
ทบทวนเกณฑการจัดสรร

งบประมาณเงินรายได

ประจําป 2565 



2. จัดสรรคาธรรมเนียมในระบบเหมาจาย ไวสวนกลาง ม.

รายการ อัตรา เดิม อัตรา ใหม

1. คาปฐมนิเทศ นศ.  (กพน.) แรกเขา 300 200

2. คาประกันอุบัติเหตุ นศ.  (กพน.) ตอป 300 300

3. คากิจกรรมนักศึกษา (กพน.) ตอภาคการศึกษา 500 400

4. คาตรวจสุขภาพ นศ. (งบกลาง ม.) ตอป 200 200

5. คูมือนักศึกษา (สวท.) แรกเขา 150 50

6. คาบํารุงหองสมุด และ ICT (สวส.) ตอภาคการศึกษา 600 300

7. คาพัฒนา ICT  สวนกลาง ตอภาคการศึกษา 0 400

8. คาใชจายอื่นๆ  เชน รถบริการ ตอภาคการศึกษา 300 200

9. เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย ตอภาคการศึกษา 300 200

1. จัดสรรคาธรรมเนียมในระบบเหมาจาย ใหคณะ

รายการ อัตรา เดิม อัตรา ใหม

1. คาปฐมนิเทศ นศ. (คณะ) แรกเขา 500 400

2. คาบํารุงหองสมุดและ IT คณะ ตอภาคการศึกษา 400 300

การปรับเกณฑการจัดสรร คาใชจายที่คิดตอหัวนักศึกษา 
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คณะ/วิทยาลัย  60%

การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เกณฑใหม)
ประมาณการรายรับจาก นศ. ตามแผน ของคณะ/วิทยาลัย

รายรับจากคาบํารุงการศึกษา,คาลงทะเบียน,คาธรรมเนียม

การศึกษาแรกเขา 100 %
รายรับจากคาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา/ฝกสอน 100 %

1. จัดสรรใหคณะ/วิทยาลยั 70%   

2. สมทบมหาวิทยาลัย 20% 

3. สมทบกองทุนสงเสริมการฝกประสบการณวิชาชีพ 10%

1. คาใชจายที่จัดสรรตามหวันักศึกษา ตรงไปคณะ 

1.1 คาใชจายในการปฐมนิเทศ แรกเขา 400 บาท/คน

1.2 คาใชจายคาบํารุงหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

300 บาท  ตอภาคการศึกษา  

2. คาใชจายที่จัดสรรตามหัวนกัศึกษา                        

ผานหนวยงานสวนกลาง   
2.1 คาใชจายในการปฐมนิเทศ แรกเขา 200 บาท 

2.2 คาประกันอุบัติเหตุ  300 บาทตอป 

2.3 คากิจกรรมนักศึกษา 400 บาทตอภาคการศึกษา 

2.4 คาคูมือ น.ศ. แรกเขา  50 บาท

2.5 คาบํารุงหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สวส)           

300 บาท ตอภาคการศึกษา

2.6 คาพัฒนาระบบ ICT สวนกลาง ม. 400 บาท ตอภาคการศึกษา

2.7 คาใชจายในการใหบริการ นศ. เชน Part Time นศ. , รถบริการ   

,one stop service 200 บาท  ตอภาคการศึกษา 

2.8 เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย 200 บาท ตอภาคการศึกษา     

3. คาใชจายของคณะ/วิทยาลัย และการบรหิารจดัการสวนกลางมหาวิทยาลยั

(รายรับ 100% หักคาใชจายท่ีจัดสรรตอหัว ตามขอ 1+2 = 3)

1. คาตอบแทนที่ปรึกษา ม.
2. เงินประจําตําแหนง และ  

คาตอบแทนดํารงตําแหนงบริหาร
3. คาใชจายในการประชุมของ 

คณะกรรมการ         
4. คาเชารถเพื่อใชในงานราชการ               
5. คาใชจายดําเนนิการของหนวยงาน

สนับสนนุ กอง สํานัก สถาบัน
6. คาสาธารณูปโภค
7. คาใชจายจัดการศึกษาขามคณะ 

200 บาท ตอหัวนศ.
8. งบพัฒนามหาวิทยาลัย 
9. เงินขับเคลื่อนยทุธศาสตร
10. งบกลางมหาวิทยาลัย 6

1. คาใชจายบุคลากร งบดําเนินงาน โครงการขบัเคลื่อน

ยุทธศาสตร 

2. คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงผูบรหิาร 

(คณบดี+รองคณบดี)

3. คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 

(คณบดี+รองคณบดี)

4. คาตอบแทนรายเดือน หัวหนาภาค/สาขาวิชา

5. กองทุนพัฒนาบุคลากร  (Share) (2.5%,2%,1.5%)

6. กองทุนพัฒนานกัศึกษา  (Share) (2.5%,2%,1.5%)

7. กองทุนสงเสริมงานวิจัย (Share) (2.5%,2%,1.5%)

8. เงินทุนสํารอง 5 % (เก็บไวที่คณะ)

9. เงินประกันความเสี่ยง 5 % (เก็บไวที่คณะ)

10. งบกลาง คณะ/วิทยาลัย 5% (เก็บไวที่คณะ)

สวนกลาง 40%



 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนต์
ประจาํตาํแหนง่ 1,905,600 บาท

 คา่วสัดกุารศกึษา 38,592,000 บาท 
 คา่สาธารณูปโภค 32,280,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยดาํเนนิงาน งบประมาณแผน่ดนิปี 2565 ลดลง 40,344,300 บาท

X คา่ใชจ้า่ยคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิาน
ใหร้าชการ (คา่สอนเกนิภาระงาน)          
X คา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ (OT)
X คา่จา้งเหมาบรกิาร 
X คา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพ่กั พาหนะ 
X คา่ซอ่มแซมครภุณัฑ ์
X คา่บาํรงุครภุณัฑ ์
X คา่วสัดสุํานกังาน 
X วสัดเุชือ้เพลงิ 
X วสัดวุทิยาศาสตร ์หรอืการแพทย ์
X คา่หนงัสอื วารสาร ตาํรา 
X วสัดกุารเกษตร

ไดร้บังบประมาณ ไมไ่ดร้บังบประมาณ
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คา่วสัดกุารศกึษา ลดลง 50%  
ปี 2564 ไดร้บัจดัสรร 77,184,800 บาท 

คา่สาธารณูปโภค ลดลง 5%  
ปี 2564 ไดร้บัจดัสรร 35,031,500 บาท 



มทร.ธัญบุรี

เกณฑการจัดสรร

รายไดจากการจัดการศึกษา
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การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

สมทบมหาวิทยาลัย 25 % ตัง้งบรายจาย  75 %

ประกันความเสี่ยง 10 % ต้ังงบประมาณรายจาย 90 % (วงเงินจัดสรร 100%)

รายรับจากคาบํารงุการศึกษา,คาลงทะเบียน,

คาธรรมเนียมการศึกษาแรกเขา

ประมาณการรายรับจาก นศ. ตามแผน ของคณะ

รายรับจากคาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา/ฝกสอน

1. จัดสรรใหคณะ/วิทยาลัย 70% 

2. สมทบมหาวิทยาลัย 20% 

3. สมทบกองทุนสงเสริมการฝกประสบการณวิชาชีพ 10%

1. คาใชจายที่จัดสรรตามหัวนักศึกษา ตรงไปที่คณะ 

1.1 คาใชจายในการปฐมนิเทศ แรกเขา 500 บาท/คน

1.2 คาใชจายคาบํารุงหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 400 บาท 

ตอภาคการศึกษา

2. คาใชจายที่จัดสรรตามหัวนักศึกษา ผานหนวยงานสวนกลาง 
2.1 คาใชจายในการปฐมนิเทศ แรกเขา 300 บาท 
2.2 คาประกันอุบัติเหตุ  300 บาทตอป 
2.3 คากิจกรรมนักศึกษา 500 บาทตอภาคการศึกษา
2.4 คาตรวจสุขภาพนักศึกษา 200 บาทตอป 
2.5 คาคูมือ นศ. แรกเขา 150 บาท 
2.6 คาบํารุงหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  600 บาท ตอภาคการศึกษา
2.7 คาใชจายในการใหบริการ นศ.  300 บาทตอภาคการศึกษา
2.8 เงินทุนสํารองมหาวิทยาลัย 300 บาท ตอภาคการศึกษา

4. คาใชจายของคณะ 

4.1 คาสาธารณูปโภค 7 %  

4.2 ต้ังงบรายจาย  (วงเงินที่เหลือ)

3. จัดสรรเขากองทุน 3 กองทุน

3.1. กองทุนพัฒนาบุคลากร 2%

3.2 กองทุนพัฒนานักศึกษา 2%

3.3 กองทุนสงเสริมงานวิจัย 2%
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รายรับจากคาบํารุงการศึกษา,คาลงทะเบียน,คาธรรมเนียมการศึกษาแรกเขา

1 คาสาธารณูปโภค 7 % 

2 ตั้งงบรายจาย  50 % 

เกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ปริญญาโท  ภาคปกติ

ประกันความเสี่ยง 10% ตั้งงบรายจาย 90% (วงเงินจัดสรร 100%)

คาธรรมเนียมหองสมุดและสารสนเทศ 

100%

ตั้งคาใชจายท่ี สวส. 50% สมทบ มทร.ธ. 50%

คาใชจายสวนกลางมหาวิทยาลัย 43%

ประมาณการรายรับ นศ. ตามแผน ของคณะ
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รายรับจากคาบาํรงุการศึกษา,คาลงทะเบียน,คาธรรมเนียม

การศึกษาแรกเขา

เกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ป.โท  ภาคพิเศษ

ประมาณการรายรับจาก นศ. ตามแผน ของคณะ

สมทบมหาวิทยาลัย 20 % ตั้งงบรายจาย 80 %  

1. คาสาธารณูปโภค 7 %  

2. ตั้งเปนงบรายจายอ่ืนๆ 73% 

ตัง้งบรายจาย 90%

(วงเงินจัดสรร 100%) ประกันความเสีย่ง 10%

รายรับคาสนับสนุนการศึกษา

ประกันความเสีย่ง 10 % คณะตั้งงบรายจาย 90 % 

คาธรรมเนียมหองสมุดและสารสนเทศ 100%

ต้ังคาใชจายที่ สวส. 80% สมทบ มทร.ธ. 20%
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เกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ปริญญาเอก  ภาคปกติ

ประมาณการรายรับจาก นศ. ตามแผน ของคณะ

สมทบมหาวิทยาลัย 20 % คณะตั้งงบรายจาย 80 %

1. คาสาธารณูปโภค 7 %

2. ตั้งเปนงบรายจายอ่ืนๆ 73 %

ประกันความเสี่ยง 10 % ตั้งงบรายจาย 90 % 

(วงเงินจัดสรร 100%) 

คาธรรมเนียมหองสมุดและสารสนเทศ

100%

ต้ังคาใชจายที่ สวส. 80% สมทบ มทร.ธ. 20%

รายรับจากคาบํารุงการศึกษา,คาลงทะเบียน,คาธรรมเนียมการศึกษาแรกเขา
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เกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ป.เอก ภาคพิเศษ

ประมาณการรายรับจาก นศ. ตามแผน ของคณะ

รายรับคาสนับสนุนการศึกษา

ประกันความเสีย่ง 10 % คณะตั้งงบรายจาย 90 % 

รายรับจากคาบํารุงการศึกษา,คาลงทะเบียน,

คาธรรมเนียมการศึกษาแรกเขา

สมทบมหาวิทยาลัย 20 %
ตั้งงบรายจาย 80 %

1. คาสาธารณูปโภค 7 %  

2. ตั้งเปนงบรายจายอ่ืนๆ 73%

ตัง้งบรายจาย 90%

(วงเงินจัดสรร 100%) 

ประกันความเสีย่ง 10%

คาธรรมเนียมหองสมุดและสารสนเทศ 

100%

ต้ังคาใชจายที่ สวส. 80% สมทบ มทร.ธ. 20%
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เกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินรายได โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี

เกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประมาณการรายรับจากนักเรียน ตามแผน

สมทบมหาวิทยาลัยคาสาธารณูปโภค 7% ตั้งงบรายจาย 93 %

ประมาณการรายรับจากนักเรียน ตามแผน

สมทบมหาวิทยาลัยคาสาธารณูปโภค 7% ตั้งงบรายจาย 93 %
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