
บันทึกขอความ 
สวนราชการ งานนโยบายและแผน ฝายบริหารและวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร โทร. 300๐ ตอ 202 

ที ่   อว 0655.08/                             วันที ่  12  พฤษภาคม  ๒๕63 

เร่ือง   แจงจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  
            
เรียน   รองคณบดี/ ผูชวยคณบดี/ หัวหนาสํานักงานฯ/ หัวหนาสาขา/ หัวหนาหลักสูตร/ หัวหนางาน 

ตามท่ี  กองนโยบายและแผน  ไดมีหนังสือท่ี อว ๐65๕/352  ลงวันท่ี  17  เมษายน  ๒๕63 
เรื่อง  แจงจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  มายังคณะวิศวกรรมศาสตร  นั้น  

ในการนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร  จึงขอแจงใหสาขารับทราบ  และจัดทําคําเสนอของบประมาณ
รายจายเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564  และใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  
ระยะปานกลาง 5 ป  รายละเอียดดังเอกสารแนบ  ซ่ึงสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมครุภัณฑ  และแบบฟอรม
โครงการ  ไดท่ี http://eng.rmutsv.ac.th/engineeri/th/informationstaff และสงมายังคณะฯ  ภายในวันท่ี 
20  พฤษภาคม  2563  พรอมสงไฟลขอมูลทาง E-mail : ka.jirawan@hotmail.co.th เพ่ือคณะฯ จะได
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

ท้ังนี้  เพ่ือใหการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  
เปนไปตามกําหนดการท่ีกองนโยบายและแผนไดกําหนดไว  จึงขอใหทางสาขาจัดสงขอมูลตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด    

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

( รองศาสตราจารยจรูญ  เจริญเนตรกุล ) 
           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
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หลักเกณฑการเสนอขอครุภัณฑ 

1. จํานวนนักศึกษา นอยกวา  150 คน หลักสูตรละ  100,000 บาท 

2. จํานวนนักศึกษา ตั้งแต 150 คนข้ึนไป หลักสูตรละ  150,000 บาท 

3. จํานวนนักศึกษา ตั้งแต 200 คนข้ึนไป หลักสูตรละ  200,000 บาท 

 

หลักสูตรวิชา จํานวนนักศึกษา งปม.ท่ีเสนอขอ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   

1. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ( หลักสูตร 4 ป ) 262  คน 200,000 บาท 

2. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ ( หลักสูตร 4 ป ) 118  คน 100,000 บาท 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา   

3. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  ( หลักสูตร 4 ป ) 209  คน 200,000 บาท 

4. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  ( หลักสูตร 4 ป ) 138  คน 100,000 บาท 

5. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  ( หลักสูตร 4 ป ) 170  คน 150,000 บาท 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   

6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ( หลักสูตร 4 ป และเทียบโอน ) 205  คน 200,000 บาท 

7. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  ( หลักสูตร 4 ป และเทียบโอน ) 180  คน 150,000 บาท 

8. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม  ( หลักสูตร 4 ป ) 30  คน 100,000 บาท 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  ( หลักสูตรตอเนื่อง ) 118  คน 100,000 บาท 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   

10. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ( หลักสูตร 4 ป และเทียบโอน ) 192  คน 150,000 บาท 

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  ( หลักสูตรตอเนื่อง ) 65  คน 100,000 บาท 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   

12. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 120  คน 100,000 บาท 

หมายเหตุ   1. คิดจากจํานวนนักศึกษารับจริง และคงอยูในปจจุบัน  
      2. ไมนับรวมนักศึกษาตกคาง  
      3. ขอมูลจํานวนนักศึกษาอางอิงจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 

หลักเกณฑการเสนอขอโครงการ 

1. ในการเสนอขอโครงการจะตองมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ระยะปานกลาง 5 ป (2018 – 2022) 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



  

แบบ ป.10 

แบบเสนอโครงการ 

 งบประมาณแผนดิน   งบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ผลผลิต : ผูสําเร็จการศกึษาดานสังคมศาสตร     ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน    

 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร 

 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

1. ช่ือโครงการ             

2. ประเภทโครงการ 

 1)  การประชุม /อบรม /สัมมนา 

 2)  การเขารวม /จัดประกวด/แขงขัน 

 3)  การจดันทิรรศการ /จัดงาน /จัดกิจกรรม /จัดประกวด (ผูจัด) 

 4)  การประชาสัมพันธ /การแนะแนว /การทําการตลาด 

 5)  การศึกษาดูงาน/ การฝงตัวในสถานประกอบการ /ฝกประสบการณวิชาชีพ 

 6)  เครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 7)  การพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและงานสรางสรรคของนักศึกษา 

 8)  การทดสอบ /การวัดสมรรถนะ /การวัดความรู 

 9)  การผลิตสื่อ /ตําราทางวิชาการ 

 10) การศึกษา วิจัย องคความรู 

 11) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก (Ecosystem) 
 

3. โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

รายละเอียดดูไดจากเอกสารหมายเลข 1 

 1. สรางความโดดเดนและเปนเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี  (เลือกยุทธศาสตรยอย) 

  1.1 นวัตกรรมการศึกษา 

  1.2 การบริหารจดัการผูสอนรูปแบบใหม 

  1.3 การสรางคนตามอัตลักษณศรีวิชัย 

 2. สรางงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและกอใหเกิดคุณคาทางเศรษฐศาสตร 

 3. สรางสรรคมรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

 4. สรางระบบบริหารจัดการสมัยใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 



  

แบบ ป.10 

 

กลยุทธ        (ระบุเพียงหน่ึงกลยุทธ) 

มาตรการ        (ระบุเพียงหน่ึงมาตรการ) 

แผนงาน        (ระบุเพียงหน่ึงแผนงาน) 

4. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเปนมา เหตุผล ปญหา ความจําเปน ความสําคัญ ท่ีตองจัดทําโครงการรวมถึงผล 

ท่ีจะเกิดข้ึน/ผลท่ีจะไดรับจากการจัดโครงการ  อยางนอย 1 หนากระดาษ) 
      (ยอหนาท่ี 1  บรรยายความเปนมาหรือความสําคัญของเรื่องท่ีจะทํา โดยอางถึงหลักการ ทฤษฏี แนวทาง

ระดับประเทศ ยุทธศาสตรชาติ  นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง  ตลอดจนความตองการในการพัฒนา  เพ่ือแสดง

ขอมูลท่ีมีนํ้าหนักนาเช่ือถือ และใหความสําคัญของสถานการท่ีเกิดข้ึน และมีการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล)                      .                                                                                                                                 

.                                                                                                                                                     . 

                                                                                                                                                     . 

      (ยอหนาท่ี 2  บรรยายสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือแนวโนมของปญหาท่ีจะเกิดข้ึน  โดยเช่ือมโยงกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย  ซึ่งหากไมดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงแลวจะทําใหเกิดความเสียหาย

อยางไร)                                                                                                                                              . 

                                                                                                                                                     . 

                                                                                                                                                     . 

      (ยอหนาท่ี 3  สรุปวาจะแกปญหาดังกลาวตามยอหนาท่ี 2 อยางไร  และหากดําเนินการแลวจะชวยแกปญหาได

อยางไร  เกิดประโยชนกับใคร)                                                                                                                  . 

                                                                                                                                                     . 

                                                                                                                                                     . 

5. วัตถุประสงค (ระบุวัตถุประสงคของโครงการ ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักการและเหตุผล และช่ือโครงการ) 

 1)                            

 2)                          

 3)                              

6. กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ (ใหระบุกลุมเปาหมาย และจํานวนใหชัดเจน) 

  -  ผูบริหาร       จํานวน  คน  

-  อาจารย   จํานวน  คน 

-  เจาหนาท่ี   จํานวน  คน 

-  บุคคลท่ัวไป   จํานวน  คน 

-  นักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย จํานวน  คน 

-  นักเรียน/นักศึกษาจากภายนอก จํานวน  คน 

-  ชุมชน/องคกร    จํานวน  คน 

-  อ่ืนๆ (ระบุ)   จํานวน  คน 

   รวมท้ังส้ิน  จํานวน  คน 



  

แบบ ป.10 

 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ชื่อ-สกุล  / สาขา / คณะ / หมายเลขโทรศัพทมือถือ) 

 ชื่อ – สกุล                        สาขา                                   

 คณะ                                   หมายเลขโทรศัพทมือถือ     

8. สถานท่ีดาํเนนิโครงการ (ระบุ)  ชื่อสถานท่ี   อําเภอ   จังหวัด                    

9.  ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ (ระบุจํานวนครั้งในการจัดโครงการ โดย ในชองเดือนท่ีจะดําเนินการเพียง 1 ชอง/ครั้ง)  
 

จํานวนคร้ัง

ท่ีจัด

โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

 

10. กิจกรรมในการดาํเนินโครงการ  (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมใหชัดเจน และสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ รวมท้ัง

ตองระบุวิธีการท่ีสามารถนําไปปฏบัิติไดอยางเปนรูปธรรม) 

 อธิบายใหเห็นวากจิกรรมท่ีจะดําเนนิการมีรูปแบบอยางไร ต้ังแตกจิกรรมเร่ิมตนจนถึงกจิกรรมสุดทายวามีกจิกรรมใดท่ีตองทํา

บาง เชน    

 - ทดสอบ (pre test)  ความรูกอนการอบรม โดยใชแบบทดสอบ ฯลฯ       

 - การจดัอบรมใหความรูใน “หัวขอ…………”         

 - การแบงกลุมจดัทํา Work shop          

 - นําเสนอ แลกเปลีย่นเรยีนรู           

 - ทดสอบ (post test)  ความรูท่ีไดรบัหลังจากการอบรม โดยใชแบบทดสอบ ฯลฯ      

                                                                                                         
 

11. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ (โดยเลือกตัวช้ีวัดมาจากเอกสารหมายเลข  2) 

 1)                            

 2)                          

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

แบบ ป.10 

 

12. ประมาณการคาใชจาย  

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1.  คาตอบแทน  (ใหระบุรายละเอียดจํานวนคน/จํานวนวัน/อัตราท่ีขอตั้งคาตอบแทน) 

     1.1  คาตอบแทนวิทยากร 

     (แตกตัวคูณ  เชน  1 คน X 3 ช่ัวโมง X 600 บาท)                

     1.2  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

               

2. คาใชสอย    (ใหระบุรายละเอียดจํานวนคน/จํานวนวัน/อัตราท่ีขอตั้งคาใชสอย) 

       2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบ้ียเลี้ยง  คาเชาท่ีพัก   

                 

      2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

                 

       2.3 คาอาหารกลางวัน 

                 

       2.4 คาจางเหมาบริการ 

                 

       2.5 คาใชสอยอ่ืน ๆ เชน คาเชาสถานท่ี ฯลฯ 

                 

3. คาวัสดุ  (ใหระบุรายละเอียด) 

    3.1 วัสดุสํานักงาน 

               

    3.2 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

               

    3.3 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

               

    3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

                 

    3.5 วัสดุคอมพิวเตอร  

              
     

 

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

   

 

   

  

   
 

รวมงบประมาณ  
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13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแลวจะเกิดผลอยางไรบาง ใครเปนผูไดรับ ท้ังประโยชนโดยตรงและประโยชนดาน

ผลกระทบของโครงการ) 

             

             

              

14. การประเมินผลโครงการ (ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับวิธีดําเนินการ  และครอบคลุมประเด็นตางๆ ท่ี

ตองการทราบผล  และขอใหระบุเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล  เพ่ือวัดผลสําเร็จของวัตถุประสงคการจัดประชุม อบรม เชน 

แบบทดสอบความรู, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ขอเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 

                         

                         

                          
 

15. การติดตามผล   (ถามี) 

 1) ระบุประเด็นหรือหัวขอในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเน้ือหาของโครงการโดยจะเปนการติดตามผลลัพธหรือ

ผลสัมฤทธ์ิ (outcome) ท่ีเปนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 2) ระบุเครื่องมือและหัวขอท่ีใชในการติดตามผล เพ่ือวัดผลสําเร็จท่ีคาดวาจะไดรับจากการประชุม อบรมท้ังทางตรง และ

ทางออม เชน แบบสังเกตการณ, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ, แบบสอบถามก่ึงสัมภาษณหัวหนางาน, เพ่ือนรวมงาน, ผูรับบริการ, 

ผูใตบังคับบัญชาของผูเขาโครงการ 

 3) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล  และระยะเวลาท่ีตองสงรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ) 

                         

                          

 

 
 

 

 (ลงชื่อ)        ผูเสนอโครงการ 

  (                        ) 

          / /  

 
 

 (ลงชื่อ)        ผูเห็นชอบโครงการ 

 (               )       

                         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

                          / /  
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แบบเสนอรายการครุภณัฑ 

งบประมาณแผนดิน  งบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

จํานวน           หนวยนับ      ราคาตอหนวย      วงเงิน 

1. ช่ือรายการครภุัณฑ................................ ..............         ................ ...................        ................... 

2. ประเภทครุภัณฑ 

  ครุภัณฑการศึกษา       ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ครุภัณฑหองสมุด   ครุภัณฑสํานักงาน  

  ครุภัณฑประกอบอาคารใหม ระบุชื่ออาคาร...............................สรางเสร็จปงบประมาณ พ.ศ............ 

3. วัตถุประสงคของครุภัณฑ 

  เพ่ือทดแทนของเดิม (เปนการจัดหาครุภณัฑเพ่ือทดแทนครุภัณฑเดมิท่ีเสื่อมสภาพ) 

  เพ่ือเพ่ิมปริมาณเปาหมายผลผลิต (เปนการจัดหาครุภณัฑเพ่ือรองรับปรมิาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน                    

       ท้ังการเพ่ิมข้ึนตามนโยบายรัฐบาล หรือเพ่ิมข้ึนตามความตองการหรือสภาพปญหาของกลุมเปาหมาย) 

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต (เปนการจัดหาครุภัณฑเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/  

       มาตรฐานการดําเนินงาน) 

  ความจําเปนตองมี เพ่ือรองรับการดําเนินการตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

       โปรดระบุ........................................................................ 

4. เหตุผลความจําเปน และประโยชนของการใชงาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

มาตรฐานข้ันต่ําท่ีควรมี………..……….  มีอยูแลว……………….…..  ใชการได……….……..……  ชํารุด……………………..……… 

ใชสําหรับวิชา…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

หลักสูตร……………………..………………………..……….     ระดับ…………………………………………………………….……………….. 

จํานวนนักศึกษา………………………………….………….     ความถี่ในการใชงาน………………………………..……………………… 



แบบ ป.07 

5. คุณลักษณะเฉพาะ Specification  (กรณีรายการครภุัณฑเปนชุดท่ีมีรายการยอย ตองระบุ จาํนวนราคาตอหนวย     

และรายละเอียดของรายการดวย) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุจํานวนเงิน) 
 

    รายการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2563 2563 2563 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 

ลงนามสัญญา             

เบิกจายเงิน             

 

7. คําช้ีแจงอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ(Spec.) 

ช่ือครุภัณฑ………………………………………..    จํานวน  ……………………………. 

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร      วงเงิน ............................... บาท 

 เงินงบประมาณรายได ประจําป 2564     เงินงบประมาณประจําป 2564 

 

ลําดับท่ี รายละเอียด หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผูออกรายละเอียด 

 

1.  .................................................................. 

(..........................................) 

 

2.  ................................................................. 

(..........................................) 

 

3.  ................................................................. 

(..........................................) 
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