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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                 
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 หมวด 1 มาตรา               
8 (1) กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ข้อ 1 มีภารกิจหลักในการด าเนินงานด้านนโยบายและแผน                       
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานออกแบบ
ก่อสร้าง และงานบริหารทั่วไป  

 งานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวิเคราะห์งบประมาณ                           
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษา จัดเตรียม วิเคราะห์ และจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าป บริหารงานงบประมาณ ควบคุมและตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ ศึกษา                                
และวิเคราะหเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และพิจารณาตั้งงบประมาณรายไดประจ าปี                            
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก่หน่วยงานในสังกัดในการจัดท างบประมาณ การบริหารการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะจัดท าคู่มือ                   
การปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายรับและการค านวณสัดส่วนงบประมาณ 
ตามเกณฑ์การค านวณวงเงินเพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                   
ราชมงคลพระนคร 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
 1.2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 1.3.2 การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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1.4 ขอบเขตคู่มือ 
การปฏิบัติงานตามคู่มือการตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายรับและการค านวณสัดส่วน

งบประมาณตามเกณฑ์การค านวณวงเงินเพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี้ ใช้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดงานวิเคราะห์งบประมาณ กองนโยบาย             
และแผน ส านักงานอธิการบดี โดยครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การขอข้อมูลนักศึกษา การแจ้งการจัดท า                        
ค า เสนอขอตั้ งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี  การตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายรับ                                            
จากค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย การตรวจสอบประมาณการรายรับ/รายจ่ายจากค่าลงทะเบียน                               
วิชาศึกษาทั่วไป การค านวณสัดส่วนงบประมาณตามเกณฑ์การค านวณวงเงิน จนถึงการท าสรุปประมาณ
การรายรับและกรอบวงเงินในการเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจ าปีตามเกณฑ์ โดยไม่รวมถึงขั้นตอน
การจัดท าประมาณการรายจ่ายตามกรอบวงเงินในการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ขั้นตอน     
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณจนถึงขั้นตอนการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ งบประมาณ
เงินรายได้ประจ าป ี

1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
 งบประมำณเงินรำยได้ หมำยถึง งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ค านวณ

ตามเกณฑ์การค านวณวงเงินเพ่ือขอตั้งงบประมาณ
เงินรายได้ 

 ประมำณกำรรำยรับ หมำยถึง วงเงินงบประมาณท่ีค านวณมาจากค่าลงทะเบียน
แบบเหมาจ่ายของนักศึกษาทุกระดับชั้น 

 สัดส่วนงบประมำณ หมำยถึง การแบ่งวงเงินงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีออกเป็น 
2 ส่วน คือ (1) ส่วนทีห่น่วยงานระดับคณะน าไป
บริหารจัดการ 

   (2) ส่วนทีน่ าส่งเป็นงบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ 
 เกณฑ์กำรค ำนวณ หมำยถึง อัตราร้อยละที่ก าหนดให้ใช้ส าหรับการแบ่งวงเงิน 
  วงเงินเพื่อขอตั้ง   ตามสัดส่วนงบประมาณ 
 งบประมำณ   
 วิชำศึกษำทั่วไป หมำยถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีและคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนให้กับคณะอื่นๆ อีก 8 คณะ 
โดยเก็บค่าลงทะเบียนในอัตราหน่วยกิตละ 100 บาท 
ส าหรับภาคปกติและ 200 บาทส าหรับภาคสมทบ 



บทท่ี 2 
โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 
1. โครงสร้างของงาน (Organization Chart) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
2. โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

 

กองนโยบำยและแผน 

 

งำนนโยบำย
และ

ยุทธศำสตร ์

 

งำนวิเครำะห์
งบประมำณ 

 

งำนติดตำม
และ

ประเมินผล 

 

งำนวิจัย
สถำบันและ
สำรสนเทศ 

 

งำนออกแบบ
ก่อสร้ำง 

 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

ผู้อ ำนวยกำร 

กองนโยบำยและแผน 

 

หัวหน้ำงำน
นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ 

 

หัวหน้ำงำน 
วิเครำะห์

งบประมำณ 
 

หัวหน้ำงำน
ติดตำมและ
ประเมินผล 

 

หัวหน้ำงำนวิจยั 
สถำบันและ
สำรสนเทศ 

 

หัวหน้ำงำน
ออกแบบ
ก่อสร้ำง 

 

หัวหน้ำงำน 
บริหำรทั่วไป 
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3. โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงจุฑำภรณ์ เทพธำน ี
หัวหน้ำงำน 

นโยบำยและยุทธศำสตร ์
 

นำงสำวพิมผกำ ศรีชนะ* 
หัวหน้ำงำน 

วิเครำะห์งบประมำณ 
 

นำงสำวนวรัตน์ กำระเกษ 
หัวหน้ำงำน 

ติดตำมและประเมินผล 

นำงสำวนวรัตน์ กำระเกษ 
หัวหน้ำงำนวิจัย 

สถำบันและสำรสนเทศ 
 

ผศ. สุนันท์ มนต์แก้ว 
หัวหน้ำงำนออกแบบก่อสร้ำง 

นำงสำวไพรินทร์ มงคลด ี
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 

1. นำงสำวประภำพร ชูวงศ์วิชช 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ปฏิบัติกำร 
2. นำยเชำวฤทธิ ์ผันประเสริฐ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ปฏิบัติกำร 
3. นำยยุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ปฏิบัติกำร 
4. นำยสมชยั พูดเพรำะ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ปฏิบัติกำร 
 

 

1. นำงสำวสงกรำนต์ เนยีมจ้อย 
พนักงำนธุรกำร 4 
 

 

1. นำงสำวพิรุฬหภ์ัค เนตรสืบสำย 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ปฏิบัติกำร 
2. นำยปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทกัษ ์
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิำร 
 

 

1. นำงสำวสุทัตตำ ทรงเดช 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ปฏิบัติกำร 
 

 

1. นำยธนันท์ ศัลยวุฒิ 
อำจำรย์ (ชว่ยรำชกำร) 
2. นำงสำวสุธิดำ ถิ่นจันทร์ 
สถำปนิกปฏิบัติกำร 
3. นำยไพศำล สขุสม 
วิศวกรโยธำปฏิบัตกิำร 
4. นำยถิรนันท ์จินสุนทรอุไร 
วิศวกรไฟฟ้ำปฏิบัตกิำร 
5. นำยณภัทร ภูริกุลธัญญำ 
สถำปนิกปฏิบัติกำร 
6. นำงสำววนิดำ เฉยกลิ่น 
วิศวกรโยธำปฏิบัตกิำร 
7. นำยวัฒนำ เชิดชูพงษ ์
วิศวกรไฟฟ้ำ 
8. นำยวัลลภ เชยเกษร 
พนักงำนพิมพแ์บบ 
 
 

1. นำยอรุณ ศรีครอบ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ปฏิบัติกำร 
2. นำงสำวฐิติชญำน ์เมืองอินทร์ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ปฏิบัติกำร 
3. นำยฉัตรชยั มงคลพรวิทยำ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
ปฎิบัติกำร 
4. นำงณัฏฐิศำ สำยแสงจันทร์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 
 
 

 

นำงรตนมน จันทรอุทัย 
ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 

4 
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2.1.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 (1) งานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้ำที่  
  -  จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี 

โดยวิเครำะห์ ข้อมูลหรือบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลัย แต่งตั้งคณะกรรมกำร               
กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย   จัดประชุมเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ ระดมควำมคิดเห็นจำกภำคส่วนต่ำงๆ จัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย                  
น ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร ท ำกำรประชำพิจำรณ์ร่ำงแผนยุทธศำสตร์ จัดประชุม
คณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำผลกำรประชำพิจำรณ์ ปรับปรุงร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
จัดท ำเล่มร่ำงแผนยุทธศำสตร์เสนอผู้บริหำรระดับสูงพิจำรณำ เสนอสภำมหำวิทยำลัยเพ่ืออนุมัติจัดท ำเล่ม
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ ฉบับสมบูรณ์ จัดประชุมถ่ำยทอดแผน และเผยแพร่ 
  - จัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ระยะที่  12  ปี                        
โดยวิเครำะห์ ข้อมูลหรือบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลัย แต่งตั้งคณะกรรมกำร                 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยจัดประชุมเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลกำรจัดท ำแผน จัดท ำร่ำงแผน น ำร่ำง
แผนเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร ปรับปรุงร่ำงแผน เสนอผู้บริหำรระดับสูงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
เสนอสภำมหำวิทยำลัยเพ่ืออนุมัติ จัดท ำเล่มแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ ระยะที่ 12 ฉบับสมบูรณ์                   
จัดประชุมถ่ำยทอดแผน และเผยแพร่ 
  - จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร                
โดยศึกษำนโยบำยและยุทธศำสตร์ของประเทศ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยฯ แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ ระยะที่ 12 แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์และจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รวบรวมแผนปฏิบัติรำชกำรจำกทุกหน่วยงำน เพ่ือจัดท ำร่ำงแผน บันทึก
ข้อมูลแผนลงระบบงำนวำงแผนและบริหำรงบประมำณ (BPM) จัดท ำร่ำงแผนเพ่ือเสนอของบประมำณ   
ต่อส ำนักงบประมำณ เสนอผู้บริหำรระดับสูงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ปรับปรุงแผนตำมที่ได้รับจัดสรร
งบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือใช้ในกำรก ำกับติดตำม
ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำร เสนอผู้บริหำรระดับสูงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เสนอสภำ
มหำวิทยำลัยเพื่ออนุมัติ จัดประชุมถ่ำยทอดแผน และเผยแพร่ 
  - กำรปรับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โดยกำรผ่ำนเรื่องกำรขออนุมัติปรับแผน                  
ของหน่วยงำนเพื่อเสนออธิกำรบดีพิจำรณำอนุมัติ บันทึกข้อมูลรำยกำร โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือขอปรับแก้
ไข และ/หรือ ขอน ำรำยกำรโครงกำร/กิจกรรม เข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีในระบบ BPM เสนอเรื่อง                
กำรปรับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต่ออธิกำรบดี เพ่ือพิจำณำอนุมัติปรับแผน รำยงำนผล
ให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบและให้ควำมเห็นชอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษำยน และเดือนตุลำคม  
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- กำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยใน  โดยศึกษำนโยบำย ระเบียบ 
ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทั้งจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และของมหำวิทยำลัย  แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือก ำหนดนโยบำยประจ ำปี  แจ้งเวียน                  
ให้หน่วยงำนรับทรำบนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และสรุปเป็นภำพรวมของมหำวิทยำลัยฯ เสนอร่ำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง                 
ต่อคณะกรรมกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงฉบับสมบูรณ์  เผยแพร่และ                         
ให้หน่วยงำนน ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงไปปฏิบัติ ติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด ทบทวนผลและประเมินผล รำยงำนผลเสนอหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง  ได้แก่  
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ 
 - จัดท ำรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย  โดยวิเครำะห์                 
และจัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งชี้เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรรับตรวจ บันทึกข้อมูลหลักฐำนลงในระบบ IQA จัดท ำรำยงำน                    
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้เสนอมหำวิทยำลัยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรผู้ตรวจ เข้ำรับ      
กำรตรวจประเมินคุณภำพ ติดตำมผลกำรประเมินคุณภำพ  /แก้ไขรำยงำน SAR ตำมข้อเสนอแนะ                   
และจัดท ำเป็นฉบับสมบูรณ์ จัดท ำ Improvement plan (ถ้ำมี) และติดตำมประเมินผล 

- จัดท ำรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยวิเครำะห์ 
และจัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวบ่งชี้เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรรับตรวจ บันทึกข้อมูลหลักฐำนลงในระบบ IQA จัดท ำรำยงำน                 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้เสนอส ำงำนอธิกำรบดีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรผู้ตรวจ เข้ำรับ
กำรตรวจประเมินคุณภำพ ติดตำมผลกำรประเมินคุณภำพ /แก้ไขรำยงำน SAR ตำมข้อเสนอแนะ                  
และจัดท ำเป็นฉบับสมบูรณ์ จัดท ำ Improvement plan (ถ้ำมี) และติดตำมประเมินผล 
  - จัดท ำแผนนักศึกษำ โดยวิเครำะห์แผนนักศึกษำระยะยำว ประสำนงำนให้หน่วยงำน
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล สรุปเป็นภำพรวมเสนอมหำวิทยำลัยและ
เผยแพร่ 

- จัดท ำโครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำร จัดท ำร่ำงและรำยละเอียดโครงกำร น ำเสนอ
ผู้บริหำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบในหลักกำรเบื้องต้น ปรับรำยละเอียดโครงกำรตำมควำมเห็นชอบ                    
ของผู้บริหำร จัดท ำแบบส ำรวจควำมคิดเห็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขออนุมัติ
โครงกำร ประสำนทีมวิทยำกร หน่วยงำน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
ด ำเนินโครงกำรประชุมสัมมนำ ประเมินผลโครงกำร รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรฉบับสมบูรณ์ 
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- จัดท ำงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลเพ่ือรองรับ
ยุทธศำสตร์ชำติ (Mega project) โดยศึกษำนโยบำยและยุทธศำสตร์ของประเทศ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
และแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ จัดประชุม
เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลกำรจัดท ำโครงกำรประสำนงำน รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงกำรเป็นภำพรวมส่งให้
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน (เจ้ำภำพ) 

- วิเครำะห์ข้อมูลและร่วมจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินกับกองคลัง 
- วิเครำะห์ข้อมูลและร่วมจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
 (2) งานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้ำที ่

- จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  (งบประมำณแผ่นดิน) โดยศึกษำนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของรัฐบำล ทบทวน ก ำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์ 
ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี จัดท ำคู่มือกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีและแจ้งหน่วยงำนด ำเนินกำร จัดท ำรำยจ่ำยประจ ำขั้นต่ ำที่จ ำเป็น (เงินเดือนและส่วนควบ/                              
ค่ำสำธำรณูปโภค/ เงินอุดหนุนพนักงำนมหำวิทยำลัย) รวบรวม/วิเครำะห์/ตรวจสอบค ำเสนอขอ
งบประมำณของหน่วยงำนในสังกัดและตรวจสอบข้อมูลในระบบ BPM แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และจัดประชุมคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรฯ                        
ให้เป็นไปตำมระเบียบของขั้นตอนงบประมำณ ทบทวนกำรจัดท ำข้อมูลสรุปค ำของบประมำณ
กระบวนกำรจัดท ำรำยละเอียดวงเงินและค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ประมำณกำรรำยได้                                        
ที่สอดคล้องกับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ปรับปรุงรำยละเอียด
วงเงินและค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมวงเงินที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี จัดท ำ
เอกสำรรำยละเอียดชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขั้นกรรมำธิกำรและอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำ                           
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  เสนอต่อ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส ำนักงบประมำณ คณะกรรมำธิกำรและอนุกรรมำธิกำรฯ ด ำเนินกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรไปชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำรและอนุกรรมำธิกำรฯ ประสำนคณะกรรมกำร                             
และผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมกำรชี้แจงงบประมำณต่อคณะกรรมำธิกำร จัดท ำค ำขอแปรญัตติ
งบประมำณ (ถ้ำมี) จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี จัดสรรงบประมำณ                      
แจ้งกองคลัง จำกระบบ BPM ไปยังระบบ ERP เพ่ือควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรบริหำรงบประมำณในกำร
ขอเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ รวมถึงร่วมจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
 - จัดท ำงบประมำณเงินรำยได้ โดยจัดท ำคู่มืองบประมำณเงินรำยได้และเกณฑ์ค ำนวณ
วงเงินขอตั้งงบประมำณเงินรำยได้ เสนอมหำวิทยำลัยฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและแจ้งหน่วยงำน
จัดท ำประมำณกำรรำยรับของหน่วยงำนคณะ วิเครำะห์และสรุปค ำเสนอขอตั้งงบประมำณเงินรำยได้
ประจ ำปี แต่งตั้งคณะคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปี และคณะอนุกรรมกำร
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วิเครำะห์และจัดท ำร่ำงงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปี จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ทุกชุดเพ่ือพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณในแต่ละหมวดรำยจ่ำย สรุปผลกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณของคณะอนุกรรมกำรฯ 
ทุกชุดเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ จัดท ำเอกสำรร่ำงงบประมำณเงินรำยได้                  
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เสนอร่ำงเอกสำรงบประมำณเงินรำยได้ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก                        
คณะกรรมกำรบริหำรเงินรำยได้ต่อสภำมหำวิทยำลัยฯ เพ่ืออนุมัติ แจ้งวงเงินที่ได้รับจัดสรรและจัดท ำแผน                             
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปี กำรบริหำรงบประมำณ กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำร                   
ใช้จ่ำยงบประมำณและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรเงินรำยได้และสภำมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือทรำบ                          
โดยเป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครว่ำด้วยกำรรับและจ่ำยเงินรำยได้  
พ.ศ. 2551 

 
(3) งานติดตามและประเมินผล มีหน้ำที ่

- ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของมหำวิทยำลัย                  
โดยจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รวบรวมข้อมูล                    
กำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี จัดประชุมคณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี สรุปผล               
กำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีเสนอผู้บริหำรระดับสูง ส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีให้ส ำนักงบประมำณและส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 - จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ระยะครึ่งแผน
และสิ้นสุดแผน โดยศึกษำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย เพ่ือก ำหนดขอบเขตกำรรำยงำน                  
และรูปแบบเล่มรำยงำน รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประมวลผล สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
และประเมินผล จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ระยะครึ่งแผน    
และสิ้นสุดแผน เสนอมหำวิทยำลัย สภำมหำวิทยำลัย และเผยแพร่ 

  - จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ                  
ของมหำวิทยำลัย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยศึกษำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ              
ของมหำวิทยำลัย เพ่ือก ำหนดขอบเขตกำรรำยงำนและรูปแบบเล่มรำยงำน รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผล สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และประเมินผล  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน               
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอมหำวิทยำลัย ฯ                             
สภำมหำวิทยำลัยฯ และเผยแพร่ 

  - รำยงำนกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยฯ โดยศึกษำ               
แนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจภำครัฐ ของ สศช. รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำน                      
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ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผล สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และประเมินผล  จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน                  
ควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยฯ เสนอมหำวิทยำลัยฯ สภำมหำวิทยำลัยฯ และเผยแพร่   
  - รำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยฯ ที่สอดคล้องกับนโยบำย/แผน                
ของหน่วยงำนภำยนอก (เช่น ส ำนักงบประมำณ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) โดยศึกษำรำยละเอียดนโยบำย/แผนของหน่วยงำนภำยนอก 
ขอบเขตและรูปแบบกำรรำยงำน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับนโยบำย/แผน จัดท ำรำยงำน
ตำมแบบกำรรำยงำนที่ก ำหนด เสนอมหำวิทยำลัยฯ ให้ควำมเห็นชอบ 
 - จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี  โดยศึกษำนโยบำยและเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จของอธิกำรบดีตำมบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือก ำหนดขอบเขตกำรรำยงำน และรูปแบบ
เล่มรำยงำน รวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินของมหำวิทยำลัยฯ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประมวลผล                    
และสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี เพ่ือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
เสนอสภำมหำวิทยำลัยฯ ทรำบทุกรอบระยะ 6 เดือน ของปีกำรศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน            
ของอธิกำรบดี รอบ 12 เดือน ของปีที่ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี เพ่ือเสนอสภำมหำวิทยำลัยฯ พิจำรณำ
ด ำเนินกำรประเมินเลื่อนค่ำตอบแทนประจ ำปีของอธิกำรบดี 

(4) งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหน้ำที่ 
  - ด ำเนินกำรจัดท ำวิจัยสถำบัน โดยก ำหนดปัญหำที่จะด ำเนินกำรวิจัย ก ำหนด
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง (ทฤษฎี เอกสำร และงำนวิจัย) ก ำหนด                       
กรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐำน นิยำมศัพท์ ก ำหนดประชำกรและวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง สร้ำงเครื่องมือและ  
หำประสิทธิภำพของเครื่องมือ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล/สรุปผลกำรวิจัย/อภิปรำยผลกำรวิจัย  จัดท ำ
รูปเล่มรำยงำนวิจัยสถำบันฉบับสมบูรณ์ เสนอมหำวิทยำลัยฯ และเผยแพร่ รวมถึงจัดท ำฐำนข้อมูลวิจัย
สถำบันงำนสำรสนเทศ 
  - จัดท ำรำยงำนสถิติกำรศึกษำ ประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับ หลักสูตรและสำขำวิชำ                
ที่เปิดสอน ผลกำรรับนักศึกษำใหม่ นักศึกษำที่มำสมัคร-รับไว้ นักศึกษำทั้งหมด ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
นักศึกษำออกระหว่ำงปี บุคลำกร และงบประมำณที่ได้รับ โดยศึกษำ รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำน                         
ที่เก่ียวข้อง ประมวลผล และวิเครำะห์ข้อมูล จัดท ำข้อมูลเป็นสำรสนเทศ ทั้งในรูปแบบสถิติ ตำรำง ตัวเลข 
กรำฟ แผนภูมิ ฯลฯ และจัดท ำรำยงำน เพ่ือเสนอมหำวิทยำลัยฯ และเผยแพร่ 
 - จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์นักศึกษำใหม่ โดยศึกษำ รวบรวมข้อมูล จำกหน่วยงำน                     
ที่เกี่ยวข้องโดยน ำมำประมวลผล วิเครำะห์ข้อมูล และสรุปผลกำรวิเครำะห์ จัดท ำรำยงำน เพ่ือเสนอ
มหำวิทยำลัยฯ และเผยแพร่ 
 - จัดท ำรำยงำนประจ ำปี โดยศึกษำ ค้นคว้ำ รวบรวม ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและ     
ควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยฯ จัดท ำรำยงำนเพ่ือเสนอมหำวิทยำลัยฯ และเผยแพร่ 

https://www.nesdc.go.th/
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 - จัดท ำสำรสนเทศมหำวิทยำลัยฯ รำยเดือน โดยออกแบบ วำงแผนกำรน ำเสนอ 
วิเครำะห์ ประมวลผลข้อมูล และจัดท ำข้อมูลเป็นสำรสนเทศ ทั้งในรูปแบบสถิติ ตำรำง ตัวเลข กรำฟ 
แผนภูมิ ฯลฯ และเผยแพร่ 
 - ดูแลระบบงำนวำงแผนและบริหำรงบประมำณ (BPM) โดยจัดท ำช่องทำงกำรติดต่อ/
กำรแจ้งปัญหำ ส ำหรับผู้ใช้งำนระบบ BPM ประสำนงำน/แจ้งปัญหำของระบบ BPM กับบริษัทผู้พัฒนำ
ระบบฯ และผู้เกี่ยวข้อง ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไขปัญหำระบบ BPM กับบริษัทผู้พัฒนำระบบฯ 
จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบ BPM จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย                  
และสรุปรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน ปัญหำ และกำรติดตำมในระบบงำน                         
กำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณ (BPM) เสนอต่ออธิกำรบดี เพ่ือมำพัฒนำงำน BPM ของมหำวิทยำลัยฯ 
จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบ BPM และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สร้ำง Username และ Password ส ำหรับ
ผู้ใช้งำนระบบ BPM ของมหำวิทยำลัยฯ 
 - พัฒนำ/ดูแลเว็บไซต์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกองนโยบำยและแผน โดยจัดท ำและ
ปรับปรุงเว็บไซต์กองนโยบำยและแผน อับโหลดไฟล์เอกสำรงำนของกองนโยบำยและแผน ดูแล                   
ควำมเรียบร้อยของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส ำนักงำน ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ำยภำยใน   
กองนโยบำยและแผน ให้ค ำปรึกษำในกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ในกำรประชุมต่ำงๆ ทั้งภำยใน และ นอกมหำวิทยำลัยฯ 
      

(5) งานออกแบบก่อสร้าง มีหน้ำที ่
 - จัดท ำแผนพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ โดยศึกษำ วิเครำะห์ (ผังบริเวณ จ ำนวน

นักศึกษำบุคลำกร เพ่ือก ำหนดพ้ืนที่อำคำร) จัดท ำผังแม่บทกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์                    
มีประสิทธิภำพและประหยัดงบประมำณ 
    - จัดท ำงำนสถำปัตยกรรม โดยส ำรวจพ้ืนที่ที่จะก่อสร้ำง ระดับที่ดินและถนน น้ ำประปำ 
ไฟฟ้ำ ทิศทำงลมและแสงแดด สภำพแวดล้อม ก ำหนดพ้ืนที่ใช้สอย ตำมลักษณะกำรใช้งำน โดยร่วมมือกับ
วิศวกรด้ำนต่ำงๆ และผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนและร่วมมือกับเจ้ำของโครงกำร ก ำหนดรูปทรงอำคำร                       
(รูปด้ำน รูปตัด) ก ำหนดรำยละเอียดแบบขยำยต่ำงๆ เขียนรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง ตรวจสอบ                          
กำรเขียนแบบสถำปัตยกรรม ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 - จัดท ำงำนวิศวกรรมโยธำ  โดยด ำเนินกำรจัดท ำผัง ฐำนรำก-เสำ คำน-พ้ืน หลังคำ                    
ให้สอดคล้องกับแบบสถำปัตยกรรม ค ำนวณโครงสร้ำงอำคำรและออกแบบโครงสร้ำง ก ำหนดรำยละเอียด
ประกอบแบบโครงสร้ำง ตรวจสอบกำรเขียนแบบโครงสร้ำง 

- งำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ โดยด ำเนินกำรจัดท ำผังระบบไฟฟ้ำ ค ำนวณโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
ออกแบบ Load schedule (ตำรำงโหลดไฟฟ้ำ) ก ำหนดรำยละเอียดประกอบแบบไฟฟ้ำ ตรวจสอบ                           
กำรเขียนแบบไฟฟ้ำ 
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 - จัดท ำงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล โดยด ำเนินกำรจัดท ำแปลนงำนน้ ำดี น้ ำทิ้ง โสโครก                          
ให้สอดคล้องกับ แบบสถำปัตยกรรม ออกแบบระบบประปำสุขำภิบำล และออกแบบ ตรวจสอบกำรเขียน
แบบระบบสุขำภิบำล 
 - ประมำณรำคำกลำง โดยรับเรื่องจำกหัวหน้ำกลุ่มหรือสถำปนิกผู้ออกแบบ เตรียมงำน 
ศึกษำแบบรูปอย่ำงคร่ำวๆ แยกปริมำณวัสดุตำมประเภทของงำนออกแบบ รวบรวมปริมำณวัสดุ                   
ตำมประเภทของงำนกรอกรำคำตำมประเภทของงำน และก ำหนดค่ำ Factor F (ดัชนีกรมบัญชีกลำง) 
แบ่งงวดงำนและก ำหนดระยะเวลำกำรก่อสร้ำงทั้งหมด 
 - เขียนแบบ  โดยส ำรวจพ้ืนที่  พร้อมสถำปนิกผู้ ออกแบบท ำเค้ ำร่ ำง พ้ืนที่ ที่ จะ                        
ท ำกำรออกแบบ เขียนแบบตำมท่ีสถำปนิก วิศวกรได้ออกแบบไว้ และแก้ไขแบบ 

- กำรควบคุมงำนก่อสร้ำง โดยรับค ำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงำน ศึกษำรำยละเอียด               
ของแบบก่อสร้ำง ควบคุมงำน โดยควบคุมงำนให้เป็นไปตำมแบบรูปและข้อก ำหนดในสัญญำ ขอใช้วัสดุ                
โดยตรวจสอบว่ำตรงกับรูปรำยกำรหรือไม่อย่ำงไร กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร โดยให้พิจำรณำ                            
ให้เปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นไปตำมหลักวิชำกำรช่ำงที่ดี โดยรำชกำรไม่เสียประโยชน์และไม่ขอเพ่ิมเงิน                 
และเวลำ ตรวจงำนและควบคุมงำนให้เป็นไปตำมแผน กำรส่งมอบงำนแต่ละงวดผู้ควบคุมงำนต้องรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงว่ำเป็นไปตำมสัญญำ และกำรส่งมอบงำนก่อสร้ำง 
 - กำรตรวจรับพัสดุ โดยศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดของสัญญำ มอบพ้ืนที่ก่อสร้ำงตำม         
แบบรูปรำยกำร ประชุมระหว่ำงผู้รับจ้ำงกับผู้ว่ำจ้ำง และแนะน ำผู้ที่เกี่ยวข้องและแนวทำงปฏิบัติ 
ตรวจสอบผัง (ตรวจสอบระดับ ต ำแหน่งที่ตั้งอำคำร ควำมกว้ำงยำวของอำคำร ระยะระหว่ำงช่วงเสำ 
ควำมตั้งฉำกของมุมอำคำร และอำคำรข้ำงเคียง) อนุมัติวัสดุให้ตรงตำมที่รำยกำรก ำหนด เปลี่ยนแปลง
รำยกำร โดยเปรียบเทียบคุณภำพรำคำและไม่ท ำให้รำชกำรเสียผลประโยชน์ กำรตรวจรับพัสดุ โดยดูจำก
บันทึกควบคุมงำน จัดท ำหนังสือส่งมอบงำน บันทึกงำนแล้วเสร็จจำกผู้ควบคุมงำน โดยเนื้องำน                       
ต้องครบถ้วนและถูกต้องตำมสัญญำ พิจำรณำขยำยเวลำ พิจำรณำค่ำปรับตรวจรับงำนงวดสุดท้ำย                
เสนออนุมัติ (ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่พัสดุ) ประธำนตรวจรับพัสดุ ส่งผลกำรค ำนวณ ค่ำ K ให้กองคลัง 

 - กำรค ำนวณค่ำ K โดยตรวจสอบสัญญำจ้ำงว่ำเป็นสัญญำแบบปรับรำคำได้ ตรวจสอบ
สูตรค่ำ K ในสัญญำตรวจสอบเอกสำรประกวดรำคำหรือ TOR ว่ำมีเงื่อนไขเป็นสัญญำแบบปรับรำคำได้ 
ตรวจสอบวันที่ผู้รับจ้ำงเสนอรำคำ เพ่ือใช้ดัชนีเดือนเปิดซองรำคำ ตรวจสอบวันที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำน                       
เพ่ือใช้ดัชนีเดือนที่ส่งมอบงำน ดำวน์โหลดดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงกระทรวงพำณิชย์ ค ำนวณค่ำ K                                 
ตำมหลักเกณฑ์ของสัญญำแบบปรับรำคำได้ ค ำนวณรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงที่หักค่ำงำน ค ำนวณรำยกำร
ครุภัณฑ์ที่หักค่ำงำน ค ำนวณเงินชดเชยแต่ละงวดงำน ในกรณีผู้รับจ้ำงท ำงำนล่ำช้ำกว่ำสัญญำต้องค ำนวณ
ค่ำ K เปรียบเทียบกัน ระหว่ำงค่ำ K ของเดือนสุดท้ำยตำมสัญญำกับค่ำ K ของเดือนที่ส่งมอบงำนจริง              
แล้วใช้ค่ำ K ที่มีค่ำน้อยกว่ำ ส่งรำยกำรค ำนวณค่ำ K ให้ประธำนตรวจรับพัสดุ 
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- ตรวจสอบรำคำกลำงค่ำก่อสร้ำง โดยตรวจสอบชื่อโครงกำร/งบประมำณ ตรวจสอบ
ปริมำณวัสดุต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำง ตรวจค่ำ Factor F ต้องเป็นไป                            
ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำกลำง ตรวจสอบค่ำวัสดุ/ค่ำแรงงำนต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนด
รำคำกลำง ตรวจสอบเอกสำรกำรสืบรำคำค่ำวัสดุ/ค่ำแรงงำน ปริมำณวัสดุสอดคล้องกับแบบรูปรำยกำร 
และตรวจสอบรำคำกลำงต้องไม่เกินงบประมำณที่ได้รับ 

- แสกนและพิมพ์แบบ โดยตรวจสอบแบบรูปและรำยกำรประกอบแบบให้ตรงกับ
ใบรับรองแบบรูป ตรวจสอบลำยเซ็นผู้รับผิดชอบแบบรูป แสกนแบบรูปเก็บเป็นไฟล์ PDF บันทึกรำยกำร
สิ่งก่อสร้ำงลงในสมุดทะเบียนแบบรูป พิมพ์แบบและรำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงส่งให้กองคลัง/คณะ 
ด ำเนินกำรจัดจ้ำง จัดเก็บแบบกระดำษไขต้นฉบับ 
 

(6) งานบริหารทั่วไป มีหน้ำที ่
  - จัดท ำงำนสำรบรรณ โดยลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ ร่ำงและโต้ตอบหนังสือ วิเครำะห์
กลั่นกรองเรื่อง จัดแฟ้มเสนอ แจ้งเวียน ประกำศ ค ำสั่ง ระเบียบ หนังสือรำชกำร ปิดประกำศข่ำวสำร 
บริกำรติดต่อสื่อสำรของทำงรำชกำร ประสำนงำนกำรสื่อสำรหน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัยฯ  จัดเก็บเอกสำรและจัดระบบเอกสำรเป็นหมวดหมู่จ ำแนกตำมระเบียบรำชกำรและรักษำ
เอกสำรอย่ำงเป็นระบบ 
  - จัดท ำงำนด้ำนบุคลำกร บริหำรอัตรำก ำลังภำยในหน่วยงำน โดยกำรควบคุม ก ำกับ 
ติดตำม กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แจง เรื่องงำนของบุคลำกร ตรวจสอบข้อมูล
บุคลำกรของหน่วยงำนในระบบ HRM กำรพัฒนำบุคลำกร สรุปเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ รับและ
เสนอใบลำ จัดท ำข้อมูลกำรลำและรำยงำนผู้บังคับบัญชำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของบุคลำกร 
ประสำนงำนหน่วยงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับบ ำนำญ และเงินทดแทน ตรวจสอบและเสนอขอปรับปรุงแก้ไข
ทะเบียนประวัติบุคลำกรของหน่วยงำน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งให้สูงขึ้น 
  - จัดหำพัสดุและครุภัณฑ์ โดยวำงระบบเสนอควำมต้องกำรในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ                
จัดจ้ำง จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ทันตำมเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเป็นระบบ ตรวจสอบรำยกำรครุภัณฑ์และพัสดุ
อย่ำงเป็นระบบเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร 
  - จัดท ำเกี่ยวกับกำรพิมพ์ โดยจัดระบบกำรพิมพ์ กำรผลิต และกำรเก็บรักษำเอกสำร 
ด ำเนินกำร และควบคุมจัดพิมพ์ กำรจัดท ำรูปเล่ม กำรเก็บรักษำ และกำรท ำลำยเอกสำร 
  - จัดท ำกำรเงินและบัญชี  โดยด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน และรับจ่ำยเงิน ให้เป็นไปตำมระบบ
แบบแผนของทำงรำชกำร 
  - ประสำนงำนประชุม โดยจัดท ำหนังสือเชิญประชุม จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม 
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
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 - จัดท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐำน (Common Data Set)                
ที่เกี่ยวข้องตำมตัวบ่งชี้ที่หน่วยงำนรับผิดชอบ ประสำนงำนในหน่วยงำนระดับคณะ ส ำหรับตัวบ่งชี้                       
ที่หน่วยงำนรับผิดชอบ จัดท ำ SAR พร้อมเตรียมหลักฐำนตำมตัวบ่งชี้ที่หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำหรับ                
กำรตรวจประเมินภำยในของมหำวิทยำลัยฯ จัดท ำแผนส่งเสริม ปรับปรุงข้อเสนอแนะ (Improvement 
Plan) ของหน่วยงำน (ถ้ำมี) 
 - จัดท ำเกี่ยวกับด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) โดยจัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
นโยบำย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ และมำตรกำร กำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน จัดท ำ
แผนกำรจัดกำรควำมรู้/ประเมินแผน สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ สร้ำงเครือข่ำยภำยใน/
ภำยนอกในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ 
 - อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนและประสำนงำนภำยในหน่วยงำน 
 
2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

2.2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งสำยงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน ที่ก ำหนดโดย ก.พ.อ.             

เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2553 ระบุบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสำยงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ดังนี้ 

1) ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนวิเครำะห์นโยบำยและกำรวำงแผน ซึ่งมี

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประสำนแผน ประมวลแผน พิจำรณำเสนอแนะ 
เพ่ือประกอบกำรก ำหนดนโยบำย จัดท ำแผนหรือโครงกำร กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรกำรใช้ทรัพยำกร 
กำรจัดหำและจัดสรรทรัพยำกร กำรบริหำรทรัพยำกร กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย กำรติดตำมประเมินผล               
กำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำรต่ำงๆ  ซึ่งเป็นแผนงำน ของสถำบันอุดมศึกษำ กำรวำงผังแม่บท                 
แบบทำงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมกำรจัดท ำข้อมูล และสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผน และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร                   

ในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนวิเครำะห์นโยบำย และแผนภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
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2.1) ด้านการปฏิบัติการ 
2.1.1) ช่วยศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประสำนแผน ประมวลแผน พิจำรณำเสนอแนะ                         

เพ่ือประกอบกำรก ำหนดนโยบำย 
2.1.2) จัดท ำแผนหรือโครงกำร ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน                                 

และโครงกำรต่ำง ๆ ซึ่งเป็น แผนงำนของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน แผนงำน โครงกำร              
หรือกิจกรรมได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

2.1.3) ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำรปฏิบัติงำน
แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำและแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏิบัติงำน ตอบปัญหำ ให้ค ำแนะน ำ และชี้แจง                        
เรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

2.2) ด้านการวางแผน  
วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ โดยร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
2.3) ด้านการประสานงาน 

2.3.1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอก มหำวิทยำลัยฯ เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2.3.2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2.4) ด้านการบริการ 
2.4.1) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงด้ำน

วิเครำะห์นโยบำยและแผน รวมทั้งตอบปัญหำ แนะน ำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือให้
ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 

2.4.2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร เกี่ยวกับด้ำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน เพ่ือให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำ  ตลอดจน
ผู้รับบริกำรได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจ                                      
ของหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ 

3) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ ำ เป็นส ำหรับต ำแหน่งให้ เป็นไป                          

ตำมท่ีสภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 
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2.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 
บทบำท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ นำงสำวพิมผกำ ศรีชนะ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำย

และแผน ระดับปฏิบัติกำร ตำมท่ีได้รับมอบหมำย มีดังนี้ 
1) จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร                      

โดยด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ กรอบแนวคิด ยุทธศำสตร์/แผนงำนกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี                 
ของรัฐบำล เ พ่ือน ำมำก ำหนดเป็นกรอบกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี                             
ของมหำวิทยำลัยฯ ให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/แผนงำนต่ำง ๆ ของรัฐบำล ตรวจสอบค ำขอ
งบประมำณของหน่วยงำนในสังกัด กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก กำรประชุมพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำย กำรชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยต่อคณะอนุกรรมำธิกำรฯ และกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  

2) จัดท ำงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปีของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร                 
โดยด ำเนินกำรจัดท ำเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณ ก ำหนดกรอบกำรจัดท ำงบประมำณ ตรวจสอบ               
กำรจัดท ำประมำณกำรรำยรับประมำณกำรรำยรับ ตรวจสอบกำรค ำนวณสัดส่วนงบประมำณตำมเกณฑ์
กำรค ำนวณวงเงิน ตรวจสอบกำรขอตั้งรำยจ่ำยตำมงบรำยจ่ำย ทุกผลผลิต ด ำเนินกำรจัดประชุมพิจำรณำ
งบประมำณเงินรำยได้ กำรน ำเสนอร่ำงงบประมำณเงินรำยได้ต่อคณะกรรมกำรบริหำรเงินรำยได้และสภำ
มหำวิทยำลัยเพื่ออนุมัติงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปี)  

3) กำรบริหำรกำรใช้จ่ำยของงบประมำณรำยจ่ำย (งบประมำณแผ่นดิน) และงบประมำณ                 
เงินรำยได้ประจ ำปี โดยวิเครำะห์ ตรวจสอบ กำรเสนอขอใช้งบประมำณ กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รำยกำรของงบประมำณ 

4) ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนวิเครำะห์งบประมำณ ท ำหน้ำที่ก ำหนด
แผนงำน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ติดตำมประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของงำนวิเครำะห์งบประมำณ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

จำกหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้เขียนได้เลือกเฉพำะเรื่อง กำรตรวจสอบ                             
กำรจัดท ำประมำณกำรรำยรับและกำรค ำนวณสัดส่วนงบประมำณตำมเกณฑ์กำรค ำนวณวงเงินเพ่ือขอตั้ง
งบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปีของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มำเขียนเป็นคู่มือ                          
กำรปฏิบัติงำน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 
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ข้อมูลถูกต้อง 

ข้อมูลถูกต้อง 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

หน่วยงำนคณะจัดท ำประมำณกำรรำยรับ  
ส่งให้กองนโยบำยและแผนตรวจสอบ 

 

กองนโยบำยและแผนตรวจสอบกำรจัดท ำประมำณ
กำรรำยรับและกำรค ำนวณสัดส่วนงบประมำณ                 

ตำมเกณฑ์กำรค ำนวณวงเงิน 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

เริ่มต้น 

ประสำนส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจัดท ำข้อมูล 

ประมำณกำรรำยรับจำกค่ำลงทะเบียนวิชำศึกษำทั่วไปและข้อมูล 

นักศึกษำท้ังสิ้น ภำคกำรศึกษำที่ 2/.... และ 1/.... 

หน่วยงำนคณะตรวจสอบข้อมูลประมำณกำรรำยรับ          
จำกค่ำลงทะเบยีนวิชำศึกษำทั่วไปและ                          

ข้อมูลนักศึกษำท้ังสิ้น 

แจ้งหน่วยงำนคณะตรวจสอบข้อมูลประมำณกำรรำยรับจำกค่ำลงทะเบียน 

วิชำศึกษำท่ัวไปและข้อมูลนักศึกษำทั้งสิ้น 

ภำคกำรศึกษำที่ 2/.... และ 1/.... 
 

A 



17 
 

 
 

ข้อมูลถูกต้อง 

ข้อมูลถูกต้อง 

กองนโยบำยและแผนจัดท ำข้อมูลสรุปประมำณกำรรำยรับ 

ในภำพรวมของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบวงเงิน  
ในกำรจัดท ำประมำณกำรรำยจ่ำยส ำหรับขอตั้งงบประมำณ 

เงินรำยได้ประจ ำปี 

สิ้นสุด 

A 



บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 
3.1 หลักเกณฑ์วธิีการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายรับและการค านวณ
สัดส่วนงบประมาณตามเกณฑ์การค านวณวงเงิน เ พ่ือขอตั้ งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี                               
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีหลักเกณฑ ์กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงิน
รายได้ พ.ศ. 2551 

2) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 

3) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
(ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ พ.ศ. 2552  

4) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2552 และฉบับที่                  
2 พ.ศ. 2553 

5) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคสมทบ พ.ศ. 2553 

6) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ภาคสมทบ พ.ศ. 2553 

7) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

8) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ พ.ศ. 2558 

9) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัด
การศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ หลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 

10) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
ภาคปกติและภาคสมทบ 

http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2551/rule_51_005.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2551/rule_51_005.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
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11) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ  

12) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 
ภาคพิเศษ 

13) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ  

14) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคสมทบ  

15) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ  

16) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัด
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต                   
ภาคสมทบ 

17) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ 

18) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                        
ภาคสมทบ 

19) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ภาคพิเศษ  

20) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู 

21) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

22) คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ทั้งนี้ รายละเอียด คือ 
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้                    

พ.ศ. 2551 
หมวด 4 วิธีการงบประมาณ ข้อ 16 ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปี

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและน าเสนอ                        
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 
2) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา            

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 
ข้อ 5 อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจาก

นักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ให้อธิการบดีมีอ านาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และหรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือเพ่ิมเติมรายการค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ และรายงานสภามหาวิทยาลัย
ทราบ 

ข้อ 9 เงินรายรับตามข้อ 5 ที่จัดเก็บได้ในแต่ละภาคการศึกษา ให้คณะด าเนินการ ดังนี้ 
(1) น าส่งมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

(2) ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ไม่เกินร้อยละ 80 
 

3) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง)                 
ภาคสมทบ พ.ศ. 2552  

ข้อ 4 อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่ เรียกเก็บจากนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ให้อธิการบดีมีอ านาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราการเรียกเก็บค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา                      
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และเพ่ิมเติมรายการค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ 
และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข้อ 6 เงินรายรับตามข้อ 4 ที่จัดเก็บได้ในแต่ละภาคการศึกษา ให้คณะด าเนินการ ดังนี้ 
(1) น าส่งมหาวิทยาลัย ร้อยละ 25 

(2) ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ร้อยละ 75 

http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2551/rule_51_005.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2551/rule_51_005.pdf
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4) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา            
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2552 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจาก
นักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ให้อธิการบดีมีอ านาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือเพ่ิมเติมรายการที่เรียกเก็บ และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข้อ 6 เงินรายได้ตามข้อ 4 ที่จัดเก็บได้ ให้คณะด าเนินการ ดังนี้ 
(1) น าส่งมหาวิทยาลัย ร้อยละ 25 

(2) ใช้จ่ายในการด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 75 

 
5) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา                 

ระดับปริญญาตรี  ภาคสมทบ พ.ศ. 2553 
 ข้อ 5 เงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข้อ 7 เงินรายได้ตามข้อ 5 ที่จัดเก็บได้แต่ละภาคการศึกษา ให้คณะด าเนินการ ดังนี้ 
(1) น าส่งมหาวิทยาลัย ร้อยละ 25 

(2) ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ร้อยละ 75 
 

6) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา         
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ภาคสมทบ พ.ศ. 2553 

 ข้อ 4 เงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข้อ 6 เงินรายได้ตามข้อ 4 ที่จัดเก็บได้แต่ละภาคการศึกษา ให้คณะด าเนินการ ดังนี้ 
(1) น าส่งมหาวิทยาลัย ร้อยละ 25 

(2) ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประยุกต์ภาคสมทบ ร้อยละ 75 

 

http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
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7) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ข้อ 5 อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือก ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข้อ 7 เงินรายรับตามข้อ 5 ที่จัดเก็บได้แต่ละภาคการศึกษา ให้คณะด าเนินการ ดังนี้ 
(1) น าส่งมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

(2) ใช้จ่ายในการด าเนินงาน ไม่เกินร้อยละ 80 

 
8) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา     

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ พ.ศ. 2558 
ข้อ 4 อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจาก

นักศึกษาตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข้อ 6 เงินรายรับตาม ข้อ 4 ที่จัดเก็บได้ในแต่ละภาคการศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ใช้จ่ายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยร้อยละ 20 

(2) ใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะร้อยละ 80 
 

9) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ หลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 

 ข้อ 5 เงินรายรับที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ได้แก่ ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราเงินรายรับที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
รบัทราบ 
 ข้อ 9 เงินรายรับตามข้อ 5 ที่จัดเก็บได้ในแต่ละภาคการศึกษา ให้คณะด าเนินการ ดังนี้ 

(1) น าส่งมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

(2) ใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะร้อยละ 80 
 
 
 

http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf
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10) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ 

 ข้อ 1 ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายราย
ภาคการศึกษา ดังนี้ 
           ภาคปกติ         ภาคสมทบ 

1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ภาคการศึกษาละ   15,000 บาท          25,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน      6,000 บาท          10,000 บาท 

1.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
ภาคการศึกษาละ                       13,000 บาท           23,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน                    5,500 บาท             9,000 บาท 

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต (ยกเว้นข้อ 1.2) 
ภาคการศึกษาละ                        12,000 บาท           22,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน                     5,000 บาท             8,500 บาท 

1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการความร่วมมือกับ  
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
ภาคการศึกษาละ                       18,000 บาท 
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต            8,500 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน                         6,500 บาท 
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           ภาคปกติ         ภาคสมทบ 
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (โครงการความร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัล  

รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โครงการ Young Professtional Retailer) 
สาขาวิชาการตลาด (การค้าปลีก) 
ภาคการศึกษาละ                       14,000 บาท 
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต            6,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน                         5,000 บาท 

1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ภาคการศึกษาละ                       27,000 บาท 
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต          12,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน                       10,000 บาท 

1.7 ทุกหลักสูตรที่มีการฝึกงาน 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาละ                          6,500 บาท              8,500 บาท 

1.8 ทุกหลักสูตรที่มีการฝึกงาน 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน                     4,000 บาท              6,500 บาท 

1.9 ทุกหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ในภาคการศึกษาปกติ ยกเว้น ข้อ 1.4 ข้อ 1.5 และข้อ 1.6  
ภาคการศึกษาละ                           7,000 บาท             9,000 บาท 

11) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ  

ข้อ 1 ค่าจัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้ 
ภาคการศึกษาละ  35,000 บาท 
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต 16,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน    16,000 บาท 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาละ   8,500 บาท 
ฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน    6,500 บาท 
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12) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา                   
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ภาคพิเศษ 

ข้อ 1 ค่าจัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้ 
ภาคการศึกษาละ  28,000 บาท 
นอกแผนการศึกษา ภาคการศึกษาละ  14,000 บาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาละ    14,000 บาท 
 

13) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ  

ข้อ 1 ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  22,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  10,000 บาท 
 

14) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคสมทบ  

 ข้อ 1 ค่าจัดการศึกษา ดังนี้ 
1.1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  40,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  18,000 บาท 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
1.2.1 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (ภาคค่ า) 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
         ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 
1.2.2 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (เสาร์-อาทิตย์) 

 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
 
 



26 
 

1.2.3 หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 
 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 56,000 บาท 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
เพ่ือความยั่งยืน  
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  55,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  25,000 บาท 

1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  38,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  18,000 บาท 

1.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  38,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  18,000 บาท 

1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  35,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  18,000 บาท 

15) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ  

ข้อ 1 ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  40,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  20,000 บาท 

 
16) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 

และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ 
 ข้อ 1 ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้ 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  80,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  40,000 บาท 
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17) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ 

 ข้อ 1 ค่าจัดการศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  99,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  40,000 บาท 
 

18) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคสมทบ 

 ข้อ 1 ค่าจัดการศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  38,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  18,000 บาท 

 
19) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน  

และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ 
 ข้อ 1 ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน แบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา ดังนี้ 
  1.1 หลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน    5,000 บาท 

  1.2 หลักสูตรประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ภาคการศึกษาละ  12,000 บาท 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน    4,000 บาท 

  1.3 ทุกหลักสูตรที่มีการฝึกงาน 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน    4,000 บาท 

  1.4 ทุกหลักสูตรที่มีการฝึกงาน 
ภาคการศึกษาละ    6,000 บาท 
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20) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู 

ข้อ 1 ค่าจัดการศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาที่หนึ่ง  15,000 บาท 
ภาคการศึกษาที่สอง  15,000 บาท 
ภาคการศึกษาที่สาม    5,000 บาท 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีสี่เป็นต้นไป ภาคการศึกษาละ   3,000 บาท 
(กรณีผู้ไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนในหลักสูตร) 
 

21) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)     ในโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 40,000 บาท 
เหมาจ่ายแบบครั้งเดียว 4 ภาคเรียน 
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22) คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางท่ี 3.1 เกณฑ์การค านวณวงเงินประมาณการรายรับเพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
(ตั้งงบประมาณประจ าปี ร้อยละ 100 ของวงเงินที่ประมาณการรายรับ) 

 

ระดับการศึกษา 

 

งบประมาณหน่วยงาน งบบริหาร
จัดการ

มหาวิทยาลัยฯ 
ตั้งได้ ค่าไฟฟ้าสมทบ

มหาวิทยาลัยฯ 
งบกลาง
คณะฯ 

ระดับปริญญาตรี 
- ภาคปกติ ร้อยละ 55 ร้อยละ 45 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 
- ภาคสมทบ ร้อยละ 75 ร้อยละ 25 

 ร้อยละ 60 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 
ระดับปริญญาโท 
- ภาคปกติ ร้อยละ 60 ร้อยละ 40 

 ร้อยละ 45 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 
- ภาคสมทบ ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
- ภาคสมทบ ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 
ระดับปริญญาเอก 
- ภาคปกติ ร้อยละ 60 ร้อยละ 40 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 
- ภาคสมทบ ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
- ภาคสมทบ ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 
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โดยตารางที่ 3.1 เป็นการสรุปข้อมูลการด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ที่ปรากฎในข้อ 2 – 9 
ดังกล่าวข้างต้น โดยในบทที่ 4 จะอ้างอิงการค านวณสัดส่วนงบประมาณจากเกณฑ์การค านวณวงเงิน
ประมาณการรายรับเพื่อขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
 
3.2 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ มีข้อควรระวัง ดังนี้ 

1. หน่วยงานคณะไม่ใช้ข้อมูลตัวเลขนักศึกษาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                    
เป็นผู้จัดท า ซึ่งเป็นข้อตกลงในการจัดท าประมาณการรายรับ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของจ านวนนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกสาขา ทุกชั้นปี ให้ตรงกับข้อมูลที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ                  
งานทะเบียนเป็นผู้จัดท า และประกาศใช้เป็นตัวเลขอ้างอิงในการจัดท าประมาณการรายรับ 

2. หน่ วยงานคณะระบุชื่ อสาขาไม่ตรงกับข้อมูลของส านั กส่ ง เสริมวิ ชาการและ                      
งานทะเบียน เนื่องจากบางสาขาหน่วยงานคณะระบุชื่อสาขาที่เป็นชื่อหลัก แต่ข้อมูลของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนมีข้อมูลลงถึงสาขาย่อย ท าให้เมื่อตรวจเพียงชื่อเทียบกันอย่างเดียวอาจท าให้
ตัวเลขนักศึกษาไม่ตรงกันได้  ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบข้อมูลของส านักส่งเสริมวิชาการและ                 
งานทะเบียนด้วยว่าสาขาย่อยใดที่ต้องน าตัวเลขรวมกัน ก่อนน าไปตรวจสอบกับยอดรวมที่เป็นข้อมูลของ
หน่วยงานคณะ 

3. หน่วยงานคณะใช้ข้อมูลค่าเทอมเหมาจ่ายในแต่ละหลักสูตร แต่ละสาขา ไม่ถูกต้อง                    
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรและอัตราการจ่ายเงิน              
ให้ตรงกับระเบียบที่ก าหนดไว้ 

4. หน่วยงานค านวณค่าเทอมเหมาจ่ายของภาคการศึกษาที่ต้องออกสหกิจศึกษา ฝึกงาน                   
หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ถูกต้อง โดยน าเอาค่าเทอมเหมาจ่ายของภาคการศึกษาที่มีการเรียน              
การสอนปกติมาค านวณแทน ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบว่าในแต่ละสาขา ออกสหกิจศึกษาในชั้นปีใด   
ภาคการศึกษาใด และหน่วยงานได้ค านวณมาถูกต้องแล้วหรือไม่ 

5. หน่วยงานค านวณผลรวมของวงเงินผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบวิธีการ               
การค านวณวงเงินทุกบรรทัดของการค านวณให้ถูกต้อง 
 



บทท่ี 4  

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

4.1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายรับ
และการค านวณสัดส่วนงบประมาณตามเกณฑ์การค านวณวงเงินเพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี                         
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 

 

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ค.

สัปดาห์
ท่ี 1

สัปดาห์
ท่ี 2

สัปดาห์
ท่ี 3

สัปดาห์
ท่ี 4

1. ประสานขอข้อมูลประมาณการรายรับจาก
ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไปจากส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

ให้ก าหนดวันจัดส่งข้อมูลโดยประมาณใช้เวลาไม่เกิน 
 2 สัปดาห์

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท า
และน าข้อมูลข้ึนเว็บไซต์ และแจ้งกองนโยบาย
และแผนทราบ
3. กองนโยบายและแผน แจ้งคณะด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

ให้ก าหนดวันส้ินสุดการตรวจสอบข้อมูลโดยประมาณ
ใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์

4. คณะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชา
ศึกษาท่ัวไปและข้อมูลนักศึกษาท้ังส้ิน

หากมีการแก้ไขข้อมูล คณะต้องประสานขอแก้ไข
ข้อมูลไปท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยตรง เพ่ือด าเนินการแก้ไขและน าข้ึนเว็บไซต์ 
พร้อมแจ้งกองนโยบายและแผนทราบอีกคร้ังหนึ่ง

5. กองนโยบายและแผน แจ้งให้คณะด าเนินการ
จัดท าค าขอต้ังงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี

6. คณะจัดท าค าขอต้ังงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี
7. กองนโยบายและแผน ตรวจสอบการจัดท า
ประมาณการรายรับ การค านวณสัดส่วน
งบประมาณของหน่วยงานคณะ
8. กองนโยบายและแผน จัดท าข้อมูลสรุป
ประมาณการรายรับภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบวงเงินในการจัดท าประมาณการ
รายจ่ายส าหรับขอต้ังงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีต่อไป

กิจกรรม หมายเหตุ

การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
แบ่งออกเป็นสองข้ันตอน คือ 
  1. การจัดท าประมาณการรายรับ (เฉพาะคณะ)
  2. การจัดท าประมาณการรายจ่าย (คณะและ 
หน่วยงานสนับสนุน
ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะข้ันตอนการ
ตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายรับซ่ึงเก่ียวข้อง
กับหน่วยงานระดับคณะเท่านั้น โดยไม่กล่าวถึง
ข้ันตอนการตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายจ่าย
เพ่ือต้ังเป็นงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ข้ันตอน
การขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงกองนโยบาย 
และแผน จะด าเนินการเป็นข้ันตอนถัดไป 
เมื่อการตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายรับมี
ความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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4.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปี จะต้องใช้ตัวเลขจ านวนนักศึกษ า                

คาบเกี่ยว 2 ปีการศึกษา 3 ภาคการศึกษา เช่น การจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งใช้ตัวเลขนักศึกษาภาคการศึกษา 2/2562 3/2562 และ 1/2563 มีจุดสังเกต                  
คือ ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษาจะเป็นปีงบประมาณลบหนึ่ง และภาคการศึกษาที่ 1                      
ปีการศึกษาจะเป็นปีเดียวกับปีงบประมาณ โดยภาคการศึกษาที่ 2/2562 และ 3/2562 จะใช้ตัวเลข
จ านวนนักศึกษาจริงของภาคการศึกษา 1/2562 น ามาเป็นตัวเลขประมาณการในการค านวณ ส าหรับ
ภาคการศึกษา 1/2563 จะใช้ตัวเลขแผนรับนักศึกษาปี 2563 จากเล่มแผนรับนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562  

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายรับและการค านวณสัดส่วน
งบประมาณตามเกณฑ์การค านวณวงเงินเพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครฉบับนี้ ได้อธิบายถึงข้ันตอนการตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายรับและ
การค านวณสัดส่วนงบประมาณตามเกณฑ์การค านวณวงเงิน การขอข้อมูลนักศึกษา การแจ้งเวียน                  
การจัดท าข้อมูลประมาณการรายรับภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- การประสานขอข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป 
- การแจ้งหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป 
- การแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
- การตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายรับ การค านวณสัดส่วนงบประมาณตามเกณฑ์

การค านวณวงเงินเพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
- การจัดท าข้อมูลประมาณการรายรับภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือตั้งงบประมาณ             

เงินรายได้ประจ าปี 
 

1. การประสานขอข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป 
ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายรับ                       

จากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป เสนอผู้อ านวยการโดยผ่านหัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีตัวอย่างบันทึกข้อความ                   
ดังภาพ 4.1  
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ภาพ 4.1 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 
 
จากภาพ 4.1 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 ให้ระบุภาคการศึกษาที่ต้องการข้อมูล จ านวน 2 ภาคการศึกษา โดยในภาคการศึกษา              

ที่ 2 ปีการศึกษาจะเป็นปีงบประมาณลบหนึ่ง และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาจะเป็นปีเดียวกับ
ปีงบประมาณ 

 ให้ระบุปีงบประมาณที่น าข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป                         
มาประกอบการจัดท าค าเสนอขอตั้งงบประมาณ 

 ให้ก าหนดวันจัดส่งข้อมูล โดยไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์หลังวันที่ออกหนังสือไปยังส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โดย สวท. จะจัดท าข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน                                      
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วิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษา 2/25... และ 1/25... และข้อมูลนักศึกษาทั้งสิ้นของภาคการศึกษา
ปัจจุบัน อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของ สวท. เพ่ือให้หน่วยงานคณะเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพ่ือขอแก้ไข 
(ถ้ามี)  

 
2. การแจ้งหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป 

เมื่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) จัดท าข้อมูลประมาณการรายรับ                               
จากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไปเสร็จเรียบร้อย สวท. จะท าหนังสือถึงกองนโยบายและแผนเพ่ือส่งข้อมูล
ประมาณการรายรับฯ และแจ้งการน าขึ้นเว็บไซต์ให้ทราบ โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่ สวท. จะน าขึ้น
เว็บไซต์ ประกอบด้วย 

2.1 ข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 2.1.1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หน่วยกิตละ 100 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 
- แบบ ตปว. (เทียบโอน) เป็นข้อมูลประมาณการรายรับฯ ที่นักศึกษาชั้นปีที่                 

1 – 2  หลักสูตร 2 – 3 ปี ต่อเนื่องและเทียบโอนของคณะอ่ืนๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- แบบ ตปว. (4 – 5 ปี) เป็นข้อมูลประมาณการรายรับฯ ที่นักศึกษาชั้นปีที่                 
1 – 2  หลักสูตร 4 – 5 ปี ของคณะอ่ืนๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

 2.1.2 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ หน่วยกิตละ 200 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 
- แบบ ตสว. (เทียบโอน) เป็นข้อมูลประมาณการรายรับฯ ที่นักศึกษาชั้นปีที่                

1 – 2  หลักสูตร 2 – 3 ปี ต่อเนื่องและเทียบโอนของคณะอ่ืนๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- แบบ ตสว. (4 – 5 ปี) เป็นข้อมูลประมาณการรายรับฯ ที่นักศึกษาชั้นปีที่       
1 – 2  หลักสูตร 4 – 5 ปี ของคณะอ่ืนๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

2.2 ข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ 
 2.2.1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หน่วยกิตละ 100 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 

- แบบ ตปศ. (เทียบโอน) เป็นข้อมูลประมาณการรายรับฯ ที่นักศึกษาชั้นปีที่              
1 – 2  หลักสูตร 2 – 3 ปี ต่อเนื่องและเทียบโอนของคณะอ่ืนๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
คณะศิลปศาสตร์  

- แบบ ตปศ. (4 – 5 ปี) เป็นข้อมูลประมาณการรายรับฯ ที่นักศึกษาชั้นปีที่              
1 – 2  หลักสูตร 4 – 5 ปี ของคณะอ่ืนๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของคณะศิลปะศาสตร์ 
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 2.2.2 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ หน่วยกิตละ 200 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 
- แบบ ตสศ. (เทียบโอน) เป็นข้อมูลประมาณการรายรับฯ ที่นักศึกษาชั้นปีที่             

1 – 2  หลักสูตร 2 – 3 ปี ต่อเนื่องและเทียบโอนของคณะอ่ืนๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
คณะศิลปศาสตร์ 

- แบบ ตสศ. (4 – 5 ปี) เป็นข้อมูลประมาณการรายรับฯ ที่นักศึกษาชั้นปีที่              
1 – 2  หลักสูตร 4 – 5 ปี ของคณะอ่ืนๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของคณะศิลปศาสตร์ 

 

โดยมีตัวอย่างตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนที่นักศึ กษาจากคณะต่างๆ 
ลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดังภาพ 4.2 
 
ภาพ 4.2 ตัวอย่างตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาจากคณะต่างๆ ลงทะเบียน                 

ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

 
 

2.3 ข้อมูลสรุปสถิตินักศึกษาปัจจุบัน แยกคณะ ระดับ สาขา ชั้นปี เพศ  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะสรุปสถิตินักศึกษาปัจจุบัน แยกตามคณะ 

ระดับ สาขา ชั้นปี เพศ ของภาคการศึกษาปัจจุบันจากระบบ MIS น าขึ้นเว็บไซต์พร้อมกับข้อมูลประมาณ
การรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าประมาณการรายรับ งบประมาณ
เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25... ของแต่ละคณะ โดยมีตัวอย่างตารางสรุปสถิตินักศึกษาปัจจุบัน 
ดังภาพ 4.3  
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ภาพ 4.3 ตัวอย่างตารางสรุปสถิตินักศึกษาปัจจุบัน 

 
 
เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแล้ว ให้จัดท าบันทึก

ข้อความ เรื่อง ข้อมูลตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาของคณะต่าง ๆ ลงทะเบียน
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการศึกษาที่ 
2/25… และ 1/25… เสนอผู้อ านวยการโดยผ่านหัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ เพ่ือแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานระดับคณะ ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลประมาณการรายรับฯ โดยมีตัวอย่างบันทึกข้อความ
ดังภาพ 4.4 
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ภาพ 4.4 ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งข้อมูลตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 
จากภาพ 4.4 สามารถอธิบายได้ดังนี ้
 ให้ระบุภาคการศึกษาที่ต้องการข้อมูล จ านวน 2 ภาคการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 

2 ปีการศึกษาจะเป็นปีงบประมาณลบหนึ่ง และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาจะเป็นปีเดียวกับ
ปีงบประมาณ 

 ให้ระบุ URL ในการดาวน์โหลดข้อมูลเป็นเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เนื่องจาก สวท. เป็นผู้ด าเนินการจัดท าและน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เอง และเพ่ือให้เป็นการสะดวก
ต่อการแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ใหม่ด้วย (ถ้ามี)  
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 แจ้งให้คณะตรวจสอบข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป                 
โดยถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คณะประสานขอแก้ไขข้อมูลโดยตรงไปที่ สวท. ภายในก าหนดเวลา                         
ซึ่งไม่ควรเกิน 7 วันท าการหลังออกหนังสือแจ้งเวียน เพ่ือให้ สวท. มีเวลาแก้ไขข้อมูลอีก 3 วันท าการ 
โดยรวมแล้ว กระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลประมาณการ
รายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งใช้ประกอบการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25... ภายในเวลา 1 เดือน 

 ให้ระบุปีงบประมาณที่น าข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป                         
มาประกอบการจัดท าค าเสนอของบประมาณ 
  
3. การแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าค าเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 

เมื่อหน่วยงานระดับคณะ ได้ด าเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ข้อมูลประมาณการรายรับฯ                    
กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และได้มีการอัพเดตข้อมูลใหม่บนเว็บไซต์ของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง การจัดท าค าเสนอขอต้ังงบประมาณ
เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ... เสนอผู้อ านวยการโดยผ่านหัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ                
เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามหนังสือ แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ... ทั้งนี้ หนังสือแจ้งเวียน
การจัดท าค าเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25... นั้น จะแบ่งเป็น 2 ฉบับ 
คือ 1) ฉบับของหน่วยงานระดับคณะ และ 2) หน่วยงานสนับสนุน เนื่องจาก รายละเอียดการจัดท าค า
เสนอของบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานทั้ง 2 กลุ่มมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยในคู่มือฉบับนี้                      
จะยกตัวอย่างเพียงบันทึกข้อความของหน่วยงานระดับคณะเท่านั้น  โดยมีตัวอย่างบันทึกข้อความ                   
ดังภาพ 4.5 
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ภาพ 4.5 ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งเวียนหน่วยงานคณะจัดท าค าเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25... 
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4. การตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายรับ การค านวณสัดส่วนงบประมาณตามเกณฑ์                    
การค านวณวงเงินเพื่อขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 

เมื่อหน่วยงานระดับคณะได้รับหนังสือแจ้งให้ด าเนินการจัดท าค าเสนอขอตั้งงบประมาณ             
เงินรายได้ประจ าปี หน่วยงานต้องด าเนินการจัดท าประมาณการรายรับ เพ่ือเป็นวงเงินส าหรับตั้งประมาณการ
รายจ่ายจ าแนกตามผลผลิต/งบรายจ่าย และจัดท าเป็นเล่มค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจ าปี                
ส่งมายังกองนโยบายและแผนด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเล่มค าเสนอขอทั้งในส่วน                      
ของประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย โดยในคู่มือฉบับนี้ จะเป็นการตรวจสอบการจัดท า
ประมาณการรายรับและการค านวณสัดส่วนงบประมาณเพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีเท่านั้น  
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

4.1 การตรวจสอบความถูกต้องของการระบุข้อมูลตามแบบฟอร์มการค านวณประมาณการ
รายรับ  

4.2 การตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนนักศึกษา  ตามข้อมูลสถิตินักศึกษาปัจจุบัน               
จ าแนกตามภาคการศึกษา และข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป 

4.3 การตรวจสอบความถูกต้องของอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกษาในการจัดการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตรา               
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษในระดับต่าง ๆ  

4.4 การตรวจสอบการค านวณประมาณการรายรับจากค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา 

4.5 การตรวจสอบการค านวณสัดส่วนงบประมาณตามเกณฑ์การค านวณวงเงินประมาณการ
รายรับเพื่อขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 

โดยในคู่มือฉบับนี้ ผู้ปฏิบัติงานขอแสดงวิธีการการตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายรับ 
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ โดยผู้ปฏิบัติงาน
จะได้รับข้อมูลประมาณการรายรับในภาคการศึกษา 2/2562, 3/2562 (ถ้ามี) และ 1/2563  
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4.1 การตรวจสอบความถูกต้องของการระบุข้อมูลตามแบบฟอร์มการค านวณประมาณ
การรายรับ  
ภาพ 4.6 ตัวอย่างตารางค านวณประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 

 
 

จากภาพ 4.6 หน่วยงานคณะจะเป็นเป็นผู้ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์มส่งมายัง                          
กองนโยบายและแผน เพ่ือท าการตรวจสอบความถูกต้อง โดยสามารถอธิบายได้ดังนี ้

 หน่วยงานต้องระบ ุดังนี้ 
- ระดับการศึกษา ให้ ระบุว่ า เป็นการจัดท าข้อมูลระดับ ปริญญาตรี  โท เอก 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
- ภาค ให้ระบุว่าเป็นการจัดท าข้อมูลของภาคปกติ หรือ สมทบ 
- ภาคการศึกษา ให้ระบุว่าเป็นการจัดท าข้อมูลของการศึกษา/ปีการศึกษาใด 

 ต้องระบุว่าเป็นการจัดท าข้อมูลนักศึกษา ด้านสังคมศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดการศึกษาทั้งสิ้น 9 คณะ แบ่งเป็น  
ด้านสังคมศาสตร์ 2 คณะ คือ 1) คณะบริหารธุรกิจ และ 2) คณะศิลปศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 7 คณะ คือ 1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3) คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5) คณะวิศวกรรมศาสตร์  6) คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ 7) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 ต้องระบุชื่อแบบฟอร์ม/ภาคการศึกษา ซึ่งในคู่มือการจัดท างบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี จะมีไฟล์แบบฟอร์มให้เลือกใช้ทุกระดับ/ภาค/ด้าน โดยไม่ต้องระบุเอง แต่จะต้องระบุ                     
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ก าลังจัดท าข้อมูลให้ทราบ ซึ่งการระบุในข้อนี้จะต้องตรงกับข้อมูลในข้อที่  
และ  เช่น 1) ตปส.2/2562 หมายถึง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้านสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา     
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ที่ 2/2562 หรือ 2) ทสว.1/2563 หมายถึง ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

 ต้องระบุชื่อของคณะ โดยจะต้องไม่ขัดกับข้อมูลในข้อที่  
 ให้น าชื่อคณะมาระบุเป็นประเภทวิชา เช่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ต้องระบุ

ประเภทวิชาเป็น “คหกรรมศาสตร์”  
 ต้องระบุหลักสูตรว่าเป็น หลักสูตร 2 – 3 ปี ต่อเนื่องหรือเทียบโอน หรือ หลักสูตร 4 – 5  
 ต้องระบุชื่อสาขาวิชาให้ชัดเจน  
 ต้องระบุปีการศึกษา/ภาคการศึกษา โดยจะต้องตรงกับข้อมูลในหมายเลข , , 🅐 

และ 🅒 
🅐 ต้องระบุจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามชั้นปี 
โดยข้อมูลในหมายเลข  และ  จะต้องน าไปใช้ตรวจสอบกับข้อมูลประมาณการรายรับ

จากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป และข้อมูลสถิตินักศึกษาปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลจ านวนนักศึกษามาระบุ
ในหมายเลข 🅐 

🅑 ต้องระบุค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาให้ถูกต้องตามระดับ หลักสูตร ภาค ซึ่งตรวจสอบ              
ค่าธรรมเนียม ที่ถูกต้องได้จากประกาศของมหาวิทยาลัย  

🅒 แสดงผลการค านวณประมาณการรายรับจ าแนกตามชั้นปี/ภาพรวม ซึ่งได้มาจากการน า 
🅐 x 🅑  
 

4.2 การตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนนักศึกษา ตามข้อมูลสถิตินักศึกษาปัจจุบัน                      
จ าแนกตามภาคการศึกษา และข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป  

 4.2.1 การตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562 
ผู้ปฏิบัติ งานขอยกตัวอย่ างการตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาของ                                     

คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี 3 ภาคเรียน โดยมีข้อมูล                     
ทีต่้องใช้อ้างอิง  ดังภาพ 4.7 - 4.9 
 

ภาพ 4.7 ข้อมูลสถิตินักศึกษาปัจจุบัน ภาคการศึกษา 1/2562 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร                
4 ปี ของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
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จากภาพ 4.7 สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 เป็นภาพรวมสถิตินักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี                   

ทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ 
 เป็นข้อมูลสถิตินักศึกษาปัจจุบันเฉพาะสาขาวิชาการบัญชีเท่านั้น โดยไม่ได้แสดง

ข้อมูลสาขาวิชาอ่ืน ซึ่งจะท าให้เมื่อรวมตัวเลขจ านวนนักศึกษาแล้วจะไม่เท่ากับภาพรวมในหมายเลข  
 

 

ภาพ 4.8 ข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี ของคณะบริหารธุรกิจ 

 

 
ภาพ 4.9 ข้อมูลประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี ของคณะบริหารธุรกิจ 

 
 

จากภาพ 4.8 และ 4.9 จะเห็นได้ว่าจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ คือ 
738 คน ซึ่งเป็นจ านวนนักศึกษาทุกสาขาวิชารวมกัน โดยจะต้องเป็นจ านวนที่ตรงกันกับข้อ  ในรูปที่ 
4.7    

สิ่งที่แตกต่างกันของทั้ง 2 รูป คือ จ านวนหน่วยกิต และวงเงิน เนื่องจากจ านวนหน่วยกิต
ที่นักศึกษาลงทะเบียนไม่เท่ากัน ท าให้วงเงินเมื่อค านวณออกมาไม่เท่ากันตามไปด้วย 
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4.2.2 การตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2562  
ภาพ 4.10 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษา 
2/2562  
 

 
 

 

จากภาพ 4.10 สามารถอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบได้ ดังนี้ 
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบชื่อคณะ ระดับ หลักสูตร สาขา ในหมายเลข  โดยน าไป

เทียบกับข้อมูลสถิตินักศึกษาปัจจุบันให้ตรงกันก่อนตรวจสอบจ านวนนักศึกษาในขั้นต่อไป โดยในภาพ     
4.7 ได้ยกตัวอย่างข้อมูลของสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งตรงกับข้อมูลในภาพ 4.10 แล้ว 

2. ให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบจ านวนนักศึกษาแยกตามชั้นปีในหมายเลข  โดยตัวเลข
จ านวนนักศึกษาในรูปที่ 4.10 จะต้องตรงกับรูปที่ 4.7 ถ้าข้อมูลไม่ตรงกัน หน่วยงานคณะจะต้องเป็น               
ผู้แก้ไขข้อมูลให้ตรงกับสถิตินักศึกษาปัจจุบัน เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวได้ให้หน่วยงานคณะตรวจสอบ               
กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในขั้นตอนก่อนหน้าแล้ว ซึ่งเป็นข้อควรระวังข้อที่ 1 ดังที่กล่าว
ไว้ในบทที่ 3 

ทั้งนี้ จะเห็นว่าข้อมูลของสาขาวิชาการบัญชีในภาพ 4.7 จ าแนกออกเป็น 3 สาขาย่อย 
ในขณะที่ภาพ 4.10 เป็นข้อมูลภาพรวม จากภาพจะเห็นว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 มีนักศึกษาเพียง 
1 สาขาย่อย ตัวเลขจ านวนนักศึกษาจึงตรงกันอยู่แล้ว แต่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 นั้น ผู้ปฏิบัติงาน              
ต้องรวมตัวเลข 3 สาขาย่อยในรูปที่ 4.7 ก่อน ข้อมูลจึงจะตรงกันกับภาพ 4.10 ซึ่งจุดนี้เป็นข้อควรระวัง
ข้อที่ 2 ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 โดยในขั้นตอนการตรวจประมาณการรายรับจะมีจุดควรระวังในลักษณะนี้
ในอีกหลายคณะ 
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4.2.3 การตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษา ภาคการศึกษา 3/2562  
ภาพ 4.11 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษา 

3/2562  

 
 

จากภาพ 4.11 จ านวนนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ตามกรอบหมายเลข  
นั้น จะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับจ านวนนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยปกติแล้ว การจัด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี จะไม่มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 3/2562 หรือ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่จะปรากฎในบางสาขาของหลักสูตร 2 – 3 ปี และการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากภาพ 4.11 กรอบหมายเลข  จะเห็นว่าไม่มีการค านวณค่าบ ารุง
การศึกษา เนื่องจาก เป็นการประมาณการรายรับ ของระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 – 5 ปี ซึ่งไม่มี               
การจดัการศึกษาภาคการศึกษา 3/2562 ทั้งนี้ จะอธิบายถึงการค านวณค่าบ ารุงการศึกษาในหัวข้อ 4.3 
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4.2.3 การตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563  
ภาพ 4.12 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษา 

1/2563  

 
 

จากภาพ 4.12 สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษา 1/2563 เป็นนักศึกษาเข้าใหม่                           

จะใช้ข้อมูลจากแผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข
จ านวนนักศึกษาจากตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป ในภาพ 4.8 – 4.9                  
ซึ่ งส านักส่ ง เสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าไว้แล้ว  ทั้ งนี้  ตารางประมาณการรายรับ                               
จากค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป จะเป็นข้อมูลในภาพรวมของแต่ละคณะ ในระดับปริญญาตรี แยกตาม 
ภาคปกติ/สมทบ หลักสูตรเทียบโอน/4 – 5 ปี จะไม่มีข้อมูลแยกรายสาขาวิชา ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ตรวจรายละเอียดตัวเลขจ านวนนักศึกษาให้ครบทุกสาขาวิชาและน าตัวเลขจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1              
ภาคการศึกษา 1/2563 ของทุกสาขาวิชามารวมกัน จึงจะได้ข้อมูลตามตารางประมาณการรายรับจาก
ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไปในภาคการศึกษา 1/2563  

 ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ภาคการศึกษา 1/2563 จะเป็นตัวเลขเดียวกับ                
ภาคการศึกษา 2/2562 โดยขยับปีการศึกษาขึ้น 1 ปี เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2562 
จ านวน 213 คน เมื่อเข้าสู่ภาคการศึกษา 1/2563 นักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 เช่นเดียวกันกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะเลื่อนเป็นชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เลื่อนเป็นชั้นปีที่ 4 
ในขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จะจบการศึกษาตามหลักสูตร ไม่ปรากฎข้อมูลใน
ภาคการศึกษา 1/2563 อธิบายได้ตามตารางที่ 4.1 
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ตาราง 4.1 ตารางอธิบายการเลื่อนชั้นปีของนักศึกษาภาคการศึกษา 2/2562 ไปภาคการศึกษา 
1/2563 
ชั้นปี ภาคการศึกษา 2/2562 ภาคการศึกษา 1/2563 

ชั้นปีที่ 1 213 280 
ชั้นปีที่ 2 172 213 
ชั้นปีที่ 3 268 172 
ชั้นปีที่ 4 370 268 

รวม 960 933 
 

4.3 การตรวจสอบความถูกต้องของอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาใน
ระดับต่างๆ 

โดยคู่มือฉบับนี้ ขอยกตัวอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ของคณะบริหารธุรกิจ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
พระนคร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ รายละเอียดดังภาพ 4.13 – 1.14 
ภาพ 4.13 ข้อมูลอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

 ภาคการศึกษา 2/2562 

 
 

 
 

ตัวเลขแผนรับนักศึกษา
ปี 2563 ต้องรวมทุก
สาขาวิชาจึงจะตรวจ
กับตารางประมาณ
รายรับวิชาศึกษา   

ทั่วไปได้ 

จบการศึกษาใน    
ภาคการศึกษา 

2/2562 
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จากภาพ 4.13 สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
1. หมายเลข  และ  เป็นข้อมูลที่ใช้บอกผู้ปฏิบัติงานว่า ระดับ ภาค สาขา                       

ที่ปรากฏอยู่นั้น ต้องใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครฉบับใด โดยในตัวอย่าง                  
เป็นการจัดท าประมาณการรายรับในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี จึงต้องใช้ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ ซึ่งมีรายละเอียด                ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ข้อ 1 ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย
รายภาคการศึกษา ดังนี้ 
        ภาคปกติ    ภาคสมทบ  

1.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท 23,000 บาท  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   5,500 บาท   9,000 บาท  

1.7 ทุกหลักสูตรที่มีการฝึกงาน 
      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาละ   6,500 บาท   8,500 บาท 
2. ข้อมูลในกรอบหมายเลข  จะต้องสอดคล้องกับอัตราค่าบ ารุงการศึกษาซึ่งมี

รายละเอียดตามข้อ 1 คือภาคการศึกษาละ 13,000 บาท ตามประกาศข้อ 1.2 โดยมีจุดสังเกตในชั้นปีที่ 
4 มีอัตราค่าบ ารุงการศึกษา 6,500 บาท ตามประกาศข้อ 1.7 เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขา
การบัญชี จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
เลือกใช้ประกาศและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งจุดนี้เป็นข้อควรระวังข้อที่ 3 ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 

ทั้งนี้ แต่ละสาขา/คณะ ออกสหกิจศึกษาไม่พร้อมกัน ผู้ปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบ     
ว่าใน 3 ภาคการศึกษาที่คณะค านวณประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2563 นั้น                        
มีการค านวณค่าบ ารุงการศึกษาส าหรับการออกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  จ านวน                        
1 ภาคการศึกษามาเรียบร้อยแล้วหรือไม ่ซึ่งจุดนี้เป็นข้อควรระวังข้อที่ 4 ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 3  

จากภาพ 4.13 เมื่อคณะค านวณค่าบ ารุงการศึกษาส าหรับการออกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 มาแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จะเป็น                          
การค านวณในอัตราภาคการศึกษาปกติ 13,000 บาท ไม่ปรากฏการค านวณแบบการออกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาอีก  
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4.4 การตรวจสอบการค านวณประมาณการรายรับจากค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา 

โดยคู่มือฉบับนี้ ขอยกตัวอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี ภาคปกติ ของคณะบริหารธุรกิจ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 
อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติและภาคสมทบ 

 
ภาพ 4.14 ข้อมูลอัตราค่าบ ารุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

ภาคการศึกษา 1/2563 

 
 

จากภาพ 4.14 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณประมาณ
การรายรับ โดยตรวจสอบได้จากการน าหมายเลข  x  =  และน าข้อมูลผลการค านวณทุกชั้นปี
ในหมายเลข  บวกกันจะได้รายรับทั้งสิ้นตามหมายเลข  โดยควรตรวจสอบการใช้สูตรจากโปรแกรม 
Microsoft Excel ซึ่งคณะจะส่งข้อมูลตารางประมาณการรายรับเป็นไฟล์ .xls มาพร้อมกับค าเสนอขอตั้ง
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีแล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบการใช้สูตรในทุกบรรทัดของการค านวณ 
ทั้งผลการคูณ และการบวกผลรวม เนื่องจาก บางครั้งคณะไม่ใช้สูตรในการค านวณ แต่กรอกผลที่ได้จาก
การค านวณด้วยเครื่องคิดเลขที่อาจเกิดความผิดพลาดในการกรอกตัวเลขได้ ซึ่งจุดนี้เป็นข้อควรระวัง                    
ข้อที่ 5 ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 
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4.5 การตรวจสอบการค านวณสัดส่วนงบประมาณตามเกณฑ์การค านวณวงเงินประมาณ
การรายรับเพื่อขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 

การปฏิบัติงานในข้อที่ 4.5 นั้น จะสามารถด าเนินการได้เม่ือผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูล
ในข้อที่  4.1 – 4.4 ของทุกสาขาวิชา ทุกระดับ/ภาค เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในคู่มือฉบับนี้                     
ขอยกตัวอย่างการตรวจสอบการค านวณสัดส่วนงบประมาณตามเกณฑ์การค านวณวงเงินประมาณการ
รายรับเพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ของคณะบริหารธุรกิจ โดยมีแบบฟอร์มการค านวณดังภาพ 4.15 

 
 ภาพ 4.15 แบบสรุปการค านวณประมาณการรายรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของคณะบริหารธุรกิจ 

 
จากภาพ 4.15 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 ใช้บอกว่าเป็นการสรุปการค านวณประมาณการรายรับของระดับการศึกษา (ปริญญา

ตรี/โท/เอก/ปวช.) และ ภาค (ปกติ/สมทบ) เนื่องจากระดับและภาคที่ต่างกัน สัดส่วนการค านวณ ซึ่งจะ
อธิบายในหมายเลข  ก็จะต่างกันด้วย โดยแบบสรุปการค านวณประมาณการรายรับนี้ จัดท าเป็นไฟล์  
.xls ไว้ครบทุกระดับทุกภาค ซึ่งอยู่ในคู่มือการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 คณะไม่ต้องจัดท าข้ึนเอง เพ่ือป้องกันการผิดพลาดของการค านวณตามสัดส่วน 

 เป็นข้อมูลประมาณการรายรับที่ค านวณได้จากแบบค านวณประมาณการรายรับ              
ในข้อ 4.4 การตรวจสอบการค านวณประมาณการรายรับจากค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา โดยข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏนั้น เป็นข้อมูลภาพรวมของทุก
สาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ หลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 4 ปี ของคณะบริหารธุรกิจ 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ข้อ 4.1 – 4.4 ของทุกสาขาวิชาให้ครบถ้วน                    
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ทั้ง 3 ภาคการศึกษาก่อนจึงจะได้ข้อมูลประมาณการรายรับ ในภาพรวมมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการค านวณ
สัดส่วนงบประมาณตามเกณฑ์การค านวณวงเงินประมาณการรายรับเพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เป็นเกณฑ์การค านวณที่อ้างอิงมาจากเกณฑ์การค านวณวงเงินประมาณการรายรับ
เพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดไว้ใน                    
บทที ่3 แล้ว ส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มีเกณฑ์การค านวณ ดังตารางที่ 4.2 

 
ตารางที่ 4.2 เกณฑ์การค านวณวงเงินประมาณการรายรับเพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบว่าตัวเลขที่คณะจัดท ามานั้นถูกต้องหรือไม่ การค านวณ          
ในข้อนี้ เป็นการค านวณร้อยละของวงเงินตามเกณฑ์ในหมายเลข  โดยใช้ข้อมูลตัวเลขในช่องรวม                
ในหมายเลข  เป็นฐานในการค านวณ เช่น ร้อยละ 45 ของ 89,906,000 บาท คือ 40,457,700 บาท 
โดยหากเมื่อค านวณออกมาแล้วได้ตัวเลขในหลักหน่วย ให้ผู้ปฏิบัติงานปัดเศษเป็นหลักสิบบาทโดยถัว     
ไม่เกินวงเงินรายรับรวม ดังตัวอย่างในตารางที่ 4.3  

 
ตารางท่ี 4.3 ตัวอย่างการค านวณปัดเศษในแบบสรุปการค านวณประมาณการรายรับ 

หน่วยนับ : บาท 
รายการ การค านวณโดยใช้สูตร ปัดเศษขึ้น/ลง 

ประมาณการรายรับรวม 32,045,500  32,045,500 
45% งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ 8,011,375  8,011,380 
55% คณะฯ 24,034,125  24,034,120 
  - งบกลางคณะ 10%  3,204,550 3,204,550 
  - ค่าไฟฟา้สมทบมหาวิทยาลัย 5%  1,602,275 1,602,270 
  - งบบริหารจัดการของคณะ 40%  19,227,300 19,227,300 

 

ระดับการศึกษา 
งบประมาณหน่วยงาน 

งบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยฯ ตั้งได้ 

ค่าไฟฟ้าสมทบ
มหาวิทยาลัยฯ 

งบกลางคณะฯ 

ระดับปริญญาตรี 
- ภาคปกติ ร้อยละ 55 ร้อยละ 45 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 

🅐 
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จากตารางที่ 4.3 แสดงวิธีการปัดเศษหลักหน่วยให้เป็นหลักสิบบาท โดยในหมายเลข 
🅐 คืองบบริหารจัดการ 45% ค่าไฟฟ้าสมทบ 5% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่คณะต้องส่งสมทบมหาวิทยาลัย                 
ให้ผู้ปฏิบัติงานปัดตัวเลขโดยถัวกัน คือปัดลง 5 บาท ในงบบริหารจัดการและปัดขึ้น 5 บาท ในค่าไฟฟ้า
สมทบ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วภาพรวมจะไม่เกินวงเงินที่ค านวณได้จากสูตร 

 เป็นวงเงินส าหรับบริหารจัดการคิดเป็น 40% ของประมาณการรายรับของคณะ
บริหารธุรกิจ ก่อนน าไปหักค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในหมายเลข  และ  

 ค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ลงทะเบียน
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ โดยดูได้จากตารางประมาณการรายรับที่นักศึกษา                     
คณะต่างๆ ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจดูว่า
คณะใช้ข้อมูลถูกต้องตามระดับ/หลักสูตรหรือไม่ โดยข้อมูลที่ปรากฏในตารางประมาณการรายรับที่
นักศึกษาคณะต่างๆ ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะเป็นข้อมูลภาพรวมทุกสาขาวิชาในชั้นปีที่ 
1 และ 2 แบ่งเป็นหลักสูตร 2 – 3 ปี ต่อเนื่องและเทียบโอน ดังภาพ 4.16 และหลักสูตร 4 – 5 ดังภาพ 
4.17 ผู้ปฏิบัติงานต้องบวกวงเงินของ 2 หลักสูตรรวมกันก่อนจึงจะน าไปตรวจสอบกับข้อมูลหมายเลข 
 ได ้
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ภาพ 4.16 ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาจากคณะต่างๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปของคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร 2 – 3 ปี ต่อเนื่องและเทียบโอน 

 
 
ภาพ 4.17 ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาจากคณะต่างๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปของคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร 4 – 5 ปี  

 
 
 ค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ลงทะเบียน

เรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูได้จากตารางประมาณการรายรับ                    
ที่นักศึกษาคณะต่างๆ ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
โดยผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจดูว่าคณะใช้ข้อมูลถูกต้องตามระดับ/หลักสูตรหรือไม่ โดยข้อมูลที่ปรากฏ                     
ในตารางประมาณการรายรับที่นักศึกษาคณะต่างๆ ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจะเป็นข้อมูล
ภาพรวมทุกสาขาวิชาในชั้นปีที่ 1 และ 2 แบ่งเป็นหลักสูตร 2 – 3 ปี ต่อเนื่องและเทียบโอน ดังภาพ 
4.18 และหลักสูตร 4 – 5 ดังภาพ 4.19 ผู้ปฏิบัติงานต้องบวกวงเงินของ 2 หลักสูตรรวมกันก่อน                        
จึงจะน าไปตรวจสอบกับข้อมูลหมายเลข  ได ้
 
 
 
 

  

น ามาบวกกนัได้ 
1,202,400 บาท 

น ามาบวกกนัได้ 
1,266,000 บาท

66 
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ภาพ 4.18 ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาจากคณะต่างๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชา  
  ศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร 2 – 3 ปี ต่อเนื่องและเทียบโอน 

 
 
ภาพ 4.19 ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาจากคณะต่างๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร 4 – 5 ปี  

 
 

 เป็นวงเงินหลังหักค่าใช้จ่ายที่คณะบริหารธุรกิจคงเหลือส าหรับน าไปจัดสรรเป็น
ประมาณการรายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 5 หมวด คือ 1) งบบุคลากร 2) งบด าเนินงาน                    
3) งบลงทุน 4) งบเงินอุดหนุนและ 5) งบรายจ่ายอ่ืน ค านวณได้จากการน าหมายเลข  -  -  =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

น ามาบวกกนัได้ 
147,600 บาท 

น ามาบวกกนัได้ 
337,500 บาท 
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5. การจัดท าข้อมูลประมาณการรายรับภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อตั้งงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี 

เมื่อผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลประมาณการรายรับของทุกคณะ/ระดับ/ภาคหลักสูตร/
สาขาวิชาตามแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ข้อ 1 – 4 เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนที่ 5 นี้ จะเป็นการจัดท า
ข้อมูลประมาณการรายรับในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  โดยขอยกตัวอย่างการจัดท างบประมาณ                      
เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแสดงในภาพ 4.20 

 

ภาพ 4.20 แบบสรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
 
                                      

 
 
 

จากภาพ 4.20 แสดงข้อมูลประมาณการรายรับในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร โดยในตารางจะประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วน อธิบายได้ ดังนี้ 

 ข้อมูลประมาณการรายรับของทุกคณะ จ าแนกตามภาคปกติ/สมทบ และภาพรวม
งบประมาณทั้งสิ้น  

 ข้อมูลการค านวณสัดส่วนงบประมาณตามเกณฑ์การค านวณวงเงินประมาณการรายรับ
เพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งอยู่นอกเหนือ
กรอบการจัดท าคู่มือฉบับนี้ 

การที่ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถจัดท าตารางสรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้นั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าแบบการสรุปประมาณการรายรับ
จ านวน 2 แบบ คือ ภาคปกติทั้งหมดและภาคสมทบทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

การจัดการศึกษา 
45/40/25/20

ค่าไฟฟ้าสมทบ
5%

รวม

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12,929,000 3,216,000 16,145,000 6,622,050 807,250 7,429,300 1,614,500 7,101,200 16,145,000
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 40,859,000 3,600,000 44,459,000 19,106,550 2,222,950 21,329,500 4,445,900 18,683,600 44,459,000
3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 24,147,500 90,000 24,237,500 10,884,370 1,211,880 12,096,250 2,423,750 9,717,500 24,237,500
4. คณะบริหารธุรกิจ 89,906,000 41,338,500 131,244,500 50,327,680 6,562,220 56,889,900 13,124,450 61,230,150 131,244,500
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,234,000 391,000 13,625,000 6,053,050 681,250 6,734,300 1,362,500 5,528,200 13,625,000
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 41,908,250 40,853,500 82,761,750 27,939,350 4,138,080 32,077,430 8,276,180 42,408,140 82,761,750
7. คณะศิลปศาสตร์ 21,336,500 4,888,000 26,224,500 10,823,430 1,311,220 12,134,650 2,622,450 11,467,400 26,224,500
8. คณะอุสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 9,747,000 0 9,747,000 4,386,150 487,350 4,873,500 974,700 3,898,800 9,747,000
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 10,725,000 0 10,725,000 4,826,250 536,250 5,362,500 1,072,500 4,290,000 10,725,000

รวมท้ังส้ิน 264,792,250 94,377,000 359,169,250 140,968,880 17,958,450 158,927,330 35,916,930 164,324,990 359,169,250
จัดสรรให้หน่วยงานสนับสนุน 119,823,580
งบกลางมหาวิทยาลัย (15%) 21,145,300

หน่วยงาน ภาคปกติ ภาคสมทบ รวม
คณะต้ัง

งบประมาณ
ตามเกณฑ์

งบกลางคณะ
10%

รวมท้ังส้ิน

งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ
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1. แบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ภาคปกติทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ข้อมูล
ประกอบจากแบบสรุปประมาณการรายรับ จ านวน 3 แบบ ดังนี้ 
1.1 แบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
1.2 แบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
1.3 แบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 

2. แบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ภาคสมทบทั้งหมด  ซึ่งต้องใช้ข้อมูล
ประกอบจากแบบสรุปประมาณการรายรับ จ านวน 4 แบบ ดังนี้ 
2.1 แบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ 
2.2 แบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                   
      ภาคสมทบ 
2.3 แบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ระดับปริญญาโท – ประกาศนียบัตร

บัณฑิต ภาคสมทบ 
2.4 แบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ระดับปริญญาเอก ภาคสมทบ 

 
ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างการจัดท าแบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ภาคปกติทั้งหมด 

พร้อมข้อมูลประกอบจ านวน 3 แบบ ในข้อ 1 และ ข้อ 1.1 – 1.3 ดังอธิบายข้างต้น มาใช้ในการอธิบาย
กระบวนการจัดท าประมาณการรายรับภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้เป็นกรอบวงเงินในการจัดท า
ประมาณการรายจ่ายส าหรับขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ตามภาพ 2.21 – 2.24 ทั้งนี้                     
การจัดท าแบบสรุป ในข้อที่ 2 และ ข้อ 2.1 – 2.4 มีวิธีด าเนินการเช่นเดียวกันกับข้อ 1 
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หน่วยนับ : บาท ภาพ 4.21 แบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ภาคปกติทั้งหมด  

 
 

รวมสมทบ งบกลางคณะ

ภาค 2/2562 ภาค 3/2562 ภาค 1/2563 การจัดการศึกษา ค่าไฟฟ้าสมทบ มหาวิทยาลัยฯ 10% รวมท้ังส้ิน

45%, 40% 5% 40%

126,646,000 2,362,250 135,784,000 264,792,250 119,106,120 13,239,610 132,345,730 26,479,230 105,967,290 264,792,250

สรุปประมาณการรายรับท้ังหมด 121,061,600 2,362,250 129,200,400 252,624,250 119,106,120 13,239,610 132,345,730 26,479,230 93,799,290 252,624,250

4,552,100 0 5,416,600 9,968,700 9,968,700

1,032,300 0 1,167,000 2,199,300 2,199,300

5,577,000 592,000 6,760,000 12,929,000 5,818,050 646,450 6,464,500 1,292,900 5,171,600 12,929,000

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5,274,800 592,000 6,309,400 12,176,200 5,818,050 646,450 6,464,500 1,292,900 4,418,800 12,176,200

226,900 397,500 624,400 624,400

75,300 53,100 128,400 128,400

19,838,000 676,000 20,345,000 40,859,000 18,386,550 2,042,950 20,429,500 4,085,900 16,343,600 40,859,000

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 18,565,000 676,000 19,002,900 38,243,900 18,386,550 2,042,950 20,429,500 4,085,900 13,728,500 38,243,900

1,012,000 1,118,300 2,130,300 2,130,300

261,000 223,800 484,800 484,800

12,532,000 0 11,615,500 24,147,500 10,866,370 1,207,380 12,073,750 2,414,750 9,659,000 24,147,500

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 12,083,300 0 11,285,000 23,368,300 10,866,370 1,207,380 12,073,750 2,414,750 8,879,800 23,368,300

369,200 330,500 699,700 699,700

79,500 0 79,500 79,500

42,056,500 847,000 47,002,500 89,906,000 40,457,700 4,495,300 44,953,000 8,990,600 35,962,400 89,906,000

คณะบริหารธุรกิจ 40,706,500 847,000 45,399,000 86,952,500 40,457,700 4,495,300 44,953,000 8,990,600 33,008,900 86,952,500

1,202,400 0 1,266,000 2,468,400 2,468,400

147,600 337,500 485,100 485,100

5,668,000 0 7,566,000 13,234,000 5,955,300 661,700 6,617,000 1,323,400 5,293,600 13,234,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,298,800 0 7,075,900 12,374,700 5,955,300 661,700 6,617,000 1,323,400 4,434,300 12,374,700

369,200 490,100 859,300 859,300

0 0

20,962,000 211,250 20,735,000 41,908,250 18,808,320 2,095,410 20,903,730 4,190,830 16,813,690 41,908,250

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19,804,600 211,250 19,354,600 39,370,450 18,808,320 2,095,410 20,903,730 4,190,830 14,275,890 39,370,450

929,100 1,131,700 2,060,800 2,060,800

228,300 248,700 477,000 477,000

9,924,500 0 11,412,000 21,336,500 9,601,430 1,066,820 10,668,250 2,133,650 8,534,600 21,336,500

คณะศิลปศาสตร์ 9,786,200 0 11,265,600 21,051,800 9,601,430 1,066,820 10,668,250 2,133,650 8,249,900 21,051,800

0 0

138,300 146,400 284,700 284,700

4,875,000 36,000 4,836,000 9,747,000 4,386,150 487,350 4,873,500 974,700 3,898,800 9,747,000

คณะอุสาหกรรมส่ิงทอฯ 4,612,600 36,000 4,434,400 9,083,000 4,386,150 487,350 4,873,500 974,700 3,234,800 9,083,000

213,200 326,300 539,500 539,500

49,200 75,300 124,500 124,500

5,213,000 0 5,512,000 10,725,000 4,826,250 536,250 5,362,500 1,072,500 4,290,000 10,725,000

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ 4,929,800 0 5,073,600 10,003,400 536,250 5,362,500 1,072,500 3,568,400 10,003,400

230,100 356,200 586,300 586,300

53,100 82,200 135,300 135,300

สมทบมหาวิทยาลัยฯ

8.คณะอุสาหกรรมส่ิงทอฯ

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านศิลปศาสตร์)

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านวิทยาศาสตร์)

9.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านศิลปศาสตร์)

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านวิทยาศาสตร์)

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านศิลปศาสตร์)

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านวิทยาศาสตร์)

7.คณะศิลปศาสตร์

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านศิลปศาสตร์)

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านวิทยาศาสตร์)

4.คณะบริหารธุรกิจ

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านศิลปศาสตร์)

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านวิทยาศาสตร์)

5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านศิลปศาสตร์)

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านวิทยาศาสตร์)

2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านศิลปศาสตร์)

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านวิทยาศาสตร์)

3.คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านศิลปศาสตร์)

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านวิทยาศาสตร์)

สรุปประมาณการรายรับท้ังหมด

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านศิลปศาสตร์)

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านวิทยาศาสตร์)

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านศิลปศาสตร์)

 -  ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไป (ด้านวิทยาศาสตร์)

หน่วยงาน
ภาคปกติ 

รวม
ต้ังงบประมาณ

ตามเกณฑ์
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หน่วยนับ : บาท 

จากภาพ 4.21 จะแสดงการค านวณประมาณการรายรับภาพรวมของภาคปกติ การได้มา               
ซึ่งตารางนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าแบบประมาณการรายรับในระดับปริญญาตรี โท และเอก จ าแนก 
รายคณะให้แล้วเสร็จก่อนน าข้อมูลของทั้ง 3 ระดับ ดังรูปที่ 4.22 – 4.24 มาบวกกัน เพ่ือให้ได้เป็น
ข้อมูลภาพรวมของภาคปกติท้ังหมด โดยจะยกตัวอย่างการค านวณจากข้อมูล ดังนี้ 

1. คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเท่านั้น และการยกตัวอย่าง
ตั้งแต่รูปที่ 4.15 – 4.19 นั้น เป็นการยกตัวอย่างของคณะบริหารธุรกิจ จึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตัวเลข
ประมาณการรายรับในแต่ละแบบฟอร์มได้อย่างชัดเจน 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงข้อมูลในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพ่ือให้เห็นภาพ 
การบวกผลรวมของข้อมูลทุกระดับได้ชัดเจน 
 
ภาพ 4.22 แบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

 
 

จากรูปที่ 4.22 ข้อมูลในกรอบหมายเลข  และ  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องน าข้อมูลจาก                
แบบสรุปการค านวณประมาณการรายรับ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติของแต่ละคณะมากรอกลง                         
แต่ละเซลล์ในไฟล์ .xls  ซึ่งได้จัดท าไฟล์ต้นฉบับพร้อมสูตรค านวณไว้แล้ว โดยในคู่มือฉบับนี้ ผู้เขียน                 
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หน่วยนับ : บาท 

หน่วยนับ : บาท 

ได้ยกตัวอย่างแบบสรุปการค านวณประมาณการรายรับ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติของคณะบริหารธุรกิจ
ไว้ ดังภาพ 4.15 โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องน าข้อมูลจากภาพ 4.15 มากรอกลงในบรรทัดที่ 1, 3 และ 4   
ของคณะบริหารธุรกิจ ส าหรับบรรทัดที่ 2 เป็นประมาณการรายรับที่คงเหลือเมื่อหักค่าลงทะเบียนวิชา
ศึกษาทั่วไปด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค านวณจากบรรทัดที่ 1 ลบบรรทัดที่ 3 
และ 4 โดยใช้สูตรในการค านวณ) ทั้งนี้ การสังเกตว่าผู้ปฏิบัติงานค านวณถูกต้องหรือไม่ สามารถตรวจได้
จากข้อมูลหมายเลข  จะต้องตรงกับข้อมูลบรรทัดสุดท้ายของภาพ 4.15 ส าหรับคณะอ่ืนๆ                       
ให้ด าเนินการเช่นเดียวกันจนครบทุกคณะ 
 
ภาพ 4.23 แบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ 

 
 

ภาพ 4.24 แบบสรุปประมาณการรายรับ จ าแนกรายคณะ ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 

 
 

จากภาพ 4.23 – 4.24 แสดงข้อมูลสรุปประมาณการรายรับระดับปริญญาโทและเอก                            
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากในภาคปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเพียงคณะวิศวกรรมศาสตร์
เท่านั้นที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และเอก โดยใช้ข้อมูลจากแบบสรุปค านวณประมาณ
การรายรับระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

เมื่อน าข้อมูลประมาณการรายรับของคณะวิศวกรรมศาสตร์จากรูปที่ 4.22 – 4.24 มาบวกกัน
จะได้ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,908,250 บาท (ป.ตรี 41,300,250 + ป.โท 528,000 +              
ป.เอก 80,000) ซึ่ งจะต้องตรงกันกับข้อมูลประมาณการรายรับภาคปกติทั้ งหมดของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังภาพ 4.21  และเท่ากับข้อมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ในภาพ 4.20 ด้วย 

รวมสมทบ งบกลาง ต้ังงบประมาณ
ภาค 2/2562 ภาค 3/2562 ภาค 1/2563 จัดการศึกษา ค่าไฟฟ้าสมทบ มหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

40% 5% 10%
132,000 396,000 528,000 211,200 26,400 237,600 52,800 237,600 528,000

132,000 0 396,000 528,000 211,200 26,400 237,600 52,800 237,600 528,000

แบบสรุปประมาณการรายรับและการเสนอขอตามเกณฑ์งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
 ระดับปริญญาโท ภาคปกติ

หน่วยงาน
ภาคปกติ

รวม
สมทบมหาวิทยาลัยฯ

รวมท้ังส้ิน

  - คณะวิศวกรรมศาสตร์

รวมท้ังส้ิน

รวมสมทบ งบกลาง ต้ังงบประมาณ
ภาค 2/2562 ภาค 3/2562ภาค 1/2563 การจัดการศึกษา ค่าไฟฟ้าสมทบ มหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

40% 5% 10%
0 0 80,000 80,000 32,000 4,000 36,000 8,000 36,000 80,000

0 0 80,000 80,000 32,000 4,000 36,000 8,000 36,000 80,000รวมท้ังส้ิน

  - คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบสรุปประมาณการรายรับและการเสนอขอตามเกณฑ์งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
 ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ

หน่วยงาน
ภาคปกติ

รวม
สมทบมหาวิทยาลัยฯ

รวมท้ังส้ิน
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ทั้งนี้ หากปีงบประมาณถัดไป มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ระดับปริญญาโทและเอก                 
ในคณะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการเช่นเดียวกันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ส าหรับการจัดท าประมาณการรายรับในภาคสมทบ ให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการในลักษณะ

เดียวกันกับภาคปกติ และน าสรุปประมาณการรายรับภาคปกติทั้งหมดและภาคสมทบทั้งหมดมาบวกกัน
เพ่ือจัดท าเป็นแบบสรุปประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมลคลพระนคร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าประมาณการรายจ่ายต่อไป  

 
4.3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หลังจากท่ีมีการจัดท าประมาณการรายรับเพ่ือเป็นกรอบวงเงินในการตั้งงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีแล้ว นั้น งานวิเคราะห์งบประมาณ กองนโยบายและแผน ต้องด าเนินการประสานกับงาน
งบประมาณ และงานบัญชี กองคลัง เพ่ือตรวจสอบรายรับที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา และน ามาเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับที่ได้จัดท าไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือใช้ในการ
ก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ทั้งระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน ให้อยู่
ภายใต้รายการงบประมาณที่ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ โดยไม่เกินรายรับที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ หากพบว่า
รายรับที่เกิดขึ้นจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้ หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการ โดยการขออนุมัติยกเลิก ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
หรือขออนุมัติใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืนเพื่อด าเนินการแทน  

ข้อมูลรายรับจริงที่ เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยฯ อาจน าไปใช้ประกอบการปรับปรุงเกณฑ์                         
การค านวณวงเงินเพ่ือขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี การจัดท าแผนรับนักศึกษา รวมถึงน าไป
วางแผนส าหรับการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหางบประมาณขาดดุล 
ที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ในระยะยาวได้ 
 



บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
ผู้เขียนในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าประมาณการรายรับ งบประมาณเงิน

รายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัย พบว่ามีอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. การขอข้อมูลประมาณ
การรายรับจาก
ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษา
ทั่วไป และสถิตินักศึกษา
ปัจจุบัน 

1. ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นผู้จัดท าขึ้น ซึ่งเมื่อคณะ
ตรวจสอบแล้วมักจะพบว่ามี
ข้อมูลไม่ตรงกันในบางคณะ ท าให้
ต้องกลับไปแก้ไขใหม่ 
2. การไดม้าซึ่งตัวเลขจ านวน
นักศึกษาปัจจุบัน ที่ต้องรอให้มี
การเปิดภาคเรียนก่อนเพ่ือให้
ตัวเลขมีความแน่นอนนั้น ส่งผล
ให้เหลือเวลาในการจัดท า
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
ก่อนขึ้นปีงบประมาณ ใหม่ เพียง 
3 – 4 เดือน ท าให้เกิดความเร่ง
รีบในการพิจารณางบประมาณ
ต่างๆ  

ใช้ข้อมูลจากแผนรับนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว มา
เป็นฐานในการค านวณ
ประมาณการรายรับ เพ่ือให้ทั้ง
คณะ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนมี
ตัวเลขชุดเดียวกันในการจัดท า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของ
ช่วงเวลาในการด าเนินการ
จัดท าค าเสนอขอตั้ง
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี
ให้เร็วขึ้นได้ 

2. คณะตรวจสอบข้อมูล
ประมาณการรายรับจาก
ค่าลงทะเบียนวิชาศึกษา
ทั่วไป และสถิตินักศึกษา
ปัจจุบัน 

คณะใช้เวลาในการตรวจสอบ
ประมาณการรายรับและสถิติ
นักศึกษาปัจจุบันเกินจาก
ระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้การ
จัดท างบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีต้องล่าช้าออกไปอีก 

1. แนวทางแก้ไขปัญหาของข้อ 
1 จะส่งผลให้ปัญหาในข้อ 2 
หมดไป เนื่องจากไม่ต้องมีการ
ตรวจสอบข้อมูลจ านวน
นักศึกษาแล้ว 
2. จัดท าปฏิทินก าหนดส่ง
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี
ให้หน่วยงานทราบเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานได้ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
3. การจัดท าค าเสนอขอตั้ง
งบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (ในส่วนของการ
จัดท าประมาณการรายรับ) 

1. คณะไม่น าตัวเลขนักศึกษาที่ได้
ตรวจสอบกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนแล้วมา
ใช้ในการจัดท าประมาณการ
รายรับ 
2. ตัวเลขประมาณการรายรับ
และรายจ่ายค่าลงทะเบียนวิชา
ศึกษาทั่วไปไม่สอดคล้องกัน 
3. การน าค่าธรรมเนียมการจัด
การศึกษามาใช้ไม่ถูกต้องตาม
หลักสูตร 
4. การค านวณวงเงินประมาณ
การรายรับไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การค านวณวงเงินประมาณการ
รายรับเพื่อขอตั้งงบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี 
5. แผนการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา มีการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้ต้องมีการทวน
สอบซ้ ากับคณะผู้จัดท า 
6. คณะไม่ค านวณค่าธรรมเนียม
การศึกษา ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา ท าให้
ประมาณการรายรับสูงเกินกว่าที่
ควรจะเป็น 
 

จากปัญหาข้อ 1 – 6 สามารถ
แก้ไขได้ด้วยการจัดประชุมเพ่ือ
ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดท า
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
ว่ามีจุดใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือมีข้อควรระวังในการ
ปฏิบัติงานอย่างไรบ้างจากการ
จัดท าประมาณการรายรับใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจที่
ตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ระดับคณะและผู้ปฏิบัติงาน
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วย
ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน ลดการ
สูญเสียทรัพยากรต่างๆ ลงได้ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ         
จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการจัดท าประมาณการรายรับ 

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการจัดท าประมาณ
การรายรับ ดังนี้ 

1. จากการน าเสนอร่างงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
ต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ผู้เขียนได้รับข้อสังเกตว่า การจั ดท าประมาณการ
รายรับควรใช้ตัวเลขนักศึกษาเดียวกันกับการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้กรอบ
การค านวณวงเงินมีความสอดคล้องกัน  

2. จากข้อ 1 ผู้เขียนขอเสนอเพ่ิมเติมว่า การใช้ตัวเลขนักศึกษาเดียวกันกับการเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี นั้น จะช่วยให้สามารถด าเนินการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีได้
รวดเร็วมากขึ้น หรือสามารถเริ่มด าเนินการได้พร้อมกันกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย  ซึ่งจะท าให้ 
มหาวิทยาลั ย  มี ระยะเวลาในการพิจารณาค า เสนอขอตั้ ง งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี                              
ได้อย่างละเอียด รอบคอบมากยิ่งขึ้น 

3. เกณฑ์การค านวณประมาณการรายรับ ควรมีการพิจารณาทบทวนการก าหนดเกณฑ์ทุกปี 
หรืออย่างน้อยทุก 3 ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงของมหาวิทยาลัย 

4. มหาวิทยาลัย ควรทบทวนการตั้งแผนรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่
จ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรตั้งแผนรับนักศึกษาสูงเกินไป เพ่ือป้องกันปัญหารายรับจริงต่ า
กว่าประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ จนต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 

5. การค านวณประมาณการรายรับ ยังเป็นการค านวณด้วยมือ ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ถึงแม้ว่า
จะมีการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการช่วยค านวณก็ยังคงมีความผิดพลาด อีกทั้งมหาวิทยาลัย                     
มีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล จึงขอเสนอว่าควรมีการปรับปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้
ส าหรับค านวณวงเงินประมาณการรายรับที่จะสามารถอ านวยความสะดวกและลดระยะเวลาการท างาน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

6. เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีการเปิด - ปิดหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ             
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าประมาณการรายรับอยู่เป็นระยะ ผู้ปฏิบัติงานต้องติดตามข่าวสาร ทบทวนข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดลง 

 
 

 



บรรณานุกรม 

งานวิเคราะห์งบประมาณ. (2562). คู่มือการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2563. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ. 
(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/declare/ 
d_2556/3_2556.pdf, วนัที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาคพิเศษ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/declare 
/d_2561/12_2561.pdf, วันที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ภาคพิเศษ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก 
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/declare/d_2561/10_2561.pdf,                    
วันที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้
จาก http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/declare/d_2561/8_2561.pdf,                 
วันที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาโท ภาคสมทบ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://gad.offpre. 
rmutp.ac.th/index/pdf/declare/d_2560/4_2560.pdf, วันที่สืบค้นข้อมูล                          
20 กันยายน 2562. 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้
จาก http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/declare/d_2561/9_2561.pdf,                
วันที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ. (ออนไลน์). เข้าถึง
ได้จาก http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/declare/d_2561/7_2561.pdf, 
วันที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/declare/d_2560/5_2560.pdf,                    
วันที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคสมทบ. (ออนไลน์). 
เข้าถึงได้จาก http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/declare/d_2562 
/3_2562.pdf, วันที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ. 
(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/declare/ 
d_2558/2_2558.pdf, วนัที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก 
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/declare/d_2560/6_2560.pdf, วันที่
สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ในโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://gad.offpre.mutp.ac.th/index/pdf 
/declare/d_2560/1_2560.pdf, วันที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://gad.offpre 
.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2550/rule_50_007.pdf, วันที่สืบค้นข้อมูล                  
20 กันยายน 2562. 

http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/declare/d_2561/7_2561.pdf
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้                 
พ.ศ. 2551. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf 
/order/o_2551/rule_51_005.pdf, วันที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ พ.ศ. 
2552. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://gad.offpre.rmutp.ac.th/ 
index/pdf/order/o_2552/rule_52_008.pdf, วันที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2552. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก 
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2552/rule_52_005.pdf,                  
วันที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ภาคสมทบ พ.ศ. 2553. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://gad.offpre. 
rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2553/rule_53_002.pdf, วันที่สืบค้นข้อมูล                      
20 กันยายน 2562. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา                   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ภาคสมทบ พ.ศ. 2553. (ออนไลน์). เข้าถึงได้
จาก http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2553/ rule_53_011.pdf,                     
วันที่สืบค้นข้อมูล 20 กันยายน 2562. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๗. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2557/57-1.pdf, วันที่สืบค้นข้อมูล 
20 กันยายน 2562. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ พ.ศ. 2558. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก
http://gad.offpre.rmutp.ac.th/index/pdf/order/o_2558/58-1.pdf, วันที่สืบค้นข้อมูล 
20 กันยายน 2562. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ – จา่ยเงินเพื่อจัดการศึกษาบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ภาคสมทบ หลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก 
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ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ – สกุล : นางสาวพิมผกา ศรีชนะ 

วันเดือนปีเกิด : 23 ธันวาคม 2531 

ประวัติการศึกษา 

                 วุฒิการศึกษา         ปีการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ      2555 - 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ        2549 - 2552 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- มัธยาศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2   2546 - 2548 

ประวัติการท างาน 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ        2553 - 2557 
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       2557 – ปัจจุบัน 
- กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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