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การจัดทํางบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยจะเปนการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ซึ่งใหความสําคัญตอการดําเนินงานและผลสําเร็จของผลผลิต ผลลัพธ โดยมีการวัดผลความสําเร็จ               

ของผลงานดังกลาวดวยตัวช้ีวัดที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุนอยาง         

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบประมาณเงินรายไดเปนงบประมาณเสริมงบประมาณแผนดิน                 

โดยนําไปใชสําหรับรายการที่งบประมาณรายจายไดรับจัดสรรไมเพียงพอ หรือรายการที่ไมสามารถ       

ขอสนับสนุนจากงบประมาณรายจายหรือเปนงาน/โครงการเรงดวนที่ไมสามารถรอการสนับสนุน                 

จากงบประมาณรายจาย ทั้งน้ีรายจายใดสามารถเบิกจายงบประมาณรายจายไดใหเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายกอนเสมอ   

 

 

 

1. การจัดทํางบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปนการจัดทํารายละเอียด วงเงิน และคําของบประมาณรายจายประจําป 2565  

โดยนํายุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล  นโยบาย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม นโยบายของสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นโยบายและยุทธศาสตร พ.ศ.2563 -2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ป      

พ.ศ.2563-2565 มทร.ธัญบุรี  เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานใน 4  ยุทธศาสตร และ RMUTT Flagship 

Strategic ดังน้ี 

 

แนวทางการจัดทํางบประมาณเงนิรายได ประจําป 2565 

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 

นโยบายงบประมาณเงินรายได  ประจําป 2565 
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2. ใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา ใหไดตาม

มาตรฐานสากล รวมทั้งใหความสําคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและการทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

3. สนับสนุนใหมีการดําเนินงาน / โครงการ /กิจกรรม ในลักษณะการบูรณาการระหวาง

หนวยงาน และใหมีการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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4. การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ใชเงินรายได ขอใหใชสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเปน

ลําดับแรก และใชจายงบประมาณดวยความประหยัด  

5. ใหประเมินผลการดําเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม  ในชวงที่ผานมาวามีผลสัมฤทธ์ิมาก

นอยเพียงใด  สมควรปรับเปลี่ยนเพ่ิมหรือลดไดหรือไม  โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรของหนวยงาน และแผนแมบทการพัฒนาในดานตางๆ 

6. รายการงบลงทุน  

  6.1 คาครุภัณฑ จะตองจัดทํารายละเอียดคําช้ีแจง กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะสําคัญ

ของรายการ (Specs) และแนบใบเสนอราคาอยางนอย 3 บริษัท/รานคา พรอมทั้งระบุหอง/อาคาร ที่ต้ัง 

ทุกรายการ 

 6.2 รายการสิ่งกอสราง จะพิจารณาเฉพาะรายการที่มีแบบรูปรายการ BOQ และราคา

กลาง ที่พรอมดําเนินการไดทันที  โดยแบบรูปรายการ และประมาณราคากลางตองผานการอนุมัติ หรือ

เห็นชอบ จากกองอาคารสถานที่แลวเทานั้น 

6. การเสนอขอต้ังงบประมาณในหมวดตางๆ  ใหดูความจําเปนและประหยัดพรอม

เรียงลําดับความสําคัญของแตละรายการในแตละหมวดรายจาย ทั้งน้ีรายการที่สามารถเบิกจายจาก

งบประมาณแผนดินได ใหใชจากงบประมาณแผนดินเปนลําดับแรก 

7. โครงการดานการบริการทางวิชาการ ทุกหนวยงานควรพิจารณาใชทรัพยากรที่มีอยู       

ในการเพ่ิมศักยภาพการหารายไดโดยการพัฒนางานบริการวิชาการในลักษณะกิจกรรมที่นํามาซึ่งรายได 

เพ่ือนําไปพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัยฯ ไมควรนําเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน 

และคาธรรมเนียมการศึกษา ไปจัดบริการวิชาการแบบใหเปลา 

 

 

1. การต้ังงบประมาณจําแนกตามแผลผลิต 

  ใหหนวยงานต้ังงบประมาณรายจายเงินรายได  ใน 6 ผลผลิต ดังน้ี 

1.   ผลผลิต   ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.  ผลผลิต   ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

3.   ผลผลิต   ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

4.  ผลผลิต   ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

5.  ผลผลิต   ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

6.  ผลผลิต   ผลงานการใหบริการวิชาการ 

แนวทางการจัดทําคาํเสนอขอเงินรายได ประจําป 2565 
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2.  การต้ังงบประมาณเงินรายไดจําแนกตามงบรายจาย 

2.1   คาใชจายบุคลากร    

 คาจางช่ัวคราว ทุก ตําแหน ง / อัตราจะตองเปน อัตราที่ ได รับการอนุมั ติจาก

กรมบัญชีกลางเรียบรอยแลว  ตามที่กองบริหารงานบุคคลไดเสนอขออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง 

มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายปรับขนาดอัตรากําลังในภาพรวมใหสอดคลองกับภารกิจดานตางๆ  เพ่ือใหมี

สัดสวนที่เหมาะสม  จึงกําหนดแนวทางในการต้ังงบประมาณเงินรายไดในสวนของลูกจางช่ัวคราว ดังน้ี 

- กรณีที่หนวยงานไดบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ขอใหหนวยงานยุบอัตราลูกจาง

ช่ัวคราวตามจํานวนอัตราที่ไดรับการบรรจุดวย 

- ลูกจางช่ัวคราวในสายสนับสนุนไมใหเปลี่ยนแปลงช่ือตําแหนงวุฒิและเพ่ิมอัตราใหม          

ใหหนวยงานต้ังงบประมาณเฉพาะอัตราเดิมที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ แลวเทาน้ัน 

- กรณีที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ใหเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมอัตรา ลูกจางช่ัวคราว

ระหวางปงบประมาณเงินรายได 2564 ใหแนบหนังสืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ประกอบการพิจารณาดวย 

-  ในสวนของอัตราคาจางลูกจางช่ัวคราวและคาครองชีพ (4%) ใหหนวยงานใชอัตรา ดังน้ี  
 

ที่ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง 
คาครองชพี 

(4%) 
รวมเงิน 

1 ปริญญาเอก 21,000 840 21,840 

2 ปริญญาโท 17,500 700 18,200 

3 ปริญญาโท (อาจารยที่มีใบประกอบวิชาชีพ) 19,590 790 20,380 

4 ปริญญาโท (หลักสูตร 5 ป) 18,510 750 19,260 

5 ปริญญาตร ี(อาจารยชาวตางประเทศ) 20,780 - - 

6 ปริญญาตร ี(อาจารยที่มีใบประกอบวิชาชีพ) 17,090 690 17,780 

7 ปริญญาตร ี(หลักสูตร 5 ป) 15,800 640 16,440 

8 ปริญญาตร ี 15,000 600 15,600 

9 อนุปริญญา/ปวท. และ ป.กศ.สูง 10,840 440 11,280 

10 อนุปริญญา/ป.6 (พนักงานงานขับเครื่องจักรกลหนัก) 15,000 600 15,600 

11 ปวส. 11,500 460 11,960 

12 อนุปริญญา ป.6 (พนักงานงานขับเครื่องจักรกลกลาง) 11,500 460 11,960 

13 ปวช./ม.ตน/ม.ปลาย (ลูกมือชาง) (ผูชวยชางทั่วไป) 

(พนักงานขับรถยนต) (พนักงานขับเครื่องจักรเบา) 

(หัวหนาหมวดสถานที่) 

9,400 380 9,780 

14 ป.4-ม.6/ตํ่ากวา ปวช. 8,690 350 9,040 
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2.2 งบดําเนนิงาน 

2.2.1  คาตอบแทนใชสอยวัสดุ    

 -  ใหพิจารณาต้ังงบประมาณจากฐานการใชจายจริงทั้งงบประมาณแผนดิน และ

งบประมาณเงินรายไดของปที่ผานมา เนื่องจากงบประมาณป 2565 สํานักงบประมาณจัดสรร            

งบดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยในสวนของคาวัสดุการศึกษา ลดลงจากป 2564 รอยละ 50 สําหรับ

คาใชจายอ่ืนๆ ที่เปนคาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ ตองใชจากเงินรายไดทั้งหมด โดยยึดหลักการ

ใชทรัพยากรอยางประหยัดและกอใหเกิดประโยชนมากที่สุด  

-  ใหหนวยงานที่ขอต้ังงบประมาณเงินประจําตําแหนงของผูบริหารบางตําแหนงที่ไม

สามารถเบิกจายจากงบประมาณแผนดินได และจัดทํารายละเอียดช่ือตําแหนง  อัตราเงินประจําตําแหนง  

จํานวนเงินตอป  เปนเอกสารประกอบ  

-  ใหทุกหนวยงานต้ังงบประมาณสบทบกองทุนประกันสังคมของคาจางช่ัวคราว              

รายเดือนในอัตรารอยละ 5 ทุกอัตรา 

-  ใหทุกหนวยงานต้ังงบประมาณสบทบกองทุนเงินทดแทนของคาจางช่ัวคราว              

รายเดือนในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง (รวมคาครองชีพ) 

ที่ วุฒิการศึกษา 

อัตรา

คาจาง+  

คาครองชพี 

กองทุน 

เงินทดแทน 

(0.2) 

1 ปริญญาเอก 21,840 40 

2 ปริญญาโท 18,200 36 

3 ปริญญาโท (อาจารยที่มีใบประกอบวิชาชีพ) 20,380 40 

4 ปริญญาโท (หลักสูตร 5 ป) 19,260 39 

5 ปริญญาตร ี(อาจารยชาวตางประเทศ) 20,780 40 

6 ปริญญาตร ี(อาจารยที่มีใบประกอบวิชาชีพ) 17,780 36 

7 ปริญญาตร ี(หลักสูตร 5 ป) 16,440 33 

8 ปริญญาตร ี 15,600 31 

9 อนุปริญญา/ปวท. และ ป.กศ.สูง 11,280 23 

10 อนุปริญญา/ป.6 (พนักงานงานขับเครื่องจักรกลหนัก) 15,600 31 

11 ปวส. 11,960 24 

12 อนุปริญญา ป.6 (พนักงานงานขับเครื่องจักรกลกลาง) 11,960 24 

13 ปวช./ม.ตน/ม.ปลาย (ลูกมือชาง) (ผูชวยชางทั่วไป) (พนักงานขับ

รถยนต) (พนักงานขับเครื่องจักรเบา) (หัวหนาหมวดสถานที่) 

9,780 20 

14 ป.4-ม.6/ตํ่ากวา ปวช. 9,040 18 
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2.2.2  คาสาธารณูปโภค 

-  ใหแยกงบประมาณรายการยอยวาเปน  คาโทรศัพท  คาเคเบ้ิลทีวี คาเชาระบบบริการ 

SMS Marketing  (ระบุรายการ) 

2.3 งบลงทุน     

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  

  - คาครุภัณฑ ตองมีรายละเอียดคําช้ีแจง กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะสําคัญของ

รายการ (Specs) และแนบใบเสนอราคา 3 บริษัท ทุกรายการตองระบุหอง / อาคารที่ต้ังของครุภัณฑ         

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

  - รายการสิ่งกอสราง ตองระบุหอง/อาคาร/พ้ืนที่ ที่ดําเนินการปรับปรุง หรือกอสราง และ

ตองเปนรายการที่มีแบบรูปรายการและราคากลาง BOQ พรอมดําเนินการไดทันที โดยผานการอนุมัติ 

หรือเหน็ชอบแบบรปูรายการ และประมาณราคากลาง จากกองอาคารสถานที่แลวเทานั้น 

-  ใหจัดเรียงลําดับความสําคัญ และใหจัดทํารายละเอียดคําช้ีแจงตามแบบฟอรม ง.4 และ 

แบบฟอรม ง.5 และหนังสือที่กองอาคารสถานที่เห็นชอบแบบรูปรายการ/ประมาณราคากลาง โดยแนบ        

คําช้ีแจงไวในสวนภาคผนวก  

2.4  งบเงินอุดหนุน  

 

 

 

 

 

-  เงินอุดหนุนโครงการบริการทางวิชาการ ทุกหนวยงานควรพิจารณาใชทรัพยากรที่มีอยู

ในการเพ่ิมศักยภาพการจัดหารายไดโดยการพัฒนางานบริการวิชาการ ในลักษณะกิจกรรมที่นํามา         

ซึ่งรายได เพ่ือนําไปพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัยฯ ไมควรนําเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา 

คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา ไปจัดบริการวิชาการแบบใหเปลา 

-  เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ เสนอขอจะตองเปนโครงการที่ผานการพิจารณาจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนามากอนแลว  โดยกองนโยบายและแผนจะใชขอมูลที่สถาบันวิจัยและพัฒนา สงใหทาง

กองนโยบายและแผน  ตรวจเช็คกับที่หนวยงานเสนอขอมาใหสอดคลองตรงกัน 

 -  เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกองคกรตางๆ  ใหแนบเอกสารการเปนสมาชิกและเงื่อนไข

การจายชําระเงินและใบเสร็จรับเงินในปที่ผานมาประกอบการเสนอของบประมาณดวย 

-   เงินอุดหนุน คาใชจายในการปฐมนิเทศนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

สนับสนุนโครงการทีส่อดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร พ.ศ.2563 -2580 และแผนปฏิบัติราชการ 

3 ป พ.ศ.2563-2565 มทร.ธัญบุร ี โดยจัดทาํรายละเอียดโครงการตามแบบ ง.7 ประกอบการพิจารณาตาม

แบบฟอรม  ง.7 1 โครงการบริการวิชาการ   ง.7 2 โครงการดานวัฒนธรรม   ง.7 3 โครงการทั่วไป 
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 2.5  งบรายจายอ่ืน 

กรณีที่จําเปนจะตองเดินทางไปราชการตางประเทศ  ใหหนวยงานประมาณการคาใชจายที่

มีรายละเอียดการคํานวณ ประกอบดวย ประเภทงาน (ประชุม อบรม นําเสนอผลงาน) จํานวนผูเดินทาง  

คาเบ้ียเลี้ยงที่พักพาหนะ และอ่ืน ๆ ประกอบ  โดยต้ังงบประมาณในงบรายจายอ่ืน “คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว” 

 2.6 เงินสมทบมหาวิทยาลัย ทุกหนวยงานตองนําสงเงินสมทบมหาวิทยาลัยตามเกณฑ      

การจัดสรรที่กําหนดไว โดยมหาวิทยาลัยจะนําไปใชจายในการบริหารจัดการภาพรวม ดังน้ี 

  - เปนเงินกองทุนสงเสริมงานวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร 

กองทุนสงเสริมการฝกประสบการณวิชาชีพ ตามระเบียบ และประกาศ ที่เก่ียวของหรือตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

  - สมทบจายคาสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยฯ 

  - เปนคาใชจายของหนวยงานสนับสนุน  

  - ใชสมทบเปนคาใชจายสําหรับคณะที่สอนวิชาการจัดการศึกษาขามคณะ 

  - เพ่ือเปนคาใชจายที่จําเปนบางรายการ/โครงการ ที่ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน

หรือไดรับงบประมาณไมเพียงพอ 

   - เพ่ือเปนคาใชจายในรายการที่สอดคลองกับภารกิจและกลยุทธมหาวิทยาลัยฯ 

  - เพ่ือเปนงบกลางมหาวิทยาลัยในกรณีจําเปนเรงดวนซึ่งไมไดต้ังงบประมาณรองรับไว 

หากไมไดรับการแกไขปญหาจะเกิดผลเสียหายรายแรงตอมหาวิทยาลัยฯ โดยรวม 

   - เมื่อสิ้นปงบประมาณจะนําเขาเปนเงินรายไดสะสมมหาวิทยาลัย 

 

 2.7 เงินงบกลาง คณะ/วิทยาลัย ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปน

เงินที่ใชในกรณีฉุกเฉินเรงดวน จําเปนตองแกปญหาหรือรายการที่ไมได ต้ังงบประมาณไว หรือต้ัง

งบประมาณไวไมเพียงพอ การขออนุมัติใชใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 2.8 เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย  ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมีวัตถุประสงคใหเปน

เงินออมสะสม  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดํารงไวซึ่งเสถียรภาพทางการเงินในอนาคต 

 

 2.9 เงินทุนสํารองคณะ/วิทยาลัย  ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีวัตถุประสงคใหเปน

เงินออมสะสม เพ่ือใหคณะ/วิทยาลัย ดํารงไวซึ่งเสถียรภาพทางการเงินในอนาคต 
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 2.10 เงินประกันความเสี่ยง  ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปน   

เงินประกันความเสี่ยงจากการประมาณการรายรับ  ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาหรือรายรับจริงไมเปน       

ไปตามที่คณะ/วิทยาลัย ไดประมาณการไว  ทั้งน้ี หากรายรับจริงสูงกวาจะจัดสรรเงินประกันความเสี่ยงคืน

ใหกับหนวยงานแตหากรายรับจริงตํ่ากวาที่คณะ/วิทยาลัยประมาณการ จะตองนําสงเงินคืนใหกับ

มหาวิทยาลัย 

 


