
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

................................................................................................................. 
 
 นโยบายในการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. เพ่ือใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการบริหารและการเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือรักษาข้อผูกพันและพันธะกรณีท่ีสืบเนื่องจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4. เพ่ือประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในลักษณะที่ประหยัด

และเพ่ิมความแข็งแกร่งของกองทุนคงคลังของมหาวิทยาลัยโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อสภาพคล่องของเงิน
หมุนเวียนในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

5. เพ่ือเป็นงบประมาณสมทบกับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
 

แหล่งที่มาและประมาณรายรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. เงินรายได้จากค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่าง ๆ  

1. ประมาณการรายรับเงินรายได้มหาวิทยาลัยมีที่มาของแหล่งรายได้จากรายรับเงินรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าบ ารุงการศึกษาประเภทต่าง ๆ  ที่จัดเก็บจากนักศึกษาภาคปกติทุกระดับ และจากนักศึกษา
โครงการสมทบพิเศษเฉพาะระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี  

2. ประมาณการรายรับทุกประเภท มีฐานข้อมูลมาจากประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
และผลประเมินรายรับจริงเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบกับการพิจารณา วิเคราะห์
จ านวนเพ่ิม/ลด ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยพิจารณาแนวทางจากสถานการณ์โรคติดต่อ       
โคโรน่าไวรัส โควิด-19 เป็นส าคัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสร้างวินัยการเงินการคลัง โดยให้ส่วนงาน
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงกรณีนักศึกษาพ้นสภาพหรือลาออก 

3. หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวงเงินจากวงเงินที่ค านวณได้ตามเกณฑ์ในข้อ 1.2 การปรับเพิ่ม/ลด      
จะค านึงถึงสภาวการณ์จากแหล่งที่มาของรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
2. เงินรายได้จากงานบริการวิชาการ 

ประมาณการรายรับจากงานบริการวิชาการ คิดประมาณการจากกรอบวงเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคิดเป็น
ร้อยละ 70 (ยกเว้น หน่วยงานจัดการศึกษา) 
 
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย  (เงินรายได้จากค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประเภทต่าง ๆ)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา 
- ระดับปริญญาตรี, ต่ ากว่าปริญญาตรี 

จัดสรรให้แก่ส านักงานอธิการบดี 100% 
- ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

จัดสรรระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับส านักงานอธิการบดี เป็น 75 : 25 
 

2. ค่าลงทะเบียนเรียน 
- ระดับปริญญาตรี, ต่ ากว่าปริญญาตรี 



 

จัดสรรให้แก่คณะที่เปิดสอนตามรายวิชา 100% 
- ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

จัดสรรระหว่างส านักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัยกับคณะที่รับนักศึกษาเป็น 10 : 10 : 80   
(ยกเว้นค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์จัดสรรระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย : คณะที่รับนักศึกษา เป็น 85 : 15) 

 
3. เงินอุดหนุนวิชาการ 

- จัดสรรให้แก่คณะที่รับนักศึกษา 100% 
 

4. เงินพัฒนาวิชาการ 
- ระดับปริญญาตรี 

จัดสรรให้แก่ มหาวิทยาลัย : คณะ : ทุนความสามารถดีเด่น  10 : 89 : 1 ส่วนของมหาวิทยาลัยจัดสรร
วงเงินเพ่ือบริหารส่วนกลางของ มจพ.กรุงเทพฯ, มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ.วิทยาเขตระยอง 
ตามจ านวนนักศึกษาทั้ง 3 พ้ืนที ่

- ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จัดสรรให้แก่คณะ 100% 
 

5. ค่าบ ารุงห้องสมุด 
-  จัดสรรให้ส านักหอสมุดกลาง 100% 

 
6. ค่าบ ารุงสุขภาพ 

-  จัดสรรให้แก่โครงการบ ารุงสุขภาพนักศึกษา 100% 
 

7. ค่าบริการสารสนเทศ 
-  จัดสรรระหว่างส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับคณะที่รับนักศึกษา เป็น 80 : 20 

 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป 

-  ระดับปริญญาตรี, ต่ ากว่าปริญญาตรี  จัดสรรให้แก่ส านักงานอธิการบดี 100% 
-  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จัดสรรให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยกับส านักงานอธิการบดี เป็น 80 : 20 
 

 
9. ส าหรับวงเงินประเภทเหมาจ่าย หลังจัดสรรตามเกณฑ์แล้วส่วนที่เหลือจัดสรรเป็นค่าลงทะเบียนของคณะ 

 
10. เงินรายได้ของหน่วยงานที่จัดสรรแล้ว ตามข้อ 1-8  (ไม่รวมเงินพัฒนาวิชาการ) หักเข้าสมทบโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 20% ยกเว้น โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ หักเข้าสมทบ 10% ตั้งแต่ปี 2561-2565 
 
11. วงเงินที่หน่วยงานจัดการศึกษาได้รับจัดสรร ให้หัก 0.5%  เพ่ือส ารองคืนนักศึกษาพ้นสภาพ  (ยกเว้น โครงการ

บ ารุงสุขภาพ) 
 

หลักการจัดท าและบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ก. เงินรายได้จากค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการศึกษา ประเภทต่าง ๆ  

ให้หน่วยงานจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามวิธีดังต่อไปนี้ 



 

1.  จัดสรรงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน  ได้แก่ 
     1.1  แผนงานบริหารการศึกษา 
     1.2  แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
     1.3  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
     1.4  แผนงานวิจัย 
     1.5  แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
2.  จัดสรรงบประมาณตามแผนงานที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
     2.1  จัดท ารายละเอียด จ าแนกตามกองทุนและประเภทรายจ่ายหมวดต่าง ๆ ในแบบ ร.2 พร้อมทั้งระบุ 
           เหตุผลค าชี้แจงในแบบ ร.3  โดยหน่วยงานจัดการศึกษาลงรายละเอียดถึงระดับภาควิชา  
           ตามแบบ ร.2-1 
     2.2  จัดสรรงบประมาณในกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยในวงเงินขั้นต่ า  3% - 5% 
     2.3  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ ร.4  โดยก าหนดในภาพรวมของไตรมาส 1,2   
           ไม่เกินร้อยละ 50 และให้ตั้งวงเงินในกองทุนส ารองได้ ไม่เกินร้อยละ 30 
 

 3.  เงินพัฒนาวิชาการระดับปริญญาตรี ให้จัดสรรตามแนวทางต่อไปนี้ 
     3.1 ทุนอุดหนุนวิจัยให้แก่บุคลากรในสังกัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
     3.2 ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ยากจนประพฤติดี 9%  ทุนความสามารถดีเด่น  รวมทั้งนักศึกษาที่สร้าง   
                    ชื่อเสียงให้แก่คณะ มหาวิทยาลัย ประเทศชาติ 1% 
     3.3  ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 
              3.4  ค่าสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกให้นักศึกษา 
 
 4.  หน่วยงานต้องจัดท ารายละเอียดงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับเข้าสู่แผนงาน กองทุน ตามแบบฟอร์ม ร.2  
              โดยมีความหมายของแต่ละกองทุนและวิธีการบริหารงบประมาณ เป็นไปดังนี้ 
          4.1  กองทุนทั่วไป  คือ กองทุนที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จ าเป็นในด้านบริหารทั่วไป 
         4.2  กองทุนเพ่ือการศึกษา  คือ  กองทุนที่ใช้ในการด าเนินการเพ่ือให้การศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งการ 
                     พัฒนาหลักสูตร 

4.3 กองทุนวิจัย คือ กองทุนที่ใช้ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยค้นคว้าเพ่ือแสวงหาความรู้  
      ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งการค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  

  4.4  กองทุนบริการวิชาการ คือ กองทุนที่ใช้ในการจัดประชุมวิชาการ ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ จัดอบรม   
        ระยะสั้น ระยะยาว การอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ในระดับสูง การผลิตสื่อการเรียนการสอน สิ่งประดิษฐ์เชิง 
        พาณิชย์ และการบริการวิชาการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน 

       4.5  กองทุนกิจการนักศึกษา คือ กองทุนที่ใช้เพื่อการให้ทุนแก่นิสิต/นักศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ   
                     รวมทั้งสวัสดิการนักศึกษา 
        4.6  กองทุนสินทรัพย์ถาวร คือ กองทุนที่ใช้ในการจัดซื้อ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และทดแทนสินทรัพย์ถาวร   
                     รวมทั้งมูลค่าสินทรัพย์ถาวรทุกชนิดที่ใช้ในการด าเนินงาน 
       4.7  กองทุนอ่ืน ๆ  คือ  กองทุนที่ใช้เพ่ือการอ่ืนใดที่แตกต่างจากกองทุนหลักข้างต้นและมีกองทุนย่อย  
                     ดังนี้ 
                       4.7.1    กองทุนพัฒนาบุคลากร  คือ กองทุนที่ใช้เพื่อการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์   

การฝึกอบรม  สัมมนา ดูงานของบุคลากร 
                       4.7.2    กองทุนส ารอง  คือ 



 

                                 1)  กองทุนส ารองไว้เพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้แต่ต้องด าเนินการด้วย 
                                     ความจ าเป็นและเร่งด่วน 
                       2)  เพ่ือเป็นกองทุนส าหรับวงเงินที่เพ่ิมข้ึนจากการประเมินรายรับจริงประจ าปีงบประมาณ 

      นั้น ๆ  
                                 3)  เพ่ือเป็นกองทุนส าหรับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย 
             
       4.8  กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คือ กองทุนที่ใช้ในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ 
                     หน่วยงาน 
       4.9  กองทุนคงคลังมหาวิทยาลัย คือ กองทุนส าหรับวงเงินที่หัก 20%  จากวงเงินที่เพ่ิมข้ึนจากการ 
                     ประเมินรายรับจริง ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ เพ่ือสร้างเสถียรภาพของมหาวิทยาลัย 
        
 5.  การโอนเงินงบประมาณให้โอนได้ในกองทุนทั่วไป  กองทุนเพ่ือการศึกษา  โดยจะกระท าได้ในไตรมาสที่ 2  
              เป็นต้นไป  ส าหรับการโอนจากกองทุนส ารอง กองทุนคณะ กองทุนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ และกองทุน 
              คงคลัง มหาวิทยาลัยสามารถท าได้ตลอดปีงบประมาณ โดยให้อยู่ในอ านาจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดี 
              ที่ได้รับมอบหมาย (ยกเว้น กองทุนส ารองให้อยู่ในอ านาจของหัวหน้าส่วนงาน) 
 6.  การโอนงบประมาณระหว่างแผนงาน ให้อยู่ในอ านาจของอธิการบดี 
 7.  การใช้เงินจากกองทุนคงคลังมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในอ านาจของสภามหาวิทยาลัย 
 8.  กรณีท่ีมีปัญหาไม่เป็นไปตามวิธีการบริหารงบประมาณ ให้อยู่ในอ านาจการวินิจฉัยของอธิการบดี 
 

ข. เงินรายได้จากงานบริการวิชาการ 
ให้จัดท ารายละเอียดและรูปแบบเช่นเดียวกับเงินรายได้จากค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทต่าง ๆ 
(ข้อ ก.)  
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


