑ์………………………………………..    จ านวน  ……………………………. 
หน่วยงาน .................................................. วงเงิน ............................... บาท 

 เงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี 2564    เงินงบประมาณประจ าปี 2564 
 

ล าดับที่ รายละเอียด หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

ผู้ออกรำยละเอียด 
1.  .................................................................. 

(..........................................) 
 

2.  ................................................................. 
(..........................................) 

 
3.  ................................................................. 

(..........................................) 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ล ำดับท่ี รำยกำร  (เรียงตามล าดับความส าคัญ) รำคำต่อหน่วย งบประมำณ ผลผลิต

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

รวมท้ังส้ิน

งบลงทุน รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

หน่วย

หน่วยงำน................................................

แบบ  ป.06
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แบบเสนอรายการสิ่งกอ่สร้าง 

งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน     

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 

จ านวน           หน่วยนับ       ราคาต่อหน่วย  วงเงิน 

1. ชื่อรายการสิ่งก่อสร้าง                    

 สิ่งก่อสร้ำง  1  ปี  หรือรำยกำรปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม  ปี 2564 (ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 30 ล้านบาท) 

 สิ่งก่อสร้ำงผูกพันใหม่  (ราคาต่อหน่วยมากกว่า 30 ล้านบาท) 
 ระยะเวลำของโครงกำร  ………. ปี   เริ่มต้นปี................  สิน้สุดปี ................ 

2.  รายละเอียดการตั้งงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่) 
  ปี 2564 (ตั้ง 20% ของงบประมำณทั้งสิ้น) เป็นเงิน …………….. บำท  
  ปี 2565  เป็นเงิน …………….. บำท  
  ปี 2566  เป็นเงิน …………….. บำท  
                        รวม  เป็นเงิน …………….. บาท  

 
3. เหตุผลความจ าเป็น (ควำมยำวอย่ำงน้อยครึ่งหน้ำกระดำษ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1................................................................................................................................................................................ 
4.2............................................................................................................. ................................................................... 
4.3............................................................... ................................................................................................................. 

 

5. ประโยชน์ใช้สอย  
5.1............................................................................................................. ................................................................... 
5.2................................................................................................................................................................................ 
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5.3............................................................................................................. .................................................................. 
 

6. สถานที่ก่อสร้าง…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
 

7. ข้อมูลพื้นฐานของอาคาร  
 7.1  ลักษณะอาคาร..................................................................  ความสูง............. ชั้น 
 7.2  พื้นที.่............................................... ตร.ม.   ราคาประเมินต่อตารางเมตร.............................................บาท 
 

รายละเอียด ขนาด (ตารางเมตร) จ านวนห้อง 
ชั้นที่ 1  ประกอบด้วย 

- ห้องเรียน 

-  ห้องปฏิบัติกำร 

- ห้องส ำนักงำน 

- ห้องประชุม 

- ห้องน้ ำ 

- อ่ืนๆ ระบุ.................. 

...................  ตร.ม. 
....................... ตร.ม. 
....................... ตร.ม. 
....................... ตร.ม. 
....................... ตร.ม
........................ ตร.ม
........................ ตร.ม. 

 ................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 

ชั้นที่ 2  ประกอบด้วย 

- ห้องเรียน 

-  ห้องปฏิบัติกำร 

- ห้องส ำนักงำน 

- ห้องประชุม 

- ห้องน้ ำ 

- อ่ืนๆ ระบุ.................. 

..................  ตร.ม. 
....................... ตร.ม. 
....................... ตร.ม. 
....................... ตร.ม. 
....................... ตร.ม
........................ ตร.ม
........................ ตร.ม. 

 ................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 

 

- รวมพื้นที่อาคารทั้งหมด 
 

.................. ตร.ม. 
  

.................... ห้อง 

 
8. ความพร้อมในการด าเนินงาน 
 8.1  แบบรูปรายการ 
   มี 
  ไม่มี   หรือคำดว่ำจะท ำแบบรูปแล้วเสร็จ เดือน................. ป.ี............. และขณะนี้อยู่ในขั้นตอน…………………… 
 8.2  ราคาประมาณการ (BOQ)  
   มี  ระบุวงเงิน............................................... บำท 
  ไม่มี  หรือคำดว่ำจะท ำรำคำประมำณกำรแล้วเสร็จ เดือน............. ป.ี...........และขณะนี้อยู่ในขั้นตอน……………… 
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุจ านวนเงิน) 

    รายการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2563 2563 2563 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 

ลงนามสัญญา             
เบิกจ่ายเงิน             
 
10. ค าชี้แจงอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

49



สังคม วิทย์ ท ำนุ รวม น.ศ. บุคลำกร
บุคคล 

ภำยนอก
รวม

ยุทธ

ศำสตร์

เป้ำ

ประสงค์

กลยุทธ์ มำตร

กำร

แผน

งำน

แบบ  ป.09

จ ำนวนคร้ัง

ในกำรจัด

โครงกำร 

(คร้ัง)

ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร

สถำนท่ี

ด ำเนิน

โครงกำร

ด ำเนินกำร

ต่อเน่ือง


สรุปโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

โครงกำร

(เรียงตำมล ำดับควำมส ำคัญ)

   ควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ 

มทร.ศรีวิชัย (ระบุหมำยเลข)
งบประมำณ (บำท)

ล ำดับ

ท่ี

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร (คน) จ ำนวน

วันท่ีจัด

โครงกำร

ลักษณะโครงกำร

ด ำเนินกำร

เสร็จคร้ังเดียว


ประเภท

โครงกำร 

(ระบุ

หมายเลข)
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แบบเสนอโครงการ 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน     

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์     ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน    
 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ 

 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1. ชื่อโครงการ             

2. ประเภทโครงการ 

 1)  การประชุม /อบรม /สัมมนา 

 2)  การเข้าร่วม /จัดประกวดแข่งขัน 

 3)  การจัดนิทรรศการ /จัดงาน /จัดกิจกรรม 

 4)  การทดสอบ /การวัดสมรรถนะ /การวัดความรู้ 
 5)  การผลิตสื่อ /ต าราทางวิชาการ 

 6)  การประชาสัมพันธ์ /การแนะแนว /การท าการตลาด 

 7)  การศึกษาดูงาน/ การฝังตัวในสถานประกอบการ 

 8)  เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 9)  การพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
 10) การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ 
 11) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก (Ecosystem) 
 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที ่ (เลือกยุทธศาสตร์ย่อย) 
  1.1 นวัตกรรมการศึกษา 
  1.2 การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 
  1.3 การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย 
 2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 3. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 4. สร้างระบบบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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กลยุทธ์        (ระบุเพียงหนึ่งกลยุทธ์) 

มาตรการ        (ระบุเพียงหนึ่งมาตรการ) 

แผนงาน        (ระบุเพียงหนึ่งแผนงาน) 
 

4. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญ ที่ต้องจัดท าโครงการรวมถึงผล 

ที่จะเกิดขึ้น/ผลที่จะได้รับจากการจัดโครงการ  อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ) 
      (ย่อหน้าที่ 1  บรรยายความเป็นมาหรือความส าคัญของเรื่องที่จะท า โดยอ้างถึงหลักการ ทฤษฏี แนวทาง
ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง  ตลอดจนความต้องการในการพัฒนา  เพื่อแสดง
ข้อมูลที่มีน้ าหนักน่าเชื่อถือ และให้ความส าคัญของสถานการที่เกิดขึ้น และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล)                      .                                                                                                                                 
.                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                     . 

      (ย่อหน้าท่ี 2  บรรยายสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้น  โดยเช่ือมโยงกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  ซึ่งหากไม่ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงแล้วจะท าให้เกิดความเสียหาย
อย่างไร)                                                                                                                                              . 

                                                                                                                                                     . 

                                                                                                                                                     . 

      (ย่อหน้าท่ี 3  สรุปว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวตามย่อหน้าท่ี 2 อย่างไร  และหากด าเนินการแลว้จะช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างไร  เกิดประโยชน์กับใคร)                                                                                                                  . 

                                                                                                                                                     . 

                                                                                                                                                     . 

5. วัตถุประสงค ์(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ) 

 1)                            

 2)                          

 3)                              
 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 

  -  ผู้บริหาร       จ านวน  คน  
-  อาจารย์   จ านวน  คน 
-  เจ้าหน้าท่ี   จ านวน  คน 
-  บุคคลทั่วไป   จ านวน  คน 
-  นักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย  จ านวน  คน 
-  นักเรียน/นักศึกษาจากภายนอก จ านวน  คน 
-  ชุมชน/องค์กร    จ านวน  คน 
-  อื่นๆ (ระบุ)   จ านวน  คน 

   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  คน 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ชื่อ-สกุล  / สาขา / คณะ / หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) 

 ช่ือ – สกุล                        สาขา                                   

 คณะ                                   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ     
 

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ (ระบุ)  ช่ือสถานที่    อ าเภอ   จังหวัด                    

9.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระบุจ านวนครั้งในการจัดโครงการ โดย ในช่องเดือนที่จะด าเนินการเพียง 1 ช่อง/ครั้ง)  
 

จ านวนคร้ัง
ท่ีจัด

โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

 

10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ  (ระบุรายละเอยีดของกิจกรรมใหชั้ดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้ง

ต้องระบุวิธีการทีส่ามารถน าไปปฏบิัติได้อยา่งเป็นรูปธรรม) 
 อธิบายให้เหน็ว่ากจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการมีรูปแบบอยา่งไร ต้ังแต่กจิกรรมเร่ิมต้นจนถึงกจิกรรมสุดท้ายว่ามีกจิกรรมใดที่ต้องท า
บ้าง เชน่    
 - ทดสอบ (pre test)  ความรู้ก่อนการอบรม โดยใช้แบบทดสอบ ฯลฯ       
 - การจดัอบรมให้ความรู้ใน “หัวข้อ…………”         
 - การแบ่งกลุม่จดัท า Work shop          
 - น าเสนอ แลกเปลีย่นเรยีนรู้           
 - ทดสอบ (post test)  ความรู้ทีไ่ด้รบัหลังจากการอบรม โดยใช้แบบทดสอบ ฯลฯ      
                                                                                                         

 

11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (โดยเลือกตัวช้ีวัดมาจากเอกสารแนบท้าย) 

 1)                            

 2)                          

 3)                              

 4)                          
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12. ประมาณการค่าใช้จ่าย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน  (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน) 
1)     1.1  ค่าตอบแทนวิทยากร 

     (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 3 ช่ัวโมง X 600 บาท)                
2)     1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

               
2. ค่าใช้สอย    (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย) 
       2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก   
                 
      2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1)                 
2)       2.3 ค่าอาหารกลางวัน 
3)                 
4)       2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 
5)                 
6)       2.5 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่าเช่าสถานท่ี ฯลฯ 
7)                 

3. ค่าวัสดุ  (ให้ระบุรายละเอียด) 
    3.1 วัสดุส านักงาน 
               
    3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
               
    3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
               
    3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
                 
    3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์  
              
     

 
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
  

   
 

รวมงบประมาณ  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ ท้ังประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ด้าน

ผลกระทบของโครงการ) 
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14. การประเมินผลโครงการ (ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ  และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่

ต้องการทราบผล  และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เพื่อวัดผลส าเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น 
แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 
                         
                         
                          
 

15. การติดตามผล   (ถ้ามี) 
 1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการโดยจะเป็นการติดตามผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธ์ิ (outcome) ที่เป็นประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม อบรมทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ผู้รับบริการ, 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ 
 3) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล  และระยะเวลาที่ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ) 

                         
                          
                          
 

 

 
 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ 
  (                        ) 
          / /  

 
 

 (ลงชื่อ)        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (               )       
           คณบดี / ผู้อ านวยการวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/กอง 
                          / /  

 

 
 (ลงชื่อ)        ผู้อนุมัตโิครงการ 
  (               )                
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
    / /  
      (กรณีเสนอขอโครงการเพ่ิมเติมและโครงการที่อยู่นอกแผน) 
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ประเภทโครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ

 1) การประชุม /อบรม /สัมมนา 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน  อย่างน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก

 2) การเข้าร่วม /จัดประกวด/ แข่งขัน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน อย่างน้อย 1 รางวัล

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หรือประสบการณ์ในระดับมาก

 3) การจัดนิทรรศการ /จัดงาน /จัดกิจกรรม / 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อความรู้ท่ีได้รับ อย่างน้อยร้อยละ 80

 จัดประกวด (ผู้จัด) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก

 4) การประชาสัมพันธ์ /การแนะแนว / 1. มีผู้เข้าถึงส่ือประชาสัมพันธ์  อย่างน้อยร้อยละ 90  ของกลุ่มเป้าหมาย

 การท าการตลาด 2. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ท าให้
มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

 5) การศึกษาดูงาน/การฝังตัวในสถานประกอบการ/
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1. มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์/ทักษะวิชาชีพ/วิชาการ

ภายในหน่วยงาน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทางและเพ่ิม
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพมากข้ึน

 6) การเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 1. มีกิจกรรมความร่วมมืออย่างน้อย 1 กิจกรรม

 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมาก

1. มีการพัฒนาผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
อย่างน้อย 1 ผลงาน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก

 8) การทดสอบ/การวัดสมรรถนะ/การวัดความรู้ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การทดสอบ  อย่างน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก

 9) การผลิตส่ือ /ต าราทางวิชาการ 1. มีต ารา /ส่ือทางวิชาการ  อย่างน้อย 1 ผลงาน

2. ต ารา /ส่ือทางวิชาการ  ได้รับการเผยแพร่ภายในปีงบประมาณ

     ส่ือทางวิชาการ  หมายถึง ส่ิงพิมพ์  เทคโนโลยี 
และส่ืออ่ืน ๆ ท่ีน ามาใช้ในการจัด/สนับสุนการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพ  เช่น บทเรียนส าเร็จรูป  
วีดิทัศน์  งานสร้างสรรค์  เป็นต้น

     การเผยแพร่  หมายถึง การเผยแพร่ต ารา/ส่ือทาง
วิชาการ สู่กลุ่มเป้าหมาย หรือสาธารณะ ผ่านช่อง

ทางการส่ือสารประเภทต่างๆ  ภายในปีงบประมาณ 

เช่น social media  ส่ิงพิมพ์  เป็นต้น

 10) การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ 1. มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ องค์ความรู้ ท่ีได้รับจากการศึกษาวิจัย

ร่วมกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก

2. ผู้ศึกษาวิจัยองค์ความรู้มีความเช่ียวชาญในทักษะวิชาชีพมากข้ึน

  11) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  อย่างน้อยร้อยละ 80

 ส่ิงอ านวยความสะดวก (Ecosystem) 2. มีกิจกรรมท่ีได้รับการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
อย่างน้อย 1 กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    การประชุม  หมายถึง การประชุมวิชาการ  การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  รวมท้ังการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล

สนับสนุนการประชุม

     ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียง

อย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเน้ือหา
ท้ังหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือ

หลักสูตรก็ได้

    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวก (Ecosystem) หมายรวมถึง การพัฒนา
กฎระเบียบ ข้อบังคับ / การสนับสนุนพ้ืนท่ีท างาน

ท างาน / พ้ืนท่ีการเรียนรู้ /ครุภัณฑ์ /ส่ิงก่อสร้าง/ 

บุคลากร /การบริหารจัดการ ฯลฯ

 7) การพัฒนาผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
 และงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษา
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ปกติ สมทบ การจัดการ

นวัตกรรม

ทางการค้า

วิศวกรรม

เคร่ืองกลเรือ

เทคโนโลยี

ปิโตรเลียม
รวม ปกติ สมทบ การจัดการ

นวัตกรรม

ทางการค้า

วิศวกรรม

เคร่ืองกลเรือ

เทคโนโลยี

ปิโตรเลียม
รวม ปกติ สมทบ การจัดการ

นวัตกรรม

ทางการค้า

วิศวกรรม

เคร่ืองกลเรือ

เทคโนโลยี

ปิโตรเลียม
รวม

 ระดับ ปวส.

สาขา..................................

 หลักสูตร (ระยะเวลาเรียน).......................

   1. สาขาวิชา .......................................

         ปีท่ี 1

         ปีท่ี 2

         ปีท่ี 3

         ปีท่ี 4

   2. สาขาวิชา .......................................

         ปีท่ี 1

         ปีท่ี 2

         ปีท่ี 3

         ปีท่ี 4

 ระดับ ป.ตรี

สาขา..................................

 หลักสูตร (ระยะเวลาเรียน).......................

   1. สาขาวิชา .......................................

         ปีท่ี 1

         ปีท่ี 2

         ปีท่ี 3

         ปีท่ี 4

   2. สาขาวิชา ...............................

         ปีท่ี 1

         ปีท่ี 2

         ปีท่ี 3

         ปีท่ี 4

รวมนักศึกษาท้ังหมด

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ประจ าภาคการศึกษาท่ี  2/2563
จ าแนกตามคณะ   ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา และช้ันปีท่ีศึกษา 

รวม

รายการ

คณะ/วิทยาลัย…………………………….

สังคม วิทย์

แบบ นศ. 2/63
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ปกติ สมทบ การจัดการ

นวัตกรรม

ทางการค้า

วิศวกรรม

เคร่ืองกลเรือ

เทคโนโลยี

ปิโตรเลียม
รวม ปกติ สมทบ การจัดการ

นวัตกรรม

ทางการค้า

วิศวกรรม

เคร่ืองกลเรือ

เทคโนโลยี

ปิโตรเลียม
รวม ปกติ สมทบ การจัดการ

นวัตกรรม

ทางการค้า

วิศวกรรม

เคร่ืองกลเรือ

เทคโนโลยี

ปิโตรเลียม
รวม

 ระดับ ปวส.

สาขา..................................

 หลักสูตร (ระยะเวลาเรียน).......................

   1. สาขาวิชา .......................................

         ปีท่ี 1

         ปีท่ี 2

         ปีท่ี 3

         ปีท่ี 4

   2. สาขาวิชา .......................................

         ปีท่ี 1

         ปีท่ี 2

         ปีท่ี 3

         ปีท่ี 4

 ระดับ ป.ตรี

สาขา..................................

 หลักสูตร (ระยะเวลาเรียน).......................

   1. สาขาวิชา .......................................

         ปีท่ี 1

         ปีท่ี 2

         ปีท่ี 3

         ปีท่ี 4

   2. สาขาวิชา ...............................

         ปีท่ี 1

         ปีท่ี 2

         ปีท่ี 3

         ปีท่ี 4

รวมนักศึกษาท้ังหมด

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ประจ าภาคการศึกษาท่ี  3/2563
จ าแนกตามคณะ   ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา และช้ันปีท่ีศึกษา 

คณะ/วิทยาลัย…………………………….

รายการ

สังคม วิทย์ รวม

แบบ นศ. 3/63
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ปกติ สมทบ การจัดการ

นวัตกรรม

ทางการค้า

วิศวกรรม

เคร่ืองกลเรือ

เทคโนโลยี

ปิโตรเลียม
รวม ปกติ สมทบ การจัดการ

นวัตกรรม

ทางการค้า

วิศวกรรม

เคร่ืองกลเรือ

เทคโนโลยี

ปิโตรเลียม
รวม ปกติ สมทบ การจัดการ

นวัตกรรม

ทางการค้า

วิศวกรรม

เคร่ืองกลเรือ

เทคโนโลยี

ปิโตรเลียม
รวม

 ระดับ ปวส.

สาขา..................................

 หลักสูตร (ระยะเวลาเรียน).......................

   1. สาขาวิชา .......................................

         ปีท่ี 1

         ปีท่ี 2

         ปีท่ี 3

         ปีท่ี 4

   2. สาขาวิชา .......................................

         ปีท่ี 1

         ปีท่ี 2

         ปีท่ี 3

         ปีท่ี 4

 ระดับ ป.ตรี

สาขา..................................

 หลักสูตร (ระยะเวลาเรียน).......................

   1. สาขาวิชา .......................................

         ปีท่ี 1

         ปีท่ี 2

         ปีท่ี 3

         ปีท่ี 4

   2. สาขาวิชา ...............................

         ปีท่ี 1

         ปีท่ี 2

         ปีท่ี 3

         ปีท่ี 4

รวมนักศึกษาท้ังหมด

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ประจ าภาคการศึกษาท่ี  1/2564
จ าแนกตามคณะ   ระดับ  หลักสูตร  สาขาวิชา และช้ันปีท่ีศึกษา 

คณะ/วิทยาลัย…………………………….

รายการ

สังคม วิทย์ รวม

แบบ นศ. 1/64
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แบบ ห.ว1

จ ำนวน

นักศึกษำ

ค่ำบ ำรุงฯ 

(200 บำท/คน/เทอม)

จ ำนวน

นักศึกษำ

ค่ำบ ำรุงฯ 

(200 บำท/คน/เทอม)

จ ำนวน

นักศึกษำ

ค่ำบ ำรุงฯ 

(200 บำท/คน/เทอม)

ภำคปกติ

  ระดับ ปวส.

  ระดับ ป.ตรี

  ระดับ ป.โท

ภำคสมทบ

  ระดับ ปวส.

  ระดับ ป.ตรี

  ระดับ ป.โท

รวมท้ังส้ิน

 หมำยเหตุ : ปวส.   200 บาท/คน

ป.ตรี   200 บาท/คน

ป.โท   400 บาท/คน

ประมำณกำรรำยรับค่ำบ ำรุงห้องสมุด

งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

รำยกำร

ภำคกำรศึกษำ

2/2563

ภำคกำรศึกษำ

1/2564
รวมค่ำบ ำรุงห้องสมุดท้ังส้ิน
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แบบ ค.ว 1

จ ำนวน

นักศึกษำ

*ค่ำบ ำรุงฯ 

(300 บำท/

คน/เทอม)

จ ำนวน

นักศึกษำ

*ค่ำบ ำรุงฯ 

(300 บำท/

คน/เทอม)

จ ำนวน

นักศึกษำ

   *ค่ำบ ำรุงฯ  

(300 บำท/คน/

เทอม)

ภำคปกติ

ระดับ ปวส.

ระดับ ป.ตรี

ระดับ ป.โท

ภำคสมทบ

ระดับ ปวส.

ระดับ ป.ตรี

ระดับ ป.โท

รวมท้ังส้ิน

         หมำยเหตุ : * ค่ำบ ำรุง ระดับ ปวส. 300 บาท/คน

ระดับ ป.ตรี 300 บาท/คน

ระดับ ป.โท 600 บาท/คน

ภำคกำรศึกษำ
2/2563

ภำคกำรศึกษำ
1/2564

รำยกำร

ประมำณกำรรำยรับค่ำบ ำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

รวมค่ำบ ำรุงคอมฯ 
ท้ังส้ิน
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แบบฟอร์มการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ได้รับจัดสรร 63 เสนอขอ 64 ได้รับจัดสรร 63 เสนอขอ 64 ได้รับจัดสรร 63 เสนอขอ 64 ได้รับจัดสรร 63 เสนอขอ 64 ได้รับจัดสรร 63 เสนอขอ 64 ได้รับจัดสรร 63 เสนอขอ 64 ได้รับจัดสรร 63 เสนอขอ 64 ได้รับจัดสรร 63 เสนอขอ 64

1. งบบุคลากร -                  -                  

2. งบด าเนินงาน -                  -                  

3. งบลงทุน -                  -                  

4. งบเงินอุดหนุน -                  -                  

5. งบรายจ่ายอ่ืน -                  -                  

รวม -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                

ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานการให้บริการ

วิชาการ

ผลผลิตท่ี 4 :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน...............................................

รวม
หมวดรายจ่าย

ผลผลิตท่ี 1 : รายการบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต
ผลผลิตท่ี 2 :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

สังคมศาสตร์

ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการท่ี 7 :  โครงการปรับเปล่ียน

ระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนา

ทักษะ ส าหรับศตวรรษท่ี 21

โครงการท่ี 6 :  โครงการพัฒนาและ

ผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0
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แบบ  ง.2

ล ำดับ

ท่ี
รำยจ่ำย

เสนอขอ

งบประมำณ
หมำยเหตุ

1.  ค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

1.1  ค่าตอบแทน

        1.1.1 เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1.2 ค่าใช้สอย

        1.2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ /ส่ิงก่อสร้าง

        1.2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

        1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ

        1.2.4 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ

        1.2.5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

        1.2.6 ค่าประกันรถ (พรบ.)

1.3 ค่าวัสดุ

        1.3.1 วัสดุการศึกษา

        1.3.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

        1.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา

        1.3.4 วัสดุเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน

        1.3.5 วัสดุส านักงาน

        1.3.6 วัสดุโฆษณา เผยแพร่

        1.3.7 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ

        1.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์

        1.3.9 วัสดุกีฬา

        1.3.10 วัสดุเกษตร

        1.3.11 วัสดุงานบ้านงานครัว

2.  ค่ำสำธำรณูปโภค

2.1 ค่าไฟฟ้า

2.2 ค่าน้ าประปา

2.3 ค่าโทรศัพท์

รวมงบด ำเนินงำน

สรุปงบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

                                      หน่วยงำน.......................................................

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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แบบ  ง.2-1

ท่ี รายจ่าย ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี)

1.  ค่าอาหารท าการนอกเวลา

2.  ค่าควบคุมงานก่อสร้าง

3.  ค่าสอนพิเศษ

4.  เงินสมนาคุณวิทยากร

ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบฟอร์มงบอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

หน่วยงาน.................................................        

รวม
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แบบ ง.2-1/1

ท่ี งาน จ านวนวัน จ านวนคน อัตราต่อวัน จ านวนเงิน  (บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  

(ค่าอาหารท าการนอกเวลา) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     หน่วยงาน................................................

รวม
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แบบ ง.2-1/2

รายการส่ิงก่อสร้าง จ านวนคนท่ีปฏิบัติงาน อัตรา บาท / วัน จ านวนวัน รวมเงิน 

รวม

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  

(ค่าควบคุมงานก่อสร้าง) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หน่วยงาน...............................................
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แบบ ง.2-1/3

ปวส. ป.ตรี ปวส. ป.ตรี ปวส. ป.ตรี
ปวส. 

(270/ชม.)

ป.ตรี  

(400/ชม.)
รวม

รวม

ช่ือ - สกุล ผู้ท ำกำรสอน 

(ข้ำรำชกำร / พนักงำน

รำชกำร/พนักงำน

มหำวิทยำลัย)

ต ำแหน่ง

รำยละเอียดค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร  

จ ำนวนช่ัวโมงภำระงำนสอน 

   ตำมเกณฑ์/ภำคกำรศึกษำ

      (1)

จ ำนวนช่ัวโมงท่ีเกินภำระ

งำนสอน/ภำคกำรศึกษำ 

 (3) = (2) - (1)

           ค่ำสอนพิเศษ/ภำค

กำรศึกษำ      (4) =(3)xอัตรำค่ำ

ช่ัวโมงสอน

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

(ค่ำสอนพิเศษ) ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

 หน่วยงำน................................................

จ ำนวนช่ัวโมงภำระงำน

สอนจริง/ภำคกำรศึกษำ 

 (2)
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ปวส. ป.ตรี ปวส. ป.ตรี ปวส. ป.ตรี
ปวส. 

(270/ชม.)

ป.ตรี  

(400/ชม.)
รวม

รวม

ช่ือ - สกุล ผู้ท ำกำรสอน 

(ข้ำรำชกำร / พนักงำน

รำชกำร/พนักงำน

มหำวิทยำลัย)

ต ำแหน่ง

ภำคกำรศึกษำ 3/2563

จ ำนวนช่ัวโมงภำระงำนสอน 

   ตำมเกณฑ์/ภำคกำรศึกษำ

      (1)

จ ำนวนช่ัวโมงภำระงำน

สอนจริง/ภำคกำรศึกษำ 

 (2)

จ ำนวนช่ัวโมงท่ีเกินภำระ

งำนสอน/ภำคกำรศึกษำ 

 (3) = (2) - (1)

           ค่ำสอนพิเศษ/ภำค

กำรศึกษำ      (4) =(3)xอัตรำค่ำ

ช่ัวโมงสอน
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ปวส. ป.ตรี ปวส. ป.ตรี ปวส. ป.ตรี
ปวส. 

(270/ชม.)

ป.ตรี  

(400/ชม.)
รวม

รวม

ช่ือ - สกุล ผู้ท ำกำรสอน 

(ข้ำรำชกำร / พนักงำน

รำชกำร/พนักงำน

มหำวิทยำลัย)

ต ำแหน่ง

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
จ ำนวนช่ัวโมงภำระงำนสอน 

   ตำมเกณฑ์/ภำคกำรศึกษำ

      (1)

จ ำนวนช่ัวโมงภำระงำน

สอนจริง/ภำคกำรศึกษำ 

 (2)

จ ำนวนช่ัวโมงท่ีเกินภำระ

งำนสอน/ภำคกำรศึกษำ 

 (3) = (2) - (1)

           ค่ำสอนพิเศษ/ภำค

กำรศึกษำ      (4) =(3)xอัตรำค่ำ

ช่ัวโมงสอน
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แบบ ง.2-1/4

ล ำดับท่ี รำยวิชำ จ ำนวนช่ัวโมงท่ีเชิญวิทยำกรใน 1 ปี อัตรำค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทน / ปี

รวม

(ค่ำสมนำคุณวิทยำกร) ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

รำยละเอียดค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร

หน่วยงำน................................................
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แบบ ง.2-2

ล ำดับท่ี รำยกำร จ ำนวน อัตรำค่ำซ่อมแซม รวมเงิน

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.

2.

3.

ค่ำซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำง

1.

2.

3.

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ค่ำใช้สอย  (ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ / ส่ิงก่อสร้ำง)  หน่วยงำน.......................................................................
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แบบ  ง.2-3

ล ำดับท่ี อัตรำเงินเดือน เงินเดือน 12 เดือน ค่ำประกันสังคม 5% ต่อปี

พนักงำนรำชกำร

1

2

3

ช่ือ - สกุล

แบบฟอร์ม  งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ค่ำใช้สอย  (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)    หน่วยงำน.......................................................

รวม
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แบบ  ง.2-4
จ ำนวนคน จ ำนวนคร้ัง จ ำนวนวัน/คร้ัง ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ

(1) (2) (3)  (1)x(2)x(3)x240 บ.  (1)x(2)x(3)x600 บ. (1)x(2)x2,000

รวม

แบบฟอร์ม  งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ค่ำใช้สอย (ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำเช่ำท่ีพัก  และค่ำพำหนะ)    หน่วยงำน.......................................................

ล ำดับท่ี รวมท้ังส้ินภำระกิจ
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แบบ  ง.2-5
จ ำนวน อัตรำค่ำซ่อมแซม ค่ำซ่อมแซม

(คัน) บำท/คัน/ปี บำท/ปี

รวม

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ค่ำใช้สอย  (ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง)    หน่วยงำน.......................................................

ล ำดับท่ี
รำยกำรยำนพำหนะและขนส่ง 

(ระบุประเภทรถ และหมำยเลขทะเบียบ)
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แบบ  ง.2-6
จ ำนวน / คัน ค่ำประกันรถ/ คัน ค่ำประกันรถท้ังส้ิน

(1) (2) (3) = (1) X (2)

รวม

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ค่ำใช้สอย  (ค่ำประกันรถ พรบ.)    หน่วยงำน.......................................................

ล ำดับท่ี
ประเภทรถ

(ระบุประเภทรถ และหมำยเลขทะเบียบ)

75



แบบ  ง.2-7
ค่าจ้าง ค่าจ้าง

รายบุคคล บริษัท ต่อเดือน ต่อปี

1.

2.

3.

4.

รวม

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่าใช้สอย  (ค่าจ้างเหมาบริการ)    หน่วยงาน.......................................................

ล าดับ

ท่ี

ลักษณะการจ้างเหมา (ในช่อง)
ต าแหน่งช่ือ - สกุล
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แบบ ง.2-8

อัตราค่าวัสดุ รวมค่าวัสดุ อัตราค่าวัสดุ รวมค่าวัสดุ รวมค่าวัสดุ

รวม บาท/คน/เทอม เทอม 2/63 รวม บาท/คน/เทอม เทอม 1/64 ต่อปี

(1) (2) (3) = (1)x(2) (4) (5) (6) = (4)x(5) (3) + (6)

ระดับ ปวส.

   1.  แผนกวิชา...............................................

   2.  แผนกวิชา...............................................

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร 2  ปี

   1.  สาขาวิชา...............................................

   2.  สาขาวิชา...............................................

หลักสูตร 3  ปี 

   3.  สาขาวิชา...............................................

   4.  สาขาวิชา...............................................

หลักสูตร 4  ปี 

   5.  สาขาวิชา...............................................

   6.  สาขาวิชา...............................................

หลักสูตร 5  ปี

   7.  สาขาวิชา...............................................

   8.  สาขาวิชา...............................................

รวมท้ังส้ิน

ปี 3 ปี 1 ปี 2 ปี 3ปี 5

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ านวน นศ. ปี 2564 เทอม 1

ค่าวัสดุ  (วัสดุการศึกษา)  หน่วยงาน..........................................................

ปี 4 ปี 4
แผนก/สาขาวิชา

ปี 1 ปี 2

จ านวน นศ. ปี 2563 เทอม 2

ปี 5
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แบบ ง.2-9

ปริมาณ ค่าวัสดุต่อปี

(ต่อปี) (บาท)

1.

2.

3.

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าวัสดุ  (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)  หน่วยงาน..........................................................

รวม

รายการวัสดุล าดับท่ี ราคาต่อหน่วย
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แบบ ง.2-10

ล ำดับท่ี รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รวม หมำยเหตุ

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ค่ำวัสดุ  (วัสดุ หนังสือ วำรสำร และต ำรำ)  หน่วยงำน..........................................................

รวม
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แบบ ง.2-11

จ ำนวน ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ค่ำน้ ำมันหล่อล่ืน รวม

(คัน) ชม./วัน จ ำนวนวัน/เดือน ชม./ปี ต่อ ชม. (บำท) ต่อ ชม. (บำท) ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง หล่อล่ืน

(1) (2) (3) = (1) x (2) x 12 ด. (4) (5) (5) = (3) x (4) x (5)

รวมท้ังส้ิน

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ค่ำวัสดุ  (วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน)  หน่วยงำน..........................................................

ปริมำณกำรใช้

ล ำดับท่ี
รำยกำรยำนพำหนะและขนส่ง

(ระบุประเภทรถและหมำยเลขทะเบียน)
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แบบ ง.2-12

ล ำดับท่ี รำยกำรวัสดุ จ ำนวน รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ค่ำวัสดุ  (วัสดุส ำนักงำน)  หน่วยงำน..........................................................

รวม
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แบบ ง.2-13

ล ำดับท่ี รำยกำรวัสดุ จ ำนวน รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ค่ำวัสดุ  (วัสดุโฆษณำและเผยแพร่)  หน่วยงำน..........................................................

รวม
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แบบ ง.2-14

ล ำดับท่ี รำยกำรวัสดุ จ ำนวน รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ค่ำวัสดุ  (วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ)  หน่วยงำน..........................................................

รวม
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แบบ ง.2-15

ล ำดับท่ี รำยกำรวัสดุ จ ำนวน รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ค่ำวัสดุ  (วัสดุคอมพิวเตอร์)  หน่วยงำน..........................................................

รวม
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แบบ ง.2-16

ล ำดับท่ี รำยกำรวัสดุ จ ำนวน รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ค่ำวัสดุ  (วัสดุกีฬำ)  หน่วยงำน..........................................................

รวม
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แบบ ง.2-17

ล ำดับท่ี รำยกำรวัสดุ จ ำนวน รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ค่ำวัสดุ  (วัสดุเกษตร)  หน่วยงำน..........................................................

รวม
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แบบ ง.2-18

ล ำดับท่ี รำยกำรวัสดุ จ ำนวน รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงิน

แบบฟอร์ม งบอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ค่ำวัสดุ  (วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว)  หน่วยงำน..........................................................

รวม
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แบบ ง.3

รายการครุภัณฑ์
1.  ใส่เฉพาะ

2.  หมายเลข

3.  ประเภทของ

4.  ครุภัณฑ์

5.  เช่น (1)

รายการส่ิงก่อสร้าผูกพันใหม่ (ราคาต่อหน่วยมากกว่า 30 ล้านบาท)
1.

2.

3.

รายการส่ิงก่อสร้างปีเดียว (ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 30 ล้านบาท)
1.

2.

3.

หมายเหตุ

ประเภทครุภัณฑ์

        (1)  ครุภัณฑ์การศึกษา

        (2)  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

        (3)  ครุภัณฑ์ห้องสมุด

        (4)  ครุภัณฑ์ส านักงาน

        (5)  ครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่

รวมท้ังส้ิน

สรุปงบลงทุน ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน..................................

ล าดับ

ท่ี
รายการ  (เรียงตามล าดับความส าคัญ ) หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ

ประเภท

ครุภัณฑ์
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แบบ ง.3

1. ทดแทน

ของเดิม

2. เพ่ิมปริมาณ

เป้าหมายฯ

3. เพ่ิม

ประสิทธิภาพฯ

1.  ใส่เฉพาะ                - 

ราคาต่อหน่วย งบประมาณ  หมายเลข

   1.1  ประเภทของ

   1.2  ครุภัณฑ์

   1.3  เช่น (1)

2.

ราคาต่อหน่วย งบประมาณ

   2.1

   2.2

   2.3

3.

ราคาต่อหน่วย งบประมาณ

   3.1

   3.2

   3.3

              -             -             -             - 
หมายเหตุ

1. ช่ือครุภัณฑ์ ให้ระบุ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

2. ประเภทครุภัณฑ์

        (1)  ครุภัณฑ์การศึกษา

        (2)  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

        (3)  ครุภัณฑ์ห้องสมุด

        (4)  ครุภัณฑ์ส านักงาน

        (5)  ครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่

หน่วย

หน่วย

รวมท้ังส้ิน

รายการ  (เรียงตามล าดับความส าคัญ)

ประกอบด้วย :

ประกอบด้วย : หน่วย

ประกอบด้วย :

สรุปรายการครุภัณฑ์ ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน..................................

วัตถุประสงค์ครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์

หน่วย
ล าดับ

ท่ี
งบประมาณราคาต่อหน่วย
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แบบ ง.3

กรอบความ

ต้องการครุภัณฑ์

มีอยู่แล้ว ใช้การได้ ช ารุด ทดแทน

ของเดิม

เพ่ิมปริมาณ

เป้าหมายฯ

เพ่ิม

ประสิทธิภาพฯ
ร้านท่ี 1 ร้านท่ี 2 ร้านท่ี 3

1.

2.

3.

              -             -             -             -               -            -            -              -             -             -             - 

งบประมาณ

รายละเอียดครุภัณฑ์ (จ านวนหน่วย) จ านวนท่ีเสนอต้ัง งปม. (จ านวน ใบเสนอราคา (บาท)

รวมท้ังส้ิน

ตารางสรุปสถานภาพความพร้อมและความเหมาะสมของราคารายการครุภัณฑ์ ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน..................................

ล าดับ

ท่ี
รายการ  (เรียงตามล าดับความส าคัญ) หน่วย ราคาต่อหน่วย
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แบบ ง.3

ราคาต่อหน่วย งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ

รายการส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่               -   

1. 1.

2. 2.

รายการส่ิงก่อสร้างปีเดียว               -   

3. 1.

5. 2.

6. 3.

7. 4.

หมายเหตุ
การค านวณรายการส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่ 

เงินนอกงบประมาณ ให้คิดร้อยละ 5 ของงบประมาณท้ังส้ิน

ปี 2564 ต้ังงบประมาณ  ต้ังงบประมาณ ร้อยละ 20 ของเงินงประมาณ

รวมท้ังส้ิน

สรุปรายการส่ิงก่อสร้าง ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี รายการ หน่วย
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แบบเสนอรายการครุภัณฑ์ 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    

หน่วยงาน     

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์     ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 โครงกำร : โครงกำรพัฒนำและผลิตก ำลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบำย Thailand 4.0 
  ภำยใต้โครงกำรผลิตก ำลังคนด้ำนขนส่งทำงน  ำ 

 ภำยใต้โครงกำรจัดตั งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทำงรำงศรีวิชัยฯ 
 โครงกำร : ..................(แผนบูรณำกำร).................................. 

 ภำยใต้โครงกำร............................................................................ 
 

จ านวน           หน่วยนับ      ราคาต่อหน่วย   วงเงิน 

1. ชื่อรายการครุภัณฑ์................................ ..............         ................      .....................        ................... 

2. ประเภทครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์กำรศึกษำ       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ครุภัณฑ์ห้องสมุด   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  

  ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรใหม่ ระบุชื่ออำคำร...............................สร้ำงเสร็จปีงบประมำณ พ.ศ............ 

3. วัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์ 
  เพ่ือทดแทนของเดิม (เป็นกำรจัดหำครุภณัฑเ์พื่อทดแทนครุภัณฑ์เดมิที่เสื่อมสภำพ) 
  เพ่ือเพ่ิมปริมำณเป้ำหมำยผลผลิต (เป็นกำรจัดหำครุภณัฑ์เพื่อรองรับปรมิำณงำนท่ีเพิ่มมำกขึ น                    
       ทั งกำรเพิ่มขึ นตำมนโยบำยรัฐบำล หรือเพิ่มขึ นตำมควำมต้องกำรหรือสภำพปัญหำของกลุ่มเปำ้หมำย) 
  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ/คุณภำพผลผลิต (เป็นกำรจัดหำครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ/ปรับปรุงคุณภำพ/  
       มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน) 

  ควำมจ ำเป็นต้องมี เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
       โปรดระบุ........................................................................ 

4. เหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ของการใช้งาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มาตรฐานขั้นต่ าที่ควรมี…………….มีอยู่แล้ว……………..ใช้การได้……….………ช ารุด………………….. 
ใช้ส าหรับวิชา…………………………………………………………………………………………………… 
หลักสูตร………………………………………..………. ระดับ…………………………………………….. 
จ านวนนักศึกษา…………………………………………. ความถี่ในการใช้งาน……………………………… 
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5. คุณลักษณะเฉพาะ Specification  (กรณีรำยกำรครภุัณฑเ์ปน็ชุดที่มีรำยกำรย่อย ต้องระบุ จ ำนวนรำคำต่อหน่วย     และ

รำยละเอียดของรำยกำรด้วย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….............................................................................  
 
 
6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุจ านวนเงิน) 

 

    รายการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 

ลงนามสัญญา             
เบิกจ่ายเงิน             

 
7. ค าชี้แจงอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.) 

ชื่อครุภัณฑ์………………………………………..    จ านวน  ……………………………. 
หน่วยงาน .................................................. วงเงิน ............................... บาท 

 เงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี 2564    เงินงบประมาณประจ าปี 2564 
 

ล าดับที่ รายละเอียด หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้ออกรายละเอียด 
1.  .................................................................. 

(..........................................) 
2.  ........................................................ ......... 

(..........................................) 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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น.ศ. บุคลากร
บุคคล 

ภายนอก
รวม

ยุทธ

ศาสตร์

เป้า

ประสงค์

กลยุทธ์ มาตร

การ

แผน

งาน

ด าเนินการ

เสร็จคร้ังเดียว



ด าเนินการ

ต่อเน่ือง



สรุปโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี
โครงการ

(เรียงตามล าดับความส าคัญ)

ประเภท

โครงการ 

(ระบุ

หมายเลข)

จ านวนคร้ัง

ในการจัด

โครงการ 

(คร้ัง)

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)

รวมท้ังส้ิน

หน่วยงาน.......................................

งบประมาณ 

(บาท)

ระยะเวลา

ด าเนินการ

จ านวน

วันท่ีจัด

โครงการ

ลักษณะโครงการ    ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย (ระบุหมายเลข)
ตัวช้ีวัดโครงการ

สถานท่ี

ด าเนิน

โครงการ
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แบบเสนอโครงการ 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน     

 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์     ผลผลิต : ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1. ชื่อโครงการ             

2. ประเภทโครงการ 

 1)  กำรประชุม /อบรม /สัมมนำ 

 2)  กำรเข้ำร่วม /จัดประกวดแข่งขัน 

 3)  กำรจัดนิทรรศกำร /จัดงำน /จัดกิจกรรม 

 4)  กำรทดสอบ /กำรวัดสมรรถนะ /กำรวัดควำมรู้ 
 5)  กำรผลิตสื่อ /ต ำรำทำงวิชำกำร 

 6)  กำรประชำสัมพันธ์ /กำรแนะแนว /กำรท ำกำรตลำด 

 7)  กำรศึกษำดูงำน/ กำรฝังตัวในสถำนประกอบกำร 

 8)  เครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 9)  กำรพัฒนำผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ด 

 10) กำรศึกษำ วิจัย องค์ควำมรู้ 
 11) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (Ecosystem) 
 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 1. สร้ำงควำมโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพำะทำงตำมอัตลักษณ์เชิงพื้นที่  (เลือกยุทธศำสตร์ย่อย) 
  1.1 นวัตกรรมกำรศึกษำ 
  1.2 กำรบริหำรจัดกำรผู้สอนรูปแบบใหม่ 
  1.3 กำรสร้ำงคนตำมอัตรำลักษณ์ศรีวิชัย 
 2. สร้ำงงำนวิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ 
 3. สร้ำงสรรค์มรดกทำงวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสำหกิจวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน 
 4. สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรสมันใหม่เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
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กลยุทธ์        (ระบุเพียงหนึ่งกลยุทธ์) 

มาตรการ        (ระบุเพียงหนึ่งมำตรกำร) 

แผนงาน        (ระบุเพียงหนึ่งแผนงำน) 

 

4. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญ ที่ต้องจัดท าโครงการรวมถึงผล 

ที่จะเกิดขึ้น/ผลที่จะได้รับจากการจัดโครงการ  อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ) 
      (ย่อหน้ำที่ 1  บรรยำยควำมเป็นมำหรือควำมส ำคัญของเรื่องที่จะท ำ โดยอ้ำงถึงหลักกำร ทฤษฏี แนวทำง
ระดับประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ  นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวง  ตลอดจนควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ  เพื่อแสดง
ข้อมูลที่มีน้ ำหนักน่ำเช่ือถือ และให้ควำมส ำคัญของสถำนกำรที่เกิดขึ้น และมีกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล)                      .                                                                                                                                 
.                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                     . 

      (ย่อหน้ำท่ี 2  บรรยำยสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น หรือแนวโน้มของปัญหำที่จะเกิดขึ้น  โดยเชื่อมโยงกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย  ซึ่งหำกไม่ด ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุงแล้วจะท ำให้เกิดควำมเสียหำย
อย่ำงไร)                                                                                                                                              . 

                                                                                                                                                     . 

                                                                                                                                                     . 

      (ย่อหน้ำท่ี 3  สรุปว่ำจะแก้ปัญหำดังกล่ำวตำมย่อหน้ำท่ี 2 อย่ำงไร  และหำกด ำเนินกำรแล้วจะช่วยแก้ปัญหำได้
อย่ำงไร  เกิดประโยชน์กับใคร)                                                                                                                  . 

                                                                                                                                                     . 

                                                                                                                                                     . 

5. วัตถุประสงค ์(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ) 

 1)                            

 2)                          

 3)                              
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6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 

  -  ผู้บริหำร       จ ำนวน  คน  
-  อำจำรย์   จ ำนวน  คน 
-  เจ้ำหน้ำท่ี   จ ำนวน  คน 
-  บุคคลทั่วไป   จ ำนวน  คน 
-  นักศึกษำของ มทร.ศรีวิชัย  จ ำนวน  คน 
-  นักเรียน/นักศึกษำจำกภำยนอก จ ำนวน  คน 
-  ชุมชน/องค์กร    จ ำนวน  คน 
-  อื่นๆ (ระบุ)   จ ำนวน  คน 

   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  คน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ชื่อ-สกุล  / สาขา / คณะ / หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) 

 ช่ือ – สกุล                        สำขำ                                   

 คณะ                                   หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ     
 

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ (ระบุ)  ช่ือสถำนที่    อ ำเภอ   จังหวัด                    

 

 

9.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระบุจ านวนครั้งในการจัดโครงการ โดย ในช่องเดือนที่จะด าเนินการเพียง 1 ช่อง/ครั้ง)  
 

จ านวนคร้ัง
ท่ีจัด

โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

 

10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ  (ระบุรายละเอยีดของกิจกรรมใหชั้ดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้ง
ต้องระบุวิธีการทีส่ามารถน าไปปฏบิัติได้อยา่งเป็นรูปธรรม) 

 อธิบายให้เหน็ว่ากจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการมีรูปแบบอยา่งไร ต้ังแต่กจิกรรมเร่ิมต้นจนถึงกจิกรรมสุดท้ายว่ามีกจิกรรมใดที่ต้องท า
บ้าง เชน่    
 - ทดสอบ (pre test)  ควำมรู้ก่อนกำรอบรม โดยใช้แบบทดสอบ ฯลฯ       
 - กำรจดัอบรมให้ควำมรู้ใน “หัวข้อ…………”         
 - กำรแบ่งกลุม่จดัท ำ Work shop          
 - น ำเสนอ แลกเปลีย่นเรยีนรู้           
 - ทดสอบ (post test)  ควำมรู้ทีไ่ด้รบัหลังจำกกำรอบรม โดยใช้แบบทดสอบ ฯลฯ      
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11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (โดยเลือกตัวช้ีวัดมาจากเอกสารแนบท้าย) 

 1)                            

 2)                          

 3)                              

 4)                          
 

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน  (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำตอบแทน) 
1)     1.1  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

     (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 3 ช่ัวโมง X 600 บำท)                
2)     1.2  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  

               
2. ค่าใช้สอย    (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำใช้สอย) 
       2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำเช่ำที่พัก   
                 
      2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

1)                 
2)       2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
3)                 
4)       2.4 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
5)                 
6)       2.5 ค่ำใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่ำเช่ำสถำนท่ี ฯลฯ 
7)                 

3. ค่าวัสดุ  (ให้ระบุรำยละเอียด) 
    3.1 วัสดุส ำนักงำน 
               
    3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
               
    3.3 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 
               
    3.4 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 
                 
    3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์  
              
     

 
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
  

   
 

รวมงบประมาณ  
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ ทั้งประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ด้าน

ผลกระทบของโครงการ) 

             
             
              
             
              
             
              
 

14. การประเมินผลโครงการ (ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ  และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่
ต้องการทราบผล  และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เพื่อวัดผลส าเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น 
แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 
                         
                         
                          
                         
                          
                         
                          
 
 

15. การติดตามผล   (ถ้ำมี) 

 1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการโดยจะเป็นการติดตามผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธ์ิ (outcome) ที่เป็นประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม อบรมทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ผู้รับบริการ, 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ 
 3) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล  และระยะเวลาที่ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ) 
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 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงกำร 
  (                        ) 
          / /  

 
 

 (ลงชื่อ)        ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 (               )       
           คณบดี / ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน/กอง 
                          / /  

 

 
 (ลงชื่อ)        ผู้อนุมัตโิครงกำร 
  (               )                
  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
    / /  
      (กรณีเสนอขอโครงกำรเพ่ิมเติมและโครงกำรที่อยู่นอกแผน) 
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ภาคผนวก 22

ประเภทโครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ

 1) การประชุม /อบรม /สัมมนา 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน  อย่างน้อยร้อยละ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก

 2) การเข้าร่วม /จัดประกวด/ แข่งขัน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน อย่างน้อย 1 
รางวัล2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หรือประสบการณ์ในระดับมาก

 3) การจัดนิทรรศการ /จัดงาน /จัดกิจกรรม / 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อความรู้ท่ีได้รับ อย่างน้อยร้อยละ 
80          จัดประกวด (ผู้จัด) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก

 4) การประชาสัมพันธ์ /การแนะแนว / 1. มีผู้เข้าถึงส่ือประชาสัมพันธ์  อย่างน้อยร้อยละ 90  ของกลุ่มเป้าหมาย

          การท าการตลาด 2. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ท าให้
มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

 5) การศึกษาดูงาน/การฝังตัวในสถาน

ประกอบการ/

1. มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์/ทักษะวิชาชีพ/วิชาการ

ภายในหน่วยงาน
         2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทางและเพ่ิม

ความเช่ียวชาญในวิชาชีพมากข้ึน
 6) การเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก1. มีกิจกรรมความร่วมมืออย่างน้อย 1 กิจกรรม

          ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมาก

1. มีการพัฒนาผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  

อย่างน้อย 1 ผลงาน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก

 8) การทดสอบ/การวัดสมรรถนะ/การวัดความรู้ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การทดสอบ  อย่างน้อยร้อยละ 80

          2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก

 9) การผลิตส่ือ /ต าราทางวิชาการ 1. มีต ารา /ส่ือทางวิชาการ  อย่างน้อย 1 ผลงาน

2. ต ารา /ส่ือทางวิชาการ  ได้รับการเผยแพร่ภายในปีงบประมาณ

     ส่ือทางวิชาการ  หมายถึง ส่ิงพิมพ์  เทคโนโลยี

 และส่ืออ่ืน ๆ ท่ีน ามาใช้ในการจัด/สนับสุนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  เช่น บทเรียน

ส าเร็จรูป  
     การเผยแพร่  หมายถึง การเผยแพร่ต ารา/ส่ือ

ทางวิชาการ สู่กลุ่มเป้าหมาย หรือสาธารณะ ผ่าน
ช่องทางการส่ือสารประเภทต่างๆ  ภายใน

ปีงบประมาณ เช่น social media  ส่ิงพิมพ์  เป็น
 10) การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ 1. มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ องค์ความรู้ ท่ีได้รับจากการศึกษาวิจัย

ร่วมกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก

2. ผู้ศึกษาวิจัยองค์ความรู้มีความเช่ียวชาญในทักษะวิชาชีพมากข้ึน

  11) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  อย่างน้อยร้อยละ 80

             ส่ิงอ านวยความสะดวก (Ecosystem) 2. มีกิจกรรมท่ีได้รับการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน  

อย่างน้อย 1 กิจกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    การประชุม  หมายถึง การประชุมวิชาการ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  รวมท้ังการลงพ้ืนท่ีเก็บ

ข้อมูลสนับสนุนการประชุม

     ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบ
เรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนอง
เน้ือหาท้ังหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของ
วิชาหรือหลักสูตรก็ได้

    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวก (Ecosystem) หมายรวมถึง การ

พัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับ / การสนับสนุนพ้ืนท่ี

ท างานท างาน / พ้ืนท่ีการเรียนรู้ /ครุภัณฑ์ /
ส่ิงก่อสร้าง/ บุคลากร /การบริหารจัดการ ฯลฯ

 7) การพัฒนาผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
         และงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษา
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ภาคผนวก 1

ปกติ (คน) สมทบ (คน)
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

(คน)
ปกติ (คน) สมทบ (คน)

ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

(คน)
ปกติ (คน) สมทบ (คน)

ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

(คน)

ระดับ ปวส.

หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชา.....................................

ระดับ ป.ตรี

หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชา.....................................

หลักสูตร 2-3 ปี

สาขาวิชา.....................................

หลักสูตร 3  ปี

สาขาวิชา.....................................

หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชา.....................................

ระดับ ป.โท

หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชา.....................................

รวม

นักศึกษารับใหม่  ระดับปวส. ป.ตรี และ ป.โท ประจ าปีงบประมาณ 2564

รายการ

รวมท้ังส้ิน

หน่วยงาน...........................................................................................

เทอม 1/2564

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์
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 2/2563 3/2563 1/2564  2/2563 3/2563 1/2564  2/2563 3/2563 1/2564  2/2563 3/2563 1/2564

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)

ระดับ ปวส.

หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชา....................................

ระดับ ป.ตรี

หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชา....................................

หลักสูตร 2-3 ปี

สาขาวิชา....................................

หลักสูตร 3  ปี

สาขาวิชา....................................

หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชา....................................

ระดับ ป.โท

หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชา....................................

รวม

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวม

ภาคผนวก 2

รวม รวม

นักศึกษาส าเร็จ ระดับปวส. ป.ตรี และ ป.โท ประจ าปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน...........................................................................................

ร่วมกับสถานประกอบการ

รวม

ปกติ สมทบ
รายการ

รวมท้ังส้ิน
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 2/2562 1/2563  2/2563 3/2563 1/2564  2/2562 1/2563  2/2563 3/2563 1/2564  2/2562 1/2563  2/2563 3/2563 1/2564  2/2562 1/2563  2/2563 3/2563 1/2564

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)

ระดับ ปวส.

หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชา..........................................

ปี 1

ปี 2

ระดับ ป.ตรี

หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชา..........................................

ปี 1

ปี 2

หลักสูตร 2-3 ปี

สาขาวิชา..........................................

ปี 1

ปี 2

ปี 3

รายการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาท้ังหมด  ระดับปวส. ป.ตรี และ ป.โท ประจ าปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน...........................................................................................

รวมท้ังส้ินปกติ ร่วมกับสถานประกอบการสมทบ

ภาคผนวก 4
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 2/2562 1/2563  2/2563 3/2563 1/2564  2/2562 1/2563  2/2563 3/2563 1/2564  2/2562 1/2563  2/2563 3/2563 1/2564  2/2562 1/2563  2/2563 3/2563 1/2564

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)

รายการ

รวมท้ังส้ินปกติ ร่วมกับสถานประกอบการสมทบ

ภาคผนวก 4

หลักสูตร 3  ปี

สาขาวิชา..........................................

ปี 1

ปี 2

ปี 3

หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชา..........................................

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ระดับ ป.โท

หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชา..........................................

ปี 1

ปี 2

รวม

ภาคผนวก 5
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