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ค ำขอต้ังงบประมำณรำยจ่ำยเงินนอกงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)  

โดยก าหนดวิสัยทัศน์ความส าเร็จที่ว่า “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ (International Niche Guru 

University)” เพื่อเป็นแผนชี้น าการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติ 

ในแผนระยะ 5 ปี และแต่ละปีต่อไป จากเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

จึงได้น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มาเป็นแผนชี้น าในการก าหนด 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งวิสัยทัศนร์ะยะ 5 ปีมุง่เป็น “มหาวิทยาลัยแม่แบบ

ที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)” โดยความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ คือ  

รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบ 

สวนสุนันทา ด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และแปลงไปสู่

การปฏิบัติโดยการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีพันธกิจคือ ให้การศึกษา 

วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีภารกิจหลัก 6 ภารกิจ ดังนี้  

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ 

3) อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู ้

5) สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนและนานาชาติ 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 4 ด้าน (4 สร้าง) 

คือ 1) สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิ ตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ  

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 2) สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ: 

มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัย 

ที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้

ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 3) สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วม

เพื่อการพัฒนา: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย  และ  

4) สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ
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ทั้งนี้กรอบยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการก าหนดค่าเป้าหมายของ

เป้าประสงค์ต่าง ๆ และก าหนดยุทธศาสตร์ จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ

ตามเป้าหมาย ดังนี้ 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

โครงสร้ำงงบประมำณ 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการด าเนินการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ จ านวน 2 

แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อน

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์  พันธกิจ และ

วิสัยทัศนท์ีก่ าหนดไว้ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มรีายละเอียดดังนี้ 

1) ประมำณกำรรำยรับ จ านวนทั้งสิ้น 2,062,568,200.00 บาท 

 1.1) งบประมาณแผ่นดนิ จ านวน 746,536,900.00 บาท 

 1.2) เงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 1,316,031,300.00 บาท 

2) ประมำณกำรรำยจ่ำย จ านวนทั้งสิ้น 1,840,929,900.00 บาท 

 2.1) งบประมาณแผ่นดนิ จ านวน 746,536,900.00 บาท 

 2.2) เงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 1,094,393,000.00 บาท 

3) เงนิคงคลัง จ านวนทั้งสิ้น 183,535,749.88 บาท 
 

แหล่งงบประมำณ 
ปีงบประมำณ 2564 

ประมำณกำรรำยรับ ประมำณกำรรำยจ่ำย 

1. งบประมำณแผ่นดิน 746,536,900.00 746,536,900.00 

2. เงนินอกงบประมำณ (เงนิรำยได้) 1,316,031,300.00 1,094,393,000.00 

2.1 รายได้จากเงินบ ารุงการศกึษาภาคปกติ 1,090,356,300.00 915,785,800.00 

2.2 รายได้จากเงนิบ ารุงการศกึษาภาคพิเศษ 225,675,000.00 178,607,200.00 

รวมทั้งสิ้น 2,062,568,200.00 1,840,929,900.00 
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เงนิคงคลัง ประมำณกำรรำยจ่ำย 

1. รายการที่กันเหลื่อมปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 135,838,749.88 

2. การจัดสรรเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงรุกตาม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการ

บริหารจัดการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

47,697,000.00 

รวมทั้งสิ้น 183,535,749.88 
 

หมายเหตุ  แหล่งเงินคงคลังท่ีจะน ามาใช้บริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนท้ังหมด 721,798,700.00 บาท 

ได้จาก 

1. เงินคงคลังคงเหลือ ณ สิ้นวันท่ี 5 กรกฎาคม 2563 จ านวน 551,216,000.00 บาท (ข้อมูลจาก  

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี) 

2. มหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่าจะได้รับจัดสรรเข้าบัญชีเงินคงคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตามเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 170,582,700 บาท 

 

กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยในแต่ละยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์แนวทางการจัดท างบประมาณของ 

ส านักงบประมาณมาใช้ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โดยจ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับรายการบุคลากรภาครัฐกับงบประมาณรายจ่าย 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์รายละเอียดดังนี้ 
 

รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ 

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 867,707,930.00 บาท (ไม่นับรวมประมาณการรายจ่าย 

เงินคงคลัง) จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 440,343,200.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ

บุคลากร จ านวน 876 คน และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 427,364,730.00 บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร จ านวน 899 คน  
 

งบประมำณรำยจ่ำยในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 973,221,970.00 บาท (ไม่นับรวมประมาณการรายจ่าย 

เงินคงคลัง) จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 306,193,700.00 บาท (งบด าเนินการ : 

129,262,800.00 บาท งบลงทุน : 176,930,900.00 บาท) และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 



ง 

667,028,270.00 บาท (งบด าเนินการ จ านวน 588,516,536.00 บาท งบลงทุน จ านวน 

78,466,734.00 บาท) รายละเอียดจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน 

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 859,759,900.00 บาท (ไม่นับรวมประมาณการรายจ่าย 

เงินคงคลัง) จ าแนกได้ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 270,548,000.00 บาท (งบด าเนินการ : 93,617,100.00 บาท งบ

ลงทุน : 176,930,900.00 บาท) เพื่อใช้ส าหรับด าเนินการจัดการเรียนการสอน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

กลุ่มที่หนึ่งการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลศาสตร์

และสหเวชศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  ให้สามารถน า ความรู ้

ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในจรรยาบรรณ  

แห่งวิชาชีพ งบประมาณจ านวน 92,428,300.00 บาท (งบด าเนินการ : 15,417,300.00 บาท  

งบลงทุน : 77,011,000.00 บาท) กลุ่มที่สองการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีประสิทธิภาพ 

ให้รองรับการขยายตัวของความต้องการก าลังคน รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ 

งบประมาณจ านวน 78,982,900.00 บาท ( งบด า เนิ นการ  :  26 ,563 ,000 .00  บาท  

งบลงทุน : 52,419,900.00 บาท) และกลุ่มที่สามการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์   

เพื่อผลิตบัณฑิตดา้นสังคมศาสตรอ์ย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีประสิทธิภาพใหร้องรับการขยายตัว

ของความต้องการก าลังคน รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ งบประมาณจ านวน 

72,480,800.00 บาท (งบด าเนินการ : 24,980,800.00 บาท งบลงทุน : 47,500,000.00 บาท) 

รวมทั้งเพื่อด าเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณจ านวน 

9 ,042 ,500 .00 บาท และด า เนินการสนับสนุนค่ า ใ ช้จ่ าย ในการจัดการ เรี ยนการสอน 

ในการผลิตพยาบาลเพิ่มตามนโยบายของรัฐบาล งบประมาณจ านวน 13,208,000.00 บาท และ

นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐาน

อื่นที่เทียบเท่า งบประมาณจ านวน 4,405,500.00 บาท 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 589,211,900.00 บาท (งบด าเนินการ จ านวน 

510,755,166.00 บาท งบลงทุน จ านวน 78,456,734.00 บาท) เพื่อที่มหาวิทยาลัยน ามาด าเนินการ 

ในการส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 ให้รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

ภารกิจให้ส าเร็จ อาจารย์ประจ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และบุคลากร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10.00 เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ 



จ 

มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA มีข้อร้องเรียน น้อยกว่า 15 ครั้ง/ปี เกี่ยวกับอาคาร

สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถประหยัดงบประมาณ 

มากกว่าร้อยละ 5.00 จากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมี

บริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์โดยการบริการวิชาการและวิจัย เพื่อให้เกิดรายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการเฉลี่ยต่ออาจารย์ประจ า ไม่น้อยกว่า 350,000.00 บาท/คน 

มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งเสริมการจัดท าหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ   

ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร มีหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ไม่น้อยกว่า 14 หลักสูตร และหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า

ระดับ 3.01 (ระดับดี) สาขาวิชาเอตทัคคะ ไม่น้อยกว่า 6 สาขาวิชา ที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่  

60 คะแนนขึ้นไป ผลงานวิจัยของนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 28 ผลงาน ไปน าเสนอในระดับชาติหรือ

นานาชาติ และนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.45 ที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/

หรอืนานาชาติ นักศึกษา ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20.00 มีจิตอาสาหรอืจติสาธารณะ และได้รับการพัฒนา

ให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents รวมถึงบัณฑิตปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 91.65 

ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ

บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 4.39 

คะแนน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยได้ก าหนด 

โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริมผลงานนักศกึษา 

สู่การประกวดในระดับชาติหรอืนานาชาติ 2) SSRU Next และ 3) โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงผลงำนวิชำกำรสู่กำรยกระดับภูมิปัญญำท้องถ่ินอย่ำงยั่งยืน 

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 60,875,480.00 บาท (ไม่นับรวมประมาณการรายจ่ายเงิน

คงคลัง) จ าแนกได้ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 35,645,700.00 บาท (งบด าเนินการ : 35,645,700.00 บาท)  

เพื่อด าเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 8 โครงการ 

งบประมาณจ านวน 35,645,700.00 บาท ประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับ

รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (3) โครงการส่งเสริม

ความรัก ความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (4) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู ้ด้านการอ่าน 

การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (5) โครงการสนับสนุน



ฉ 

สื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  

(6) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด (7) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย  

การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับต าบล และ (8) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะ

อาชีพของชุมชน 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 25,229,780.00 บาท (งบด าเนินการ จ านวน 

25,229,780.00 บาท) เพื่อที่มหาวิทยาลัยน ามาด าเนินการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่

สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวิจัย หรือ 

งานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและบริการทางวิชาการ 

มีกระบวนการจัดท าวารสารวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 10 

วารสาร อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.00 มีผลงานวิชาการ วิจัยหรือ  

งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตร  

ไม่น้อยกว่า 14 ผลงาน น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 

ไม่น้อยกว่า 21 ผลงาน ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร และงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์

หรืองานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 50 ผลงาน น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ 

ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของแหล่งทุน ท าให้มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 

25,000.00 บาท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 60,000.00 บาท  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่น้อยกว่า 50,000.00 บาท และชุดโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า  

4 ชุดโครงการที่เกิดประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพิ่มองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 3 องค์

ความรู้ เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์สู่ระดับนานาชาติ มีศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้ค าปรึกษา 

แก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป จ านวน 3 ศูนย์การเรียนรู้ และมีผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  

ไม่น้อยกว่า 1,000 คน โดยมีการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือ

การวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ และผลงานของ

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัย 

ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการถ่ายทอดองค์



ช 

ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน และ 2) โครงการ

ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำยและขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ 

จัดสรรเฉพาะเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 52,586,590.00 บาท (งบด าเนินการ 

จ านวน 52,576,590.00 บาท งบลงทุน จ านวน 10,000.00 บาท) เพื่อที่มหาวิทยาลัยน ามาด าเนินการ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยความส าเร็จ 

จากการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  มีนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00  

เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี และนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษา

แลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่า 300 คน รวมทั้งอาจารย์และนักวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.50 ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรอืนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 มีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน และมีเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

รวมทั้งเครือขา่ย ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80.00 มีผลผลติรว่มกันและเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

 

สรุปกำรจัดสรรประมำณกำรรำยจ่ำยตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

การจัดสรรประมาณการรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ  

(เงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 
หมำยเหตุ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไมน่ับรวมเงินคงคลัง จ านวน 183,535,749.88 บาท 



ซ 

สรุปกำรจัดสรรประมำณกำรรำยจ่ำยตำมหมวดรำยจ่ำย 

การจัดสรรประมาณการรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ  

(เงินรายได้) เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตาม 

หมวดรายจ่าย ดังนี้ 

 

หมำยเหตุ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไมน่ับรวมเงินคงคลัง จ านวน 183,535,749.88 บาท 
 

จากตารางสามารถสรุปการจัดสรรประมาณการรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและ 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 พบว่า 

1. หมวดรายจ่ายที่จัดสรรงบประมาณรายจา่ยเพิ่ม มีจ านวน 3 หมวดรายจ่าย คือ  

1.1 งบบุคลากร เพิ่มขึ้นร้อยละ  6.73  (จ านวน 26,163,639.00 บาท) เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานตั้งงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากร อาทิเช่น เงิน

ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร เงินประจ าต าแหน่งทาง

วิชาการ ค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ และเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าภาค/

สาขาวิชา/ฝ่าย เป็นต้น 

1.2 งบด าเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ  19.43  (จ านวน 120,149,937.00 บาท) เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยน างบประมาณมาใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

1.3 งบรายจ่ายอื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ  54.82  (จ านวน 2,006,500.00 บาท) เนื่องจาก 

เป็นการประมาณการรายจ่ายส าหรับโครงการน าเสนอผลงานของบุคลากรและนักศึกษา  

ในต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอน 
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2. หมวดรายจ่ายที่จัดสรรงบประมาณรายจ่ายลดลง มีจ านวน 2 หมวดรายจ่าย คือ  

2.1 งบเงินอุดหนุน ลดลงร้อยละ  20.11  (จ านวน 107,615,410.00 บาท) เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรงบบูรณาการ 

2.2 งบลงทุน ลดลงร้อยละ  2.40  (จ านวน 6,282,216.00 บาท) เนื่องจากมหาวิทยาลัย

ได้รับจัดสรรงบลงทุนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างน้อยลง 
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กำรจัดสรรประมำณกำรรำยจ่ำยตำมหน่วยงำน 

การจัดสรรประมาณการรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ  

(เงินรายได้) ของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนว่ยงาน ดังนี้ 

งบประมำณแผ่นดนิ 

 
 

หมายเหตุ:  * งบรายหัวการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร ์800 บาท, ด้านวิทยาศาสตร์ฯ 3,000 บาท, ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6,000 บาท) 

** งบลงทุน 

*** งบโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 

**** งบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

***** งบโครงการบูรณาการพัฒนาพืน้ที่ระดับภาค 

****** งบโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน เพิ่ม/ลด

ประจ าปงีบประมาณ 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2564 %

1. คณะครุศาสตร์  *,**,*** 4,071,400.00                     5,564,000.00                    36.66

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  *,** 31,281,000.00                   17,430,500.00                   -44.28

3. คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  *,** 4,884,800.00                    39,866,800.00                 100.00

4. คณะวิทยาการจัดการ  * 4,458,400.00                    4,397,600.00                    -1.36

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  *,** 7,072,500.00                    46,813,400.00                   100.00

6. คณะศลิปกรรมศาสตร์  *,** 7,060,000.00                    1,257,200.00                     -82.19

7. โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 7,931,700.00                    9,042,500.00                    14.00

8. บัณฑิตวิทยาลยั  ***** 15,668,300.00                  -                                  -100.00

9. วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์  * 1,444,900.00                     1,367,000.00                     -5.39

10. วิทยาลยัพยาบาลและสขุภาพ  *,** 18,169,300.00                   18,488,300.00                  1.76

11. วิทยาลยันานาชาต ิ ** 12,439,000.00                   9,230,000.00                    -25.80

12. วิทยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซพัพลายเชน  ** 3,614,400.00                    1,500,000.00                     -58.50

13. วิทยาลยัสหเวชศาสตร์  *,** 13,645,200.00                  13,436,400.00                   -1.53

14. วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดง และสื่อใหม ่ ** 9,300,000.00                    -                                  -100.00

15. ส านกังานอธกิารบด ี *,**,*** 518,591,850.00                494,014,900.00                 -4.74

16. สถาบันวิจัยและพฒันา  **** 8,816,450.00                    11,839,400.00                   34.29

17. ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ** 2,200,000.00                    -                                  -100.00

18. ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม  ***** 2,016,000.00                     -                                  -100.00

19. สถาบันสร้างสรรคแ์ละสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต (สสสร.)  **** 4,358,900.00                   4,405,500.00                    1.07

20. วิทยาเขตนครปฐม  ** 26,275,000.00                  33,000,000.00                  25.59

21. ศูนย์การศกึษาจังหวัดสมทุรสงคราม  **** -                                  251,500.00                       100.00

22. ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง  **,**** 16,335,000.00                  23,149,500.00                   41.72

23. ศูนย์แหง่ความเป็นเลศิในการดแูลผู้สงูอายุ  **** 494,100.00                       11,482,400.00                    100.00

รวมท้ังสิ้น 720,128,200.00              746,536,900.00              3.67

หนว่ย : บาท

หนว่ยงาน
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เงนินอกงบประมำณ (เงนิรำยได้) 

 
 

หมำยเหตุ  เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ไมน่ับรวมเงินเงินคงคลัง จ านวน 183,535,749.88 บาท 

เงนินอกงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ เพิ่ม/ลด

ประจ าปงีบประมาณ 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2564 %

1. คณะครุศาสตร์ 26,114,900.00                   35,287,900.00                  35.13

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31,018,700.00                   39,571,400.00                   27.57

3. คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 106,265,950.00                112,572,700.00                  5.93

4. คณะวิทยาการจัดการ 121,358,350.00                 109,251,800.00                 -9.98

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27,240,050.00                  16,791,000.00                   -38.36

6. คณะศลิปกรรมศาสตร์ 24,800,650.00                  34,156,700.00                   37.73

7. โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 51,136,100.00                   52,100,600.00                   1.89

8. บัณฑิตวิทยาลยั 26,492,600.00                  23,835,200.00                  -10.03

9. วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7,550,700.00                    7,264,400.00                    -3.79

10. วิทยาลยัพยาบาลและสขุภาพ 34,712,000.00                   37,641,100.00                   8.44

11. วิทยาลยันานาชาติ 50,802,900.00                  33,446,000.00                  -34.17

12. วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ 60,419,000.00                   113,871,700.00                  88.47

13. วิทยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซพัพลายเชน 86,078,200.00                  80,615,900.00                  -6.35

14. วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ 25,626,400.00                  32,915,800.00                  28.44

15. วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดง และสื่อใหม่ 5,384,400.00                    4,343,100.00                     -19.34

16. ส านกังานอธกิารบดี 171,151,650.00                  174,716,600.00                  2.08

17. หนว่ยตรวจสอบภายใน 497,100.00                       553,100.00                       11.27

18. ส านกัการศกึษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อเิลก็ทรอนกิส ์(GE) 74,105,400.00                   71,225,600.00                   -3.89

19. สถาบันวิจัยและพฒันา 16,244,700.00                   22,134,100.00                    36.25

20. ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 43,382,400.00                  34,051,300.00                   -21.51

21. ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม 2,663,200.00                    5,216,200.00                     95.86

22. สถาบันสร้างสรรคแ์ละสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต (สสสร.) 2,597,300.00                    2,685,100.00                    3.38

23. ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 11,062,800.00                   16,526,500.00                  49.39

24. วิทยาเขตนครปฐม 44,291,300.00                   27,246,100.00                   -38.48

25. ศูนย์การศกึษาจังหวัดสมทุรสงคราม 9,294,700.00                    5,507,500.00                    -40.75

26. ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง 3,345,500.00                   865,600.00                      -74.13

รวมท้ังสิ้น 1,063,636,950.00           1,094,393,000.00           2.89

หนว่ย : บาท

หนว่ยงาน
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กำรจัดสรรเงนิคงคลัง 

มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรเงินคงคลัง เพื่อการบริหารจัดการและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง

ภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาต่าง  ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งสิ้น 

183,535,749.88 บาท โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 รายการที่กันเหลื่อมปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

135,838,749.88 บาท 

กรณีที่ 2 การจัดสรรเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา สนับสนุน 

การบริหารจัดการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

และสนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหาร

จัดการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

47,697,000.00 บาท 

2.1 สนับสนุนเพื่อลงทุนพัฒนาหรอืปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศกึษา 

18,697,000.00 บาท 

2.2 สนับสนุนมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวใน 

การบริหารจัดการ 

29,000,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น (กรณทีี่ 1 + กรณทีี่ 2) 183,535,749.88 บำท 
 

หมายเหตุ  แหล่งเงินคงคลังท่ีจะน ามาใช้บริหารจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนท้ังหมด 721,798,700.00 บาท 

ได้จาก 

1. เงินคงคลังคงเหลือ ณ สิ้นวันท่ี 5 กรกฎาคม 2563 จ านวน 551,216,000.00 บาท (ข้อมูลจาก  

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี) 

2. มหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่าจะได้รับจัดสรรเข้าบัญชีเงินคงคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตามเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 170,582,700.00 บาท 
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หนา้ที่  1 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1  ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัย 

 
 

ภาพที่ 1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลยั  



หนา้ที่  2 

1.2  พื้นท่ีจัดกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 2 พืน้ที่จดัการศึกษา

ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี  

พื้นที่ 15 ไร่ (2 หลักสูตร) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

กรุงเทพมหำนคร  

พื้นที่ 62 ไร่ (90 หลักสูตร) 

 คณะครุศาสตร์ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะวิทยาการจัดการ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   สวนสุนันทา 

 วิทยาลัยนานาชาติ 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะ 

   การแสดงและสื่อใหม่ 

วิทยำเขตนครปฐม   

พื้นที่ 275 ไร่ (13 หลักสูตร) 

 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม  

พื้นที่ 80 ไร่ (7 หลักสูตร) 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดระนอง  

พื้นที่ 128 ไร่ (4 หลักสูตร) 



หนา้ที่  3 

1.3  โครงสร้ำงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 โครงสรา้งของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

หนา้ที่  3 



หนา้ที่  4 

1.4  โครงสร้ำงกำรบรหิำรจัดกำรของมหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

 
ภาพที่ 4 โครงสรา้งการบรหิารจัดการของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา

หนา้ที่  4 



หนา้ที่  5 

1.5  ผลกำรด ำเนนิงำนท่ีผ่ำนมำ 

1.5.1 หลักสูตรท่ีจัดกำรเรียนกำรสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน  

1 4  หน่ วยงาน ประกอบด้ วย  1 )  คณะครุศาสตร์  2 )  คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์   

3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์7) บัณฑิตวิทยาลัย 8) วิทยาลัยนานาชาติ 9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง

และสื่อใหม่ 13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ 14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 116 หลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 

กันยายน 2563) จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี  จ านวน 81 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 69.83  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 0.86 ระดับปริญญาโท จ านวน  

20 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 17.24 และระดับปริญญาเอก จ านวน 14 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 12.07  

โดยสามารถแสดงหลักสูตรที่เปิดการเรยีนการสอนในปีการศึกษา 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 5  

 

ภาพที่ 5 หลักสูตรที่เปิดการเรยีนการสอน ปีการศึกษา 2563 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบด ี

 

 

 



หนา้ที่  6 

1.5.2 ข้อมูลนักศึกษำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 29,004 คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563) จ าแนกเป็นระดับปรญิญาตรี จ านวน 28,143 คน คดิเป็นร้อยละ 97.03 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ระดับปริญญาโท จ านวน 372 คน  

คิดเป็นร้อยละ 1.28 และระดับปริญญาเอก จ านวน 403 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 ทั้งนี้สามารถแสดง 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที ่6 

 

ภาพที่ 6 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2559 - 2563 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบด ี 
 

ทั้งนี ้จ าแนกนักศึกษาตามระดับการศึกษาที่มหาวิทยาลยัฯ ด าเนินการจัดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 7 

 
 

ภาพที่ 7 จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2563 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 



หนา้ที่  7 

1.5.3 ขอ้มูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 

6,708 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 6,541 คน  

ระดับปรญิญาโท จ านวน 118 คน และระดับปรญิญาเอก จ านวน 49 คน ทั้งนีส้ามารถแสดงจ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

1.5.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน 

ปีการศึกษา 2562 ที่มีงานท าภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตมีงานท าร้อยละ 95.94 ทั้งนี้สามารถ

แสดงรอ้ยละการมีงานท าของบัณฑติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2562 เป็นกราฟดังภาพที ่9 

 
 

ภาพที่ 9 รอ้ยละการมีงานท าของบัณฑติ ปีการศึกษา 2558 - 2562 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 



หนา้ที่  8 

1.5.5 ข้อมูลกำรท ำงำนตรงสำขำของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส ารวจประเภทงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 ที่มีงานท าภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตมีงานท าที่ตรงสาขาร้อยละ 85.30 

สามารถแสดงร้อยละการมีงานท าตรงสาขาของบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2562 เป็นกราฟ 

ดังภาพที ่10 

 
ภาพที่ 10 รอ้ยละการมีงานท าตรงสาขาของบัณฑติ ปีการศึกษา 2558 - 2562 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

1.5.6 ข้อมูลผลงำนวจิัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจ าท าผลงานวิจัย

อย่างต่อเนื่อง โดยผลการด าเนินงานสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 

1) ด้านอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย 

อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จ านวน 746 คน คิดเป็นร้อยละ 86.24 จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 

865 คน ทั้งนีส้ามารถแสดงรอ้ยละอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 

เป็นกราฟดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 รอ้ยละอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจยั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจยัและพัฒนา 



หนา้ที่  9 

2) ดา้นการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน 496 ผลงาน ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 - 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 12 

 
ภาพที่ 12 จ านวนผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

3) ดา้นการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติมีคุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 878 คน คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559-2563 

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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1.5.7 ข้อมูลกำรบริกำรวชิำกำรและวชิำชพี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดโครงการบริการ

วิชาการ เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการสร้างแหล่งเรียนรู้  

ที่ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ  

ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนโครงการบริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นกราฟ 

ดังภาพที่ 14 

 
หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี 
 

ภาพที่ 14 จ านวนโครงการบรกิารวชิาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น าความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการ 

มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 11 โครงการ  

ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 15 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี 
 

ภาพที่ 15 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559-2563 

แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1.5.8 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา  ด า เนิ นการจั ด โครงการส่ ง เสริมการอนุ รั กษ์ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 จ านวน 60 โครงการ ผู้ เข้าร่วมโครงการ  

จ านวนทั้งสิ้น 11,870 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนโครงการและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 

การอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 16 

  
 

หมายเหตุ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา่ 

(COVID-19) 
 

ภาพที่ 16 จ านวนโครงการและจ านวนผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559-2563 

แหล่งข้อมูล : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

1.5.9 ข้อมูลบคุลำกร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิน้ 1,848 

คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 878 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.51 และบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ จ านวน 970 คน คิดเป็นร้อยละ 52.49 ทั้งนี้สามารถแสดงสัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการ 

ต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 17 
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ภาพที่ 17 สดัส่วนรอ้ยละบุคลากรสายวิชาการตอ่สายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

แหล่งข้อมูล : กองบรหิารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
 

1) บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 29.61 (260 คน) จ าแนกเป็นศาสตราจารย์ ร้อยละ 3.08 (8 คน) รองศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 16.92 (44 คน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 80.00 (208 คน) ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละ  

ของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 

18 

 
 

ภาพที่ 18 รอ้ยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนง่วิชาการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

แหล่งข้อมูล : กองบรหิารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
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2) บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 

403 คนจากอาจารย์ประจ า จ านวนทั้งหมด 878 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละ

อาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิรญิญาเอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที ่19 

 
 

ภาพที่ 19 รอ้ยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒกิารศึกษาระดับปรญิญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 

แหล่งข้อมูล : กองบรหิารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

 

3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จ านวนทั้งสิน้ 970 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06 พนักงานราชการ 

จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 3.09 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจ า จ านวน 360 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 37.11 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทช่ัวคราว จ านวน  351 คน คิดเป็นร้อยละ 36.19  

และลูกจ้างประจ า จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามประเภท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20 รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

แหล่งข้อมูล : กองบรหิารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
 

1.5.10 ผลกำรจัดอนัดับมหำวิทยำลัย 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยั จาก Webometrics Ranking of World University ประเทศสเปน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับที่ 19 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับที่ 696 ของเอเชีย  

ทั้งนีส้ามารถแสดงการจัดอันดับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 21 

 
 

ภาพที่ 21 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 

แหล่งข้อมูล : http://www.webometrics.info/en/asia/thailand 
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ส่วนที่ 2 

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2564 ออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ถือระเบียบ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25 58  
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- ค าจ ากัดความ 

หน่วยงาน หมายความว่า ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานหรือโครงการที่มิใช่  
ส่วนราชการแต่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ 

ประมาณการรายรับ หมายความว่า รายรับที่คาดว่าจะได้รับจากเงินรายได้ ข้อ 9(2) และ  
ข้อ 9(4) ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  หมายความว่า รายรับที่จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้จากนักศึกษาที่เขา้ใหม่ 

ค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค 
เช่น คา่ไฟฟ้า คา่น้ าประปา คา่โทรศัพท์ คา่ไปรษณยี์ 

ค่ารักษาความสะอาด หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิารรักษาความสะอาดอาคาร
และบริเวณรอบอาคาร ซึ่งต้องจ่ายให้กับหน่วยงานภายนอก ผู้ให้บริการรักษาความสะอาด 

ค่ารักษาความปลอดภัย หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องจ่ายให้กับหน่วยงานภายนอก ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย 
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-  นโยบายการจัดท าเงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้) 
1. งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดเสริม

งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยน าไปใช้ส าหรับรายการที่งบประมาณแผ่นดิน  
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ หรอืรายการที่ไม่สามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินหรอืรายการเร่งด่วน
ที่ไม่สามารถรอการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี ้รายจ่ายใดสามารถเบกิจา่ยงบประมาณแผ่นดิน
ได้ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินก่อน 

2. โครงการ/กิจกรรมที่จะตั้งงบประมาณรายจ่ายจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งตอบสนองพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พันธกิจ 
ยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 

3. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานในแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาคุณภาพ และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยเน้น 
ด้านการประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส โดยสามารถเขียนเป็นผัง ดังภาพที่ 22 – 
31 
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เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับคณะ 

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับคณะ ดังนี้ 

1. คณะจัดท าประมาณการรายรับ ภาคปกติ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะได้บริหาร 

คา่ความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ 

2. ประมาณการรายรับทัง้หมดของคณะที่ได้ตามข้อ 1 น ามาจัดสรรดังนี ้ 

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของมหาวิทยาลัยจากประมาณการรายรับทั้งหมด

ในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

1)  คา่เสรมิภาษา 

2)  คา่ประกันอุบัติเหตุ 

3)  คา่กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

4)  คา่ประกันของเสียหาย 

5)  คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ 

6)  คา่เสรมิ IT 

7)  คา่สื่อและอุปกรณ์การเรยีนรู้ 

หมายเหตุ :  ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย จะไม่น ามาจัดสรรเป็น 

งบประมาณรายจ่ายให้กับหน่วยงาน และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป

และนวัตกรรมการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ (GE) 

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศมหาวิทยาลัย

จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่อง

ต่อไปนี้ 

1)  คา่รักษาพยาบาล 

2)  คา่กิจกรรมนักศึกษา 

3)  คา่ห้องสมุด 

4)  คา่ IT 

5)  คา่เอกสาร ต าราประกอบการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

2.3 จัดสรรเป็นค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) อัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด 

ของหน่วยงาน เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

1)  คา่สาธารณูปโภค (คา่น้ า คา่ไฟฟ้า) 

2)  คา่ซ่อมบ ารุงอาคารส่วนกลาง ได้แก ่ซอ่มแซมอาคาร ปรับปรุงสาธารณูปโภค 

3)  คา่เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย 
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4)  คา่จ้างรักษาความปลอดภัยและต ารวจ 

5)  คา่จ้างรักษาความสะอาดพืน้ที่ให้บริการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

6)  คา่เงินรางวัลประจ าปี 

7)  งบกลาง 

8)  งบขับเคลื่อนโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. จัดสรรเข้าบัญชคีงคลัง 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.3 

4. จัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 2% กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุน 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3 

5. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ในอัตราที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้กับส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ (GE) 

6. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของคณะ 89% และเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่าย

ของหน่วยงานสนับสนุน 11% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 5 

โดยสามารถเขยีนเป็นผัง ดังภาพที่ 22 
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เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ภาคปกติ ให้กับคณะ 

 
 

ภาพที่ 22  เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับคณะ 
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เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับคณะ 

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับคณะ ดังนี้ 

1. คณะจัดท าประมาณการรายรับ ภาคพิเศษ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะได้บริหาร 

คา่ความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ 

2. ประมาณการรายรับทัง้หมดของคณะที่ได้ตามข้อ 1 น ามาจัดสรรดังนี้ 

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของมหาวิทยาลัยจากประมาณการรายรับทัง้หมด

ในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

1)  คา่เสรมิภาษา 

2)  คา่ประกันอุบัติเหตุ 

3)  คา่กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

4)  คา่ประกันของเสียหาย 

5)  คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ 

6)  คา่เสรมิ IT 

7)  คา่สื่อและอุปกรณ์การเรยีนรู้ 

หมายเหตุ : คา่ประกันอุบัติเหตุ คา่ประกันของเสียหาย จะไม่น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณ

รายจ่ายให้กับหน่วยงาน และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ

นวัตกรรมการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ (GE) 

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศมหาวิทยาลัย

จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่อง

ต่อไปนี้ 

1)  คา่รักษาพยาบาล 

2)  คา่กิจกรรมนักศึกษา 

3)  คา่ห้องสมุด 

4)  คา่ IT 

2.3 จัดสรรเป็นค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการ 

คา่สาธารณูปโภค (คา่น้ า คา่ไฟฟ้า) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยงาน 

3. จัดสรรเข้าบัญชคีงคลัง 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.3 

4. จัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวจิัย 2% กองทนุสวสัดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุน 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในขอ้ 3 
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5. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของคณะ 89% และเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่าย 

ของหน่วยงานสนับสนุน 11% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 4 

โดยสามารถเขยีนเป็นผัง ดังภาพที่ 23 
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เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับคณะ 

 
 

ภาพที่ 23  เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพเิศษ ให้กับคณะ 
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เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงิ นรายได้ )  ภาคปกติ  ให้กับวิทยาลัย 

ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับวิทยาลัย  

ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. วิทยาลัยจัดท าประมาณการรายรับ ภาคปกติ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยาลัย 

ได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ 

2. ประมาณการรายรับทัง้หมดของวิทยาลัยที่ได้ตามข้อ 1 น ามาจัดสรรดังนี้ 

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของวิทยาลัยจากประมาณการรายรับทั้งหมด  

ในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

1)  คา่เสรมิภาษา 

2)  คา่ประกันอุบัติเหตุ 

3)  คา่กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

4)  คา่ประกันของเสียหาย 

5)  คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ 

6)  คา่เสรมิ IT 

7)  คา่สื่อและอุปกรณ์การเรยีนรู้ 

หมายเหตุ : คา่ประกันอุบัติเหตุ คา่ประกันของเสียหาย จะไม่น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณ

รายจ่ายให้กับหน่วยงาน และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ

นวัตกรรมการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ (GE) 

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศของวิทยาลัย  

จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่อง

ต่อไปนี้ 

1)  คา่รักษาพยาบาล 

2)  คา่กิจกรรมนักศึกษา 

3)  คา่ห้องสมุด 

4)  คา่ IT 

5)  ค่าเอกสาร ต าราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะวิทยาลัยที่ให้

ส านักวชิาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการสอนให้) 

2.3 จัดสรรเป็นค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด 

ของหน่วยงาน เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
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1)  คา่สาธารณูปโภค (คา่น้ า คา่ไฟฟ้า) 

2)  คา่ซ่อมบ ารุงอาคารส่วนกลาง ได้แก ่ซอ่มแซมอาคาร ปรับปรุงสาธารณูปโภค 

3)  คา่เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย 

4)  คา่จ้างรักษาความปลอดภัยและต ารวจ 

5)  คา่จ้างรักษาความสะอาดพืน้ที่ให้บริการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

6)  งบกลาง 

7)  งบขับเคลื่อนโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. จัดสรรเข้าบัญชคีงคลัง 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.3 

4. จัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 2% กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุนกองทุน

พัฒนาบุคลากร 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3 

5. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ในอัตราตามที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้กับส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ (GE) ยกเว้น วิทยาลัยที่จัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ด้วยตนเอง 

6. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของวิทยาลัย 94% และเพื่อเป็นงบประมาณ

รายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 6% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 5 

โดยสามารถเขยีนเป็นผัง ดังภาพที่ 24 
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เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ภาคปกติ ให้กับวิทยาลัยท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย 

 

 
 

ภาพที่ 24  เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติ ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลยั 
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เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ )  ภาคพิเศษ ให้กับวิทยาลัย  

ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับวิทยาลัย  

ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. วิทยาลัยจัดท าประมาณการรายรับ ภาคพิเศษ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยาลัย 

ได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ 

2. ประมาณการรายรับทัง้หมดของวิทยาลัยที่ได้ตามข้อ 1 น ามาจัดสรรดังนี้ 

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของวิทยาลัยจากประมาณการรายรับทั้งหมด 

ในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

1)  คา่เสรมิภาษา 

2)  คา่ประกันอุบัติเหตุ 

3)  คา่กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

4)  คา่ประกันของเสียหาย 

5)  คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ 

6)  คา่เสรมิ IT 

7)  คา่สื่อและอุปกรณ์การเรยีนรู้ 

หมายเหตุ : คา่ประกันอุบัติเหตุ คา่ประกันของเสียหาย จะไม่น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณ

รายจ่ายให้กับหน่วยงาน และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ

นวัตกรรมการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ (GE) 

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศของวิทยาลัย  

จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่อง

ต่อไปนี้ 

1)  คา่รักษาพยาบาล 

2)  คา่กิจกรรมนักศึกษา 

3)  คา่ห้องสมุด 

4)  คา่ IT 

2.3 จัดสรรเป็นค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการ 

คา่สาธารณูปโภค (คา่น้ า คา่ไฟฟ้า) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยงาน 

3. จัดสรรเข้าบัญชคีงคลัง 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.3 
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4. จัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 2% กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุนกองทุน

พัฒนาบุคลากร 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3 

5. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของวิทยาลัย 94% และเพื่อเป็นงบประมาณ

รายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 6% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 4 

โดยสามารถเขยีนเป็นผัง ดังภาพที่ 25 

  



หนา้ที่  28 

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับวิทยาลัยท่ีอยูใ่นมหาวิทยาลัย 

 
 

ภาพที่ 25  เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับวิทยาลัยที่อยู่ใน

มหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ ( เงินรายได้ )  ภาคปกติและภาคพิ เศษ  

ให้กับวิทยาลัย / คณะที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติและภาคพิเศษ  

ให้กับวิทยาลัย / คณะที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. วิทยาลัย / คณะ จัดท าประมาณการรายรับ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 โดยวิทยาลัย / คณะได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ 

2. ประมาณการรายรับทัง้หมดของวิทยาลัย / คณะ ที่ได้ตามข้อ 1 น ามาจัดสรรดังนี้ 

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของวิทยาลัย / คณะจากประมาณการรายรับ

ทั้งหมดในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

1)  คา่เสรมิภาษา 

2)  คา่ประกันอุบัติเหตุ 

3)  คา่กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

4)  คา่ประกันของเสียหาย 

5)  คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ 

6)  คา่เสรมิ IT 

7)  ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ (เฉพาะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัย 

สหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ และคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดระนอง)) 

หมายเหตุ : คา่ประกันอุบัติเหตุ คา่ประกันของเสียหาย จะไม่น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณ

รายจ่ายให้กับหน่วยงาน และค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้จัดสรรให้ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ

นวัตกรรมการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ (GE) 

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมส าหรับการบรกิารและพัฒนาตามอัตราประกาศวิทยาลัย / คณะ 

จากประมาณรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่อง

ต่อไปนี้ 

1)  คา่รักษาพยาบาล 

2)  คา่กิจกรรมนักศึกษา 

3)  คา่ห้องสมุด 

4)  คา่ IT 

5)  ค่าเอกสาร ต าราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะวิทยาลัย / คณะ  

ที่ให้ส านักวชิาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ (GE) จัดการเรียนการสอนให้) 
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3. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายของศูนย์การศึกษา 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือ

ทั้งหมดในข้อ 2.2 

4. จัดสรรเข้าบัญชคีงคลัง 5% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.2 

5. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนงานวิจัย 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือ

ทั้งหมดในข้อ 4 

6. จัดสรรกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 2% จาก

ประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 4 

7. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ในอัตราตามที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้กับส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ (GE) ยกเว้นวิทยาลัยที่จัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ด้วยตนเอง 

8. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของวิทยาลัย/คณะ 93% จากประมาณการรายรับ

คงเหลือทั้งหมดในข้อ 6 

*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของศูนย์การศึกษา ให้ด าเนินการจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ยเก่ียวกับ

บุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าประกันสังคม ค่าสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

เป็นต้น ไม่ เกินร้อยละ 40  ของงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร และเป็นค่าบริหารจัดการ ได้แก่   

ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า) ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าเบี้ยประชุมของ

คณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นต้น ไม่เกินร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

โดยสามารถเขยีนเป็นผัง ดังภาพที่ 26 
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เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ภาคปกติและภาคพเิศษ  

ให้กับวิทยาลัย/คณะ ท่ีอยู่นอกมหาวิทยาลัย 

 
 ภาพที่ 26  เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติและภาคพิเศษ ให้กับวิทยาลัย  / 

คณะ ที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑติวิทยาลัย ดังนี้ 

1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าประมาณการรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยบัณฑิตวิทยาลัย 

ได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ 

2. ประมาณการรายรับทัง้หมดของบัณฑติวิทยาลัยที่ได้ตามข้อ 1 น ามาจัดสรรดังนี้ 

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจากประมาณรายรับทั้งหมด 

ในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่องคา่บัตรนักศึกษา 

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัยจากประมาณรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการ 

ในเรื่องต่อไปนี้ 

1)  คา่ห้องสมุด 

2)  คา่ IT 

2.3 จัดสรรเป็นค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการ 

คา่สาธารณูปโภค (คา่น้ า คา่ไฟฟ้า) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยงาน 

3. จัดสรรเข้าบัญชคีงคลัง 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.3 

4. จัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 2% จัดสรรกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุน

กองทุนพัฒนาบุคลากร 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3 

5. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของบัณฑติวิทยาลัย 94% และเพื่อเป็นงบประมาณ

รายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 6% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 4 

ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ต้องจัดสรร  

คา่สาธารณูปโภค คา่ห้องสมุด คา่ IT และหน่วยงานสนับสนุน ให้กับศูนย์การศึกษานั้น ๆ 

โดยสามารถเขยีนเป็นผัง ดังภาพที่ 27 
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เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

ภาพที่ 27  เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับบัณฑติวิทยาลัย 
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เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ )  ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับ 

คณะ / วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับ  

คณะ / วิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะ / วิทยาลัยจัดท าประมาณการรายรับระดับบัณฑิตศึกษาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยคณะ / วิทยาลัยได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนน ามา

จัดสรร 

2. ประมาณการรายรับทัง้หมดของคณะ / วิทยาลัยที่ได้ตามข้อ 1 น ามาจัดสรรดังนี้ 

2.1  จัดสรรเป็นค่ารายจ่ายคงที่  ( Fixed Cost)  จากประมาณรายรับทั้ งหมดในข้อ  1  

เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ) ตามที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยงาน 

2.2 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของคณะ / วิทยาลัย จากประมาณรายรับคงเหลือ

ทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการตามประกาศ 

2.3 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศของคณะ / 

วิทยาลัย จากประมาณรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.2 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการ  

ในเรื่องต่อไปนี้ 

1)  คา่ห้องสมุด 

2)  คา่ IT 

3. จัดสรรเข้าบัญชคีงคลัง 20% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.3 

4. จัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 2% จัดสรรกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3% และสนับสนุน

กองทุนพัฒนาบุคลากร 2% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 3 

5. จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของคณะ / วิทยาลัย 94% และเพื่อเป็นงบประมาณ

รายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 6% จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 4 

ทั้งนี้คณะ / วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ 7% ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย  

โดยใช้งบประมาณรายจ่ายที่คณะ / วิทยาลัยได้รับในข้อ 5 

โดยสามารถเขยีนเป็นผัง ดังภาพที่ 28 

  



หนา้ที่  35 

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับคณะ/วิทยาลัย 

 
 

ภาพที่ 28  เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระดับบัณฑติศึกษา ให้กับคณะ/วิทยาลัย 



หนา้ที่  36 

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรยีนสาธติ 

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรยีนสาธิต ดังนี้ 

1. โรงเรียนสาธิตจัดท าประมาณการรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนได้บริหาร 

คา่ความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ 

2. จัดสรรเพื่อเข้าบัญชีคงคลัง 20% เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของโรงเรียนสาธิต 87%  

เป็นงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนงานวิจัย 1% เป็นงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนจัดสรรกองทุนสวัสดิการ

มหาวิทยาลัย 3% สนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 2% เป็นงบประมาณค่ารายจ่ายคงที่ (Fixed Cost)  

(ให้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย) 2% และและเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 5%  

จากประมาณการรายรับทัง้หมดในข้อ 1  

โดยสามารถเขยีนเป็นผัง ดังภาพที่ 29 
 

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ให้กับโรงเรยีนสาธติ 

 
 

ภาพที่ 29  เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับโรงเรยีนสาธติ 



หนา้ที่  37 

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับศูนย์การศึกษา  

จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 

1. วิทยาลัย / คณะ จัดท าประมาณการรายรับ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 โดยศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับที่อาจจะเกิดขึ้น  

ในอนาคตไว้ 

2. ประมาณการรายรับทัง้หมดของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ที่ได้ตามข้อ 1 น ามาจัดสรรดังนี้ 

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของวิทยาลัย / คณะจากประมาณการรายรับ

ทั้งหมดในข้อ 1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

1)  คา่เสรมิภาษา 

2)  คา่ประกันอุบัติเหตุ 

3)  คา่กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

4)  คา่ประกันของเสียหาย 

5)  คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ 

6)  คา่เสรมิ IT 

หมายเหตุ : คา่ประกันอุบัติเหตุ คา่ประกันของเสียหาย จะไม่น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณ

รายจ่ายให้กับหน่วยงาน  

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี จากประมาณรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามา

ด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

1)  คา่รักษาพยาบาล 

2)  คา่กิจกรรมนักศึกษา 

3)  คา่ห้องสมุด 

4)  คา่ IT 

5)  ค่าเอกสาร ต าราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะวิทยาลัย / คณะ  

ที่ให้ส านักวชิาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ (GE) จัดการเรียนการสอนให้) 

3. จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2 น ามาจัดสรรดังนี้ 

3.1 จัดสรรเพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนงานวิจัย 2%  

3.2 จัดสรรกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 3%  

3.3 สนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร 2%  



หนา้ที่  38 

3.4 เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 88% 

3.5 จัดสรรเข้าบัญชคีงคลังของมหาวิทยาลัย 2%    

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ในอัตราตามที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้กับส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ (GE) ยกเว้นวิทยาลัยที่จัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ด้วยตนเอง 

*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของศูนย์การศึกษา ให้ด าเนินการจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ยเก่ียวกับ

บุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าประกันสังคม ค่าสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

เป็นต้น ไม่ เกินร้อยละ 40  ของงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร และเป็นค่าบริหารจัดการ ได้แก่   

ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า) ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าเบี้ยประชุมของ

คณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นต้น ไม่เกินร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

โดยสามารถเขยีนเป็นผัง ดังภาพที่ 30 
 

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ให้กับศูนย์การศึกษาจงัหวัดอุดรธานี 

 
 

ภาพที่ 30  เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 



หนา้ที่  39 

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับสาขาวิชากัญชา 

เวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ ให้กับสาขาวิชา

กัญชาเวชศาสตร ์ดังนี้ 

1. วิทยาลัย / คณะ จัดท าประมาณการรายรับ ภาคพิเศษ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โดยสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้บริหารค่าความเสี่ยงของประมาณการรายรับ 

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ 

2. ประมาณการรายรับทั้งหมดของสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ที่ได้ตามข้อ 

1 น ามาจัดสรรดังนี้ 

2.1 จัดสรรเป็นค่าแรกเข้าตามอัตราประกาศของวิทยาลัยจากประมาณการรายรับทัง้หมดในขอ้ 

1 เพื่อเป็นงบประมาณรายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

1)  คา่เสรมิภาษา 

2)  คา่ประกันอุบัติเหตุ 

3)  คา่กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

4)  คา่ประกันของเสียหาย 

5)  คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ 

6)  คา่เสรมิ IT 

หมายเหตุ : คา่ประกันอุบัติเหตุ คา่ประกันของเสียหาย จะไม่น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณ

รายจ่ายให้กับหน่วยงาน  

2.2 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการและพัฒนาตามอัตราประกาศสาขาวิชากัญชา

เวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์จากประมาณรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2.1 เพื่อเป็นงบประมาณ

รายจ่ายที่น ามาด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

1)  คา่รักษาพยาบาล 

2)  คา่กิจกรรมนักศึกษา 

3)  คา่ห้องสมุด 

4)  คา่ IT 

5)  ค่าเอกสาร ต าราประกอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะวิทยาลัย / คณะ  

ที่ให้ส านักวชิาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ (GE) จัดการเรียนการสอนให้) 

3. จากประมาณการรายรับคงเหลือทั้งหมดในข้อ 2 น ามาจัดสรรดังนี้ 



หนา้ที่  40 

3.1 เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

80% 

3.2 จัดสรรเข้าบัญชคีงคลังของมหาวิทยาลัย 20%    

โดยสามารถเขยีนเป็นผัง ดังภาพที่ 31 
 

เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) ให้กับสาขาวชิากญัชาเวชศาสตร์  

วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์

 
 

ภาพที่ 31  เกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ให้กับสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร ์วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์ 



หนา้ที่  41 

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยฯ มีเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

- ค าจ ากัดความ 

งบบุคลากร  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  

คา่จ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

และค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทุน หมายถงึ รายจ่ายที่ก าหนดให้จา่ยในลักษณะคา่ครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน 

การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้แก่ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย)  

เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม และค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

- นโยบายการจัดท างบประมาณแผ่นดนิ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายการจัดท างบประมาณแผ่นดิน โดยให้ความส าคัญ 

กับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง รวมทั้งน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มาเป็นหลักปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณท์างเศรษฐกจิและสังคม 

โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการด าเนินการร่วมกัน เพื่อให้สามารถน ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีไปใช้ในการจัดท างบประมาณแผ่นดิน โดยมีทั้งหมด 7 ผลผลิต ได้แก่ รายการบุคลากร

ภาครัฐ โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

- การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1. มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน ส ารวจความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน

เบื้องต้นจากหน่วยงาน (พฤศจิกายน – ธันวาคม) 

2. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนรวบรวม วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของ  

งบลงทุน (ธันวาคม) 
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3. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีเบื้องต้น 

ประกอบด้วย รายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็น รายจ่ายตามข้อผูกพัน ภารกิจขั้นพื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตร์

ต่อเนื่องให้กับส านักงบประมาณพิจารณา (มกราคม) 

4. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนจัดท ารายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และจัดท าประมาณการรายได้ประจ าปี 

เสนอรัฐมนตรแีละรองนายกรัฐมนตรพีิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งส านักงบประมาณ (เมษายน) 

5. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีในระบบ e-Budgeting (พฤษภาคม) 

6. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนจัดท าเล่มค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงบประมาณ (มิถุนายน) 

7. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กรกฎาคม) 

8. สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(สิงหาคม) 

9. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน า (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ขึน้ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป (กันยายน) 

10. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแจ้งวงเงิน

การจัดสรร ให้กับหน่วยงานทราบ พร้อมบันทึกค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีลงในระบบ ERP 

(กันยายน) 

11. มหาวิทยาลยั โดยกองนโยบายและแผนบันทึกแผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

ในระบบ EvMIS และสง่ส านักงบประมาณ (กันยายน) 
 

- เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

มหาวิทยาลัยฯ มีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่าง ๆ 

โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกจิหลัก ดังนี้ 

1. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการ/ผลผลิตต่าง ๆ 

จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน ดังนี้ 

(1) ส านักงานอธิการบดี ได้แก ่ 

- งบบุคลากร (เงินเดือน คา่จ้างช่ัวคราว และคา่ตอบแทนพนักงานราชการ) 
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- งบด าเนินงาน 

- ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ค่าตอบแทน

รายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 

ที่ไม่มีวาระ คา่ตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ) 

- คา่ใช้สอย (เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม) 

  - งบเงนิอุดหนุน  

- เงินอดุหนนุคา่ใช้จา่ยบุคลากร (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั  

- เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ  

- ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา  

รถประจ าต าแหน่ง ค่าใช้สอย (ค่าเช่าทรัพย์สิน) ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ  

(คา่วัสดุส านักงาน และค่าวัสดุการศึกษา)) 

2. ภารกิจด้านการวิจยัและบริการวิชาการ จะจดัสรรใหก้ับหน่วยงาน ดังนี ้

(1) คณะครุศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ  กองนโยบายและแผน และกองพัฒนา

นักศึกษา ได้แก ่ 

- งบเงนิอุดหนุน 

- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

3. ภารกิจด้านการลงทุน จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน ดังนี้ 

(1) คณะ วิทยาลัย ส านักงานอธิการบด ีวิทยาเขต ศูนย์การศึกษา ได้แก ่ 

- งบลงทุน 

- คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 

(2) หน่วยงานทีม่ีรายการค่าทีด่ินและสิ่งกอ่สรา้ง และครุภัณฑท์ี่ได้รับการอนุมตัิจากส านัก

งบประมาณ ได้แก ่ 

- งบลงทุน 

- คา่ครุภัณฑก์ารศึกษา 
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4. ภารกิจด้านการจัดการเรยีนการสอนระดับอุดมศึกษา จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน ดังนี ้

(1) คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ได้แก ่ 

- งบเงนิอุดหนุน 

- ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน คา่วัสดุการศึกษา (จ านวนนักศึกษาภาคปกติ (คน) x 

คา่ใช้จา่ยต่อหัว จ านวน 800 บาท) 

(2 )  คณะที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัย

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ได้แก่ 

- งบเงนิอุดหนุน 

- ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน คา่วัสดุการศึกษา (จ านวนนักศึกษาภาคปกติ (คน) x 

คา่ใช้จา่ยต่อหัวจ านวน 3,000 บาท) 

(3 )  วิทยาลัยที่ จั ดการ เรียนการสอนด้ านวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ ประกอบด้วย  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และวิทยาลัย  

สหเวชศาสตร ์ได้แก ่งบ/รายการ 

- งบเงินอุดหนุน  

- ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน คา่วัสดุการศึกษา (จ านวนนักศึกษาภาคปกติ (คน) x 

คา่ใช้จา่ยต่อหัวจ านวน 6,000 บาท) 

- งบเงินอุดหนุน  

- เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) 

5. ภารกิจด้านการจัดการเรยีนการสอนขัน้พื้นฐาน จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน ดงันี้ 

(1) หน่วยงานที่จดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (โรงเรยีนสาธิต) ไดแ้ก่  

- งบเงินอุดหนุน 

- คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โดยได้แสดงผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ดังภาพที่ 32 
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ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

งบประมาณแผ่นดิน (100%)

งบบุคลากร 

(1) เงินเดือน

(2) ค่าจ้างประจ า

(3) ค่าจ้างชั่วคราว

(4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ส านักงานอธิการบดี

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน

(1) ค่าเช่าบ้าน

(2) ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภท

ผู้บริหารที่มีวาระ

(3) ค่าเงินประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มีวาระ

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถ

ประจ าต าแหน่ง

(5) ค่าเงินประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่ไม่มี

วาระ

(6) ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภท

ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการทีไ่ด้รบั

เงินเดือนเต็มข้ัน

ส านักงานอธิการบดี

ค่าใช้สอย
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม

ส านักงานอธิการบดี

ค่าวัสดุ ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าสาธารณูปโภค

คณะ/วทิยาลัย/ส านักงานอธิการบดี

ส านักงานอธิการบดี

งบลงทุน 

(1) ค่าไฟฟ้า

(2) ค่าน้ าประปา

(3) ค่าโทรศัพท์

ค่าครุภัณฑ์การศกึษา

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงานที่มีรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากส านักงบประมาณ

ศูนย์การศึกษา/ศูนย์แห่งความเป นเลิศ 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย)

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน

ส านักงานอธิการบดี

ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

โรงเรียนสาธิต

คณะ/วทิยาลัย

ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ / 

ส าบันวิจัยและพั นา / 

ส าบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต / 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม / 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง /

ศูนย์แห่งความเป นเลิศ

ในการดูแลผู้สูงอายุ / 

กองนโยบายและแผน / 

กองพั นานักศึกษา

ภาพที่ 32  ผังการจดัสรรงบประมาณแผ่นดิน 
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ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผนจัดท าข้อมูลประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หน่วยงานตรวจสอบ และยืนยันประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชีแ้จงวงเงินงบประมาณท่ีจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ให้กับหน่วยงาน 

หน่วยงานจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กองนโยบายและแผนตรวจสอบ และจัดท า (รา่ง) งบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงินพิจารณา 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แจง้ผลการพิจารณางบประมาณให้หน่วยงานได้รับทราบ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วงเงินงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับ 

จัดสรรจากรัฐบาล 

ภาพที่ 33 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จ าแนกตามรายการ/โครงการ/กิจกรรม 
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8. เงนิคงคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรประมาณการรายจ่ายเงินคงคลัง เพื่อการบริหารจัดการและลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
183,535,749.88 บาท แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 รายการที่กันเหลื่อมปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

135,838,749.88 บาท 

กรณีที่ 2 การจัดสรรเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา สนับสนุนการบริหาร

จัดการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนศูนย์การศึกษา 

ให้คล่องตัวในการบรหิารจัดการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

47,697,000.00 บาท 

 2.1 สนับสนุนเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้าง

พืน้ฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา 

18,697,000.00 บาท 

 2.2 สนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบรหิารจัดการ 29,000,000.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น (กรณีท่ี 1 + กรณทีี่ 2) 183,535,749.88 บำท 
 

กรณีที่ 1 รายการที่กันเหลื่อมปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่าย 

จ านวน 135,838,749.88 บาท จ านวน 20 รายการ รายละเอียดดังนี้ 
 

รำยกำร งบประมำณ ค ำอธบิำย 

มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสนุันทำ 

1. ลิฟทโ์ดยสาร 5,000,000.00 1. จัดท าใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่ เอกสาร 

101PR63110080 ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า น ว น 

5,000,000.00 บาท 

2. คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจ้างได้

ภายในเดือนตุลาคม 2563 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 งบประมาณ 

จ านวน 5,000,000.00 บาท" 

2. งานปรับปรุงอาคารสายสุทธา 

นภดล อาคาร 27 ปีกซา้ย 

3,655,000.00 1. จัดท าใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่ เอกสาร 

101PR63120024 ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า น ว น 

3,655,000.00 บาท 
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2. คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจ้างได้

ภายในเดือนตุลาคม 2563 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 งบประมาณ 

จ านวน 3,655,000.00 บาท" 

3. โครงการขับเคลื่อนวาระส าคัญ

ประจ าปี (Agenda) 

1,300,000.00 เพื่อใช้เบิกจ่ายในโครงการขับเคลื่อนวาระ

ส าคัญประจ าปี Agenda กิจกรรมการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

โดย QS World University Rankings: QS Stars  

โดยกัน เหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  

เพื่อใช้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณจ านวน 1,300,000.00 บาท 

วิทยำเขตนครปฐม 

4 .  ง า น ป รั บ ป รุ ง ส น า ม แ ล ะ

จัดสรา้งอัฒจรรย์รอบสนามฟุตบอล 

50,887,804.08 1. สัญญาเลขที่ C14/2563 (9 พฤศจิกายน 

2562 - 30 มิถุนายน 2564) ระยะเวลา  

600 วัน วงเงินทั้งสิ้น 99,780,008.00 บาท  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร

งบประมาณ จ านวน 100,000,000.00 บาท 

2. ในปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการเบิกจ่าย

แล้ว 9 งวดงาน (งวดที่ 1 - 9) เป็นงบประมาณ

จ านวน 48,892,203.92 บาท 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ

จ านวน 50,887,804.08 บาท 

5 .  ง า น ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์   

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

(ระยะที่ 3) 

5,000,000.00 1. จัดท าใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่ เอกสาร 

1 0 1 PR6 3 1 2 0 0 0 1  ง บป ร ะ ม าณจ า น วน 

5,000,000.00 บาท 

2. คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจ้างได้

ภายในเดือนตุลาคม 2563 
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3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ

จ านวน 5,000,000.00 บาท 

6. งานปรับปรุงระบบน้ าบาดาล 1,997,000.00 1. จัดท าใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่ เอกสาร 

1 0 1 PR6 3 1 0 0 0 1 7  ง บป ร ะ ม าณจ า น วน 

1,997,000.00 บาท 

2. คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจ้างได้

ภายในเดือนตุลาคม 2563 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 

จ านวน 1,997,000.00 บาท 

7. งานปรับปรุงระบบการจัดการ

ขยะ 

1,500,000.00 1. จัดท าใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่ เอกสาร 

1 0 1 PR6 3 1 1 0 1 4 0  ง บป ร ะ ม าณจ า น ว น 

1,500,000.00 บาท 

2. คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจ้างได้

ภายในเดือนตุลาคม 2563 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ

จ านวน 1,500,000.00 บาท 

8. งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปดิ 2,000,000.00 1. จัดท าใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่ เอกสาร 

1 0 1 PR63 1 2 0075  งบประม าณจ า น วน 

2,000,000.00 บาท 

2. คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจ้างได้

ภายในเดือนตุลาคม 2563 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ

จ านวน 2,000,000.00 บาท 
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9. งานก่อสร้างทางเดินมีหลังคา 

(Cover Way) ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา

จังหวัดนครปฐม 

2,792,000.00 1. จัดท าใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่ เอกสาร 

1 0 1 PR630800 1 5  ง บประม าณจ านวน 

2,792,000.00 บาท 

2. คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจ้างได้

ภายในเดือนตุลาคม 2563 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 

จ านวน 2,792,000.00 บาท 

1 0 .  ค่ า ค ว บ คุ ม ง า น ก่ อ ส ร้ า ง

อัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการ

อเนกประสงค์ 

2,314,545.80 1. สัญญาเลขที่ C55/2563 (9 พฤศจิกายน 

2562 - 30 มิถุนายน 2564) ระยะเวลา  

600 วัน วงเงินทั้งสิ้น 3,045,455 บาท โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ได้รับจัดสรร

งบประมาณ จ านวน 4,500,000.00 บาท 

2. ในปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการเบิกจ่าย

แล้ว 3 งวดงาน (งวดที่ 1 - 3) เป็นงบประมาณ

จ านวน 730,909.20 บาท 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 

จ านวน 2,314,545.80 บาท 

11. งานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

(ระยะที่ 3) 

3,000,000.00 1. จัดท าใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่ เอกสาร 

1 0 1 PR6 3 1 2 0 0 0 1  ง บป ร ะ ม าณจ า น วน 

3,000,000.00 บาท 

2. คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจ้างได้

ภายในเดือนตุลาคม 2563 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ

จ านวน 3,000,000.00 บาท 
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12. งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์

ข้ า งอาคารวิทยาลัยนานาชาติ   

ฝั่งตะวันตก 

2,000,000.00 1. จัดท าใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่ เอกสาร 

1 0 1 PR63 1 00054  ง บประม าณจ า น วน 

2,000,000.00 บาท 

2. คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจ้างได้

ภายในเดือนตุลาคม 2563 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ

จ านวน 2,000,000.00 บาท 

13. งานถมดิน 1,500,000.00 1. จัดท าใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่ เอกสาร 

1 0 1 PR6 3 1 1 0 1 3 8  ง บป ร ะ ม าณจ า น วน 

1,500,000.00 บาท 

2. คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจ้างได้

ภายในเดือนตุลาคม 2563 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ

จ านวน 1,500,000.00 บาท 

1 4 .  ง า น ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร 

ศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ 

13,894,200.00 1. สัญญาเลขที่ C59/2563 (16 มิถุนายน 2563 

- 5 มิถุนายน 2565) ระยะเวลา 720 วัน  

วงเงินทั้งสิ้น 99,880,000.00 บาท โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ได้รับจัดสรร

งบประมาณ จ านวน 17,500,000.00 บาท 

2. ในปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการเบิกจ่าย

แล้ว 4 งวดงาน (งวดที่ 1 - 4) เป็นงบประมาณ

จ านวน 3,605,800.00 บาท 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ

จ านวน 13,894,200.00 บาท 
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15. ค่าควบคุมงานงานก่อสร้าง

อ า ค า ร ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร กี ฬ า

อเนกประสงค์ 

3,600,000.00 1. สัญญาเลขที่ C58/2563 (16 มิถุนายน 2562 

- 5 มิถุนายน 2564) ระยะเวลา 720 วัน  

วงเงินทั้งสิ้น 4,500,000.00 บาท โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ได้รับจัดสรร

งบประมาณจ านวน 4,500,000.00 บาท 

2. ในปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการเบิกจ่าย

แล้ว 3 งวดงาน (งวดที่ 1 - 4) เป็นงบประมาณ

จ านวน 900,000.00 บาท 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 งบประมาณ

จ านวน 3,600,000.00 บาท 

ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดระนอง 

16 .  สมทบการก่อสร้ างอาคาร 

เรียนรวมและปฏิบัติการ 

23,100,000.00 1. สัญญาเลขที่ C57/2563 (29 พฤษภาคม 

2563 - 14 พฤศจิกายน 2565) ระยะเวลา 900 

วัน วงเงินทั้งสิน้ 131,500,000.00 บาท  โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ได้รับจัดสรร

งบประมาณจ านวน 23,100,000.00 บาท 

2. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 

จ านวน 23,100,000.00 บาท 

17. ค่าควบคุมงานอาคารเรียนรวม

และปฏิบัติการ 

5,298,200.00 1. สัญญาเลขที่ C58/2563 (29 พฤษภาคม 

2563  - 14 พฤศจิกายน 2565) ระยะเวลา 

900 วัน วงเงินทั้งสิ้น 5,900,000.00 บาท  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร

งบประมาณ จ านวน 5,940,000.00 บาท 

2. ในปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการเบิกจ่าย

แล้ว 2 งวดงาน (งวดที่ 1 - 2) เป็นงบประมาณ

จ านวน 601,800.00 บาท 
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3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ

จ านวน 5,298,200.00 บาท 

ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี 

18.  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ า   

หลังอาคาร 1 

2,000,000.00 1. จัดท าใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่ เอกสาร 

1 0 1 PR6 3 1 2 00 1 6  ง บป ร ะม าณจ า น วน 

2,000,000.00 บาท 

2. คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจ้างได้

ภายในเดือนตุลาคม 2563 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ

จ านวน 2,000,000.00 บาท 

19. งานปรับปรุงลานคอนกรีตหน้า

อาคาร 2 

1,500,000.00 1. จัดท าใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่ เอกสาร 

1 0 1 PR6 3 1 2 0 0 1 5  ง บป ร ะ ม าณจ า น วน 

1,500,000.00 บาท 

2. คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจ้างได้

ภายในเดือนตุลาคม 2563 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ

จ านวน 1,500,000.00 บาท 

20. ปรับปรุงถนนลาดยาง 3,500,000.00 1. จัดท าใบขออนุมัติจัดจ้าง เลขที่ เอกสาร 

1 0 1 PR6 3 1 2 0 0 1 7  ง บป ร ะ ม าณจ า น วน 

3,500,000.00 บาท 

2. คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อจ้างได้

ภายในเดือนตุลาคม 2563 

3. คงเหลืองบประมาณที่กันไว้เพื่อเบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 

จ านวน 3,500,000.00 บาท 
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กรณีที่ 2 การจัดสรรเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ

ศูนย์การศึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสนับสนุน  

ศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบรหิารจัดการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่าย จ านวน

ทั้งสิน้ 47,697,000.00 บาท จ านวน 26 รายการ จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1 สนับสนุนเพื่อลงทุนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในมหาวิทยาลัย

และศูนย์การศึกษา งบประมาณรายจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 18,697,000.00 บาท จ านวน 13 รายการ 

รายละเอียดดังนี้ 
 

รำยกำร งบประมำณ ค ำอธบิำย 

วิทยำเขตนครปฐม 

1 .  ง า นจั ด ซื้ อ ครุ ภัณฑ์ รถยนต์ 

นั่งอเนกประสงค์ 11 ที่นั่ง 

2,000,000.00 เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ซื้ อ ค รุ ภัณฑ์ ร ถยนต์ 

นั่งอเนกประสงค์ 11 ที่นั่ง 

2. งานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย

รวม ภายในพืน้ที่วทิยาเขตนครปฐม 

4,000,000.00 เพื่อด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

ภายในพืน้ที่วทิยาเขตนครปฐม 

3 .  ง า น จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์

เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคาร

อัฒจั นทร์พร้ อมห้ องปฏิบั ติ การ

อเนกประสงค ์

1,500,000.00 เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

พรอ้มติดตั้งอาคารอัฒจันทรพ์รอ้มห้องปฏิบัติการ

อเนกประสงค ์

ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดระนอง 

4. งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 

และภูมิทัศน์ของศูนย์การศึกษา

จังหวัดระนอง 

8,697,000.00 เพื่อด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและ 

ภูมิทัศน์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี 

5. งานปรับปรุงอาคารศูนย์ฝกึอบรม 480,000.00 เพื่อด าเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝกึอบรม 

6. งานปรับปรุงโรงจอดรถ 410,000.00 เพื่อด าเนินการปรับปรุงโรงจอดรถ 

7. งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร

ศูนย์ฝกึอบรม 

290,000.00 เพื่อด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร

ศูนย์ฝกึอบรม 

8. งานปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 100,000.00 เพื่อด าเนินการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 

9. งานกอ่สรา้งรัว้หน้ามหาวิทยาลัย 350,000.00 เพื่อด าเนินการกอ่สรา้งรัว้หน้ามหาวิทยาลัย 
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10. จัดซื้อโต๊ะชุดท างาน 100,000.00 เพื่อด าเนินการจัดซื้อโต๊ะชุดท างาน จ านวน 10 

ชุด 

11. จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อม

ติดตั้งระบบ 

370,000.00 เพื่อด าเนินการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จ านวน 16 

ตัว พรอ้มติดตั้งระบบ 

12 .  จั ดซื้ อ ชุด เครื่ อ ง เสี ย งนอก

สถานที่ 

200,000.00 เพื่อด า เนินการจัดซื้อ ชุดเครื่องเสียงนอก

สถานที ่

13. จัดซื้อชุดเครื่องเสียงส าหรับงาน

ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งระบบ 

200,000.00 เพื่อด าเนินการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงส าหรับงาน

ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งระบบ 
 

2.2 สนับสนุนศูนย์การศึกษาให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ งบประมาณรายจ่าย 

จ านวนทั้งสิน้ 29,000,000.00 บาท จ านวน 13 รายการ รายละเอียดดังนี้ 
 

รำยกำร งบประมำณ ค ำอธบิำย 

มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสนุันทำ 

1. โครงการการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลยั โดย 

QS World University Rankings:  QS 

Stars 

5,000,000.00 เพื่อใช้ในการบรหิารจัดการโครงการการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

โดย QS World University Rankings: QS Stars 

2. ค่าประกันอัคคีภัยและประกันภัย

คุม้ครองการติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2,987,810.00 เพื่อสมทบค่าประกันอัคคีภัยและประกันภัย

คุม้ครองการติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

3. คา่บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 1,500,000.00 เพื่อสมทบคา่บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

4. ค่าบ ารุงรักษาระบบทะเบียนและ

หลักสูตร 

1,500,000.00 เพื่อสมทบค่าบ ารุงรักษาระบบทะเบียนและ

หลักสูตร 

5.  โครงการจัดการขยะภายใน

มหาวิทยาลัย (Zero Waste) 

1,000,000.00 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการจัดการ

ขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste) 

6 .  โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

700,000.00 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

7. คา่จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 1,500,000.00 เพื่อเป็นคา่จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 
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8. ค่าจ้างล้างหม้อแปลงแรงสูง

ภายในมหาวิทยาลัย 

802,190.00 เพื่อเป็นค่าจ้างล้างหม้อแปลงแรงสูงภายใน

มหาวิทยาลัย 

9. คา่บ ารุงรักษาลิฟท์ 110,000.00 เพื่อเป็นคา่บ ารุงรักษาลิฟท์ 

10. ค่าดูแลบ ารุงรักษาตู้บริภัณฑ์

ไฟฟ้า 

400,000.00 เพื่อเป็นคา่ดูแลบ ารุงรักษาตู้บริภัณฑ์ไฟฟ้า 

11. รถตู้โดยสาร 1,000,000.00 เพื่อสมทบการซื้อรถตู้โดยสาร 

ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม 

1 2 .  ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศู น ย์

การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

7,500,000.00 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 

และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์ 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดระนอง 

1 3 .  ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศู น ย์

การศึกษาจังหวัดระนอง 

5,000,000.00 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 

และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์ 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

 

แผนกำรด ำเนินงำนงบประมำณรำยจ่ำย (เงินนอกงบประมำณ) เงินคงคลัง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)  

เงินคงคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้วางแผนการด าเนินการของรายการที่ได้รับจัดสรร  

สามารถสรุปหน่วยงานที่ได้จัดสรร ดังนี้ 

1. กองกลาง จ านวน 11 รายการ งบประมาณ 11,500,000.00 บาท 

2. กองนโยบายและแผน จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 5,000,000.00 บาท 

3. วิทยาเขตนครปฐม จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 7,500,000.00 บาท 

4. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 7,500,000.00 บาท 

5. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 13,697,000.00 บาท 

6. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จ านวน 9 รายการ งบประมาณ 2,500,000.00 บาท 

โดยสามารถแสดงรายละเอียดของแผนการด าเนินงานงบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) 

เงินคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่หน้าที่ 69 - 79 
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-                      250,000.00            -                      -                      -                      250,000.00            -                      

งวดงานที ่8

60,000.00             

งวดงานที ่6

60,000.00             

งวดงานที ่5

60,000.00             

งวดงานที ่4 งวดงานที ่5 งวดงานที ่6 งวดงานที ่7 งวดงานที ่8

50,000.00             

-                      

-                      

งวดงานที ่7

-                      งวดงานที ่2-                      -                      -                      งวดงานที ่1 -                      

งวดงานที ่1 งวดงานที ่2 งวดงานที ่3 งวดงานที ่4

-                      -                      -                      -                      500,000.00           -                      -                      

-                      -                      -                      -                      งวดงานที ่1 -                      

500,000.00           -                      500,000.00           -                      

-                      งวดงานที ่3 -                      

-                      

-                      งวดงานที ่2 -                      

-                      -                      -                      -                      297,810.00            2,690,000.00         

2 คา่บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 1,500,000.00        -                      -                      งวดงานที ่1

-                      -                      500,000.00           -                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      500,000.00           

-                      -                      งวดงานที ่3

500,000.00           

งวดงานที ่2 -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

904,690.00           

1 คา่ประกนัอัคคภีัยและประกนัภัยคุม้ครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2,987,810.00        -                      -                      -                      -                      งวดงานที ่1 งวดงานที ่2

3,152,500.00        685,000.00           685,000.00           735,000.00           212,500.00           1,135,000.00         

-                      -                      

หน่วยงำน : กองกลำง ส ำนักงำนอธกิำรบดี 175,000.00           185,000.00           962,500.00           485,000.00           2,182,810.00         

ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

แบบฟอร์มจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำย (เงนินอกงบประมำณ) เงนิคงคลัง ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

ล ำดับท่ี รำยกำร
งบประมำณท้ังสิน้

(บำท)

 งวดงำนและจ ำนวน

งบประมำณท่ีจะเบิกจ่ำย

แผนกำรด ำเนนิงำน

2563 2564

ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค.



 



5,000,000.00      

12 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

หนา้ที ่ 71

975,000.00            115,000.00            15,000.00              715,000.00            15,000.00              15,000.00              1,825,000.00         115,000.00            15,000.00              1,165,000.00          15,000.00              15,000.00              

งวดงานที ่7 งวดงานที ่8 งวดงานที ่9 งวดงานที ่10 งวดงานที ่11 งวดงานที ่12

รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ1 โครงการการเตรียมความพร้อมเขา้สูก่ารจัดอันดับมหาวทิยาลัย 

โดย QS World University Rankings: QS Stars

5,000,000.00       งวดงานที ่1 งวดงานที ่2 งวดงานที ่3 งวดงานที ่4 งวดงานที ่5 งวดงานที ่6

15,000.00             1,165,000.00         15,000.00             15,000.00             975,000.00           

ส.ค. ก.ย.

หน่วยงำน : กองนโยบำยและแผนกลำง ส ำนักงำนอธกิำรบดี 115,000.00            15,000.00             715,000.00           15,000.00             15,000.00             1,825,000.00        115,000.00            

ล ำดับท่ี รำยกำร
งบประมำณท้ังสิน้

(บำท)

 งวดงำนและจ ำนวน

งบประมำณท่ีจะเบิกจ่ำย
 ผู้ก ำกับดูแล2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แผนกำรด ำเนนิงำน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.



 



7,500,000.00      

1 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

7 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

3 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

หนา้ที ่ 73

500,000.00           500,000.00           -                      -                      500,000.00           

-                      -                      -                      งวดงานที ่1 งวดงานที ่2 งวดงานที ่3

-                      -                      

3 งานจัดซื้อครุภัณฑเ์คร่ืองปรับอากาศพร้อมติดตัง้ อาคารอัฒจันทร์พร้อม

หอ้งปฏบิัติการอเนกประสงค ์(90วัน)

1,500,000.00        -                      -                      -                      -                      -                      

600,000.00           600,000.00           600,000.00           600,000.00           600,000.00           400,000.00            

-                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

งวดงานที ่72 งานกอ่สร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ภายในพื้นทีว่ทิยาเขตนครปฐม (210วัน) 4,000,000.00       -                      -                      งวดงานที ่1

-                      -                      600,000.00           

-                      -                      -                      -                      

งวดงานที ่2 งวดงานที ่3 งวดงานที ่4 งวดงานที ่5 งวดงานที ่6

รักษาการผู้อ านวยการ

ศูนย์การศึกษาจังหวัด

นครปฐม
1 งานจัดซื้อครุภัณฑร์ถยนต์นัง่อเนกประสงค ์11 ทีน่ัง่ (30วัน) 2,000,000.00       -                      งวดงานที ่1 -                      -                      -                      -                      

600,000.00           900,000.00           500,000.00           500,000.00           -                      

-                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      

-                      

ส.ค. ก.ย.

หน่วยงำน : วิทยำเขตนครปฐม -                      2,000,000.00        600,000.00           600,000.00           600,000.00           600,000.00           600,000.00           

ล ำดับท่ี รำยกำร
งบประมำณท้ังสิน้

(บำท)

 งวดงำนและจ ำนวน

งบประมำณท่ีจะเบิกจ่ำย

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      2,000,000.00         

 ผู้ก ำกับดูแล2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แผนกำรด ำเนนิงำน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.



 



7,500,000.00      

12 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

หนา้ที ่ 75

625,000.00           625,000.00           625,000.00           625,000.00           625,000.00           625,000.00           625,000.00           625,000.00           

งวดงานที ่91 กจิกรรมเพื่อการบริหารจัดการศูนย์การศึกษา 7,500,000.00       งวดงานที ่1 งวดงานที ่2 งวดงานที ่3

625,000.00           625,000.00           625,000.00           

งวดงานที ่4 งวดงานที ่5 งวดงานที ่6 งวดงานที ่7 งวดงานที ่8

ผู้อ านวยการศูนย์

การศึกษาจังหวัด

สมุทรสงคราม
งวดงานที ่10 งวดงานที ่11 งวดงานที ่12

625,000.00           

625,000.00           625,000.00           625,000.00           

ก.ย.

หน่วยงำน : ศูนยก์ำรศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม 625,000.00           625,000.00           625,000.00           625,000.00           625,000.00           625,000.00           625,000.00           625,000.00           

ล ำดับท่ี รำยกำร
งบประมำณท้ังสิน้

(บำท)

 งวดงำนและจ ำนวน

งบประมำณท่ีจะเบิกจ่ำย

625,000.00           

 ผู้ก ำกับดูแล2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

แผนกำรด ำเนนิงำน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.



 



2,500,000.00      

1 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

1 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

1 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

1 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

1 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

1 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

1 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

1 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

1 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

หนา้ที ่ 77

-                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      200,000.00            -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      9 จัดซื้อชุดเคร่ืองเสียงส าหรับงานประชาสัมพันธพ์ร้อมติดตัง้ระบบ 200,000.00          -                      งวดงานที ่1 -                      

-                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      

-                      200,000.00            -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      8 จัดซื้อชุดเคร่ืองเสียงนอกสถานที่ 200,000.00          -                      งวดงานที ่1

7 จัดซื้อกล้องวงจรปดิพร้อมติดตัง้ระบบ 370,000.00          

-                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      370,000.00            -                      -                      

-                      งวดงานที ่1 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      

6 จัดซื้อโต๊ะชุดท างาน 100,000.00          งวดงานที ่1 -                      

100,000.00            -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      

-                      -                      

-                      -                      -                      -                      

5 งานกอ่สร้างร้ัวหน้ามหาวทิยาลัย 350,000.00          -                      -                      งวดงานที ่1 -                      -                      -                      

-                      -                      350,000.00           -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      

-                      

4 ปรับปรุงหอ้งประชาสัมพันธ์ 100,000.00          -                      งวดงานที ่1 -                      -                      -                      -                      

-                      100,000.00            -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      

-                      -                      

3 ปรับปรุงภูมทิัศน์รอบอาคารศูนย์ฝึกอบรม 290,000.00          -                      -                      -                      งวดงานที ่1 -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      

-                      -                      -                      290,000.00           -                      -                      -                      

-                      2 ปรับปรุงโรงจอดรถ 410,000.00           -                      -                      งวดงานที ่1

-                      -                      410,000.00            

480,000.00            -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      

ผู้อ านวยการ

ศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานี
1 ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรม 480,000.00          -                      -                      งวดงานที ่1 -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      

-                      

ส.ค. ก.ย.

หน่วยงำน : ศูนยก์ำรศึกษำจังหวัดอดุรธำนี 100,000.00           500,000.00           1,240,000.00        290,000.00           370,000.00           -                      -                      

ล ำดับท่ี รำยกำร
งบประมำณท้ังสิน้

(บำท)

 งวดงำนและจ ำนวน

งบประมำณท่ีจะเบิกจ่ำย

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      

 ผู้ก ำกับดูแล2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แผนกำรด ำเนนิงำน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.



 



13,697,000.00     

12 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

4 งวดงาน

จ านวนงบประมาณ

หนา้ที ่ 79

หัวหน้าส านักงาน

ศูนย์การศึกษาจังหวัด

ระนอง

2,174,000.00          -                      -                      2,174,000.00          -                      2,175,000.00         

-                      งวดงานที ่3 -                      งวดงานที ่4 -                      

485,150.00            354,270.00            450,150.00            

2 ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและภูมทิัศน์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 8,697,000.00       -                      -                      งวดงานที ่1 -                      -                      งวดงานที ่2 -                      

-                      

390,150.00            375,150.00            455,110.00             385,150.00            

-                      2,174,000.00          -                      -                      -                      

งวดงานที ่91 กจิกรรมเพื่อการบริหารจัดการศูนย์การศึกษา 5,000,000.00       งวดงานที ่1 งวดงานที ่2 งวดงานที ่3

354,270.00            400,150.00            405,150.00            

งวดงานที ่4 งวดงานที ่5 งวดงานที ่6 งวดงานที ่7 งวดงานที ่8

470,150.00            

2,660,150.00        354,270.00           

งวดงานที ่10 งวดงานที ่11 งวดงานที ่12

475,150.00            

ก.ย.

หน่วยงำน : ศูนยก์ำรศึกษำจังหวัดระนอง 354,270.00           400,150.00           2,579,150.00        470,150.00           390,150.00           2,549,150.00         455,110.00            385,150.00           

ล ำดับท่ี รำยกำร
งบประมำณท้ังสิน้

(บำท)

 งวดงำนและจ ำนวน

งบประมำณท่ีจะเบิกจ่ำย

2,624,150.00        475,150.00           

 ผู้ก ำกับดูแล2563 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

แผนกำรด ำเนนิงำน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.



 



คณะผู้จัดท ำ 
 

ท่ีปรึกษำ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวบิูลย ์ รั กษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรชีา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายบรหิาร 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุง่ศรีสวัสดิ ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนนาถ มีนะนนัทน ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สิทธชัิย ธรรมเสน่ห ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

อาจารยน์ภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ 

อาจารยด์วงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยกจิการพเิศษ 

 

ผู้เขียน / เรียบเรียง / รปูเล่ม 
นายสนธยา เจริญศิร ิ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

นางสาวปรางทิพย ์ เกตุกลิ่น หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

นายวุฒิพงศ ์ จันทรเ์มืองไทย นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวนภาพร ยิ่งหาญ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวองัศุมาลนิ นพพรพกิุลสกุล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 

ปีท่ีพมิพ์ 
ธันวาคม  2563  จ านวน 100 เล่ม 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 



กองนโยบายและแผน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
เลขที�1 ถ.อู่ทองนอก ดุสิต กทม.10300
โทร. 02-160-1037




