


ข้อ (1) การจัดสรรตามประกาศสถาบันฯ ปรับแก้ไขและใช้ 1 ต.ค.2559

การจัดสรร กิจกรรม ประเภทค่าใช้จ่าย

1.หักสํารองจ่าย   -  กิจกรรม บริหารทั่วไป  -  จํานวนเงินรวมของกองทุนสํารองทั้งหมดที่หักจากประมาณการรายรับสุทธิของส่วนงาน ตามสัดส่วนที่กําหนด

    และหรือส่วนงานประสงค์จะหักสํารองจ่ายมากกว่าที่กําหนดไว้ เพื่อดําเนินงาน/กิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

    ระหว่างปีงบประมาณ หรือไม่ได้ตั้งค่าใช้จ่ายรองรับไว้ 

1.1 หักสํารองจ่ายร้อยละ 15   -  จํานวนเงินสํารองจ่ายที่หักเท่ากับร้อยละ 15 จากวงเงินประมาณการรายรับสุทธิของส่วนงาน

1.2 หักสํารองจ่ายเกินกว่าร้อยละ 15    จํานวนเงินสํารองจ่ายที่ส่วนงานประสงค์จะหักไว้มากกว่าร้อยละ 15 เพื่อสํารอง ดังนี้

     เท่ากับร้อยละ…  -  การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน เช่น การรับนักศึกษาบางสาขาวิชาหรือหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา

    (ส่วนงานกําหนด แต่ไม่ต่ํากว่า  -  ประมาณการรายรับที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีแต่ยังไม่ทราบจํานวนเงินและประเภทค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน (เมื่อทราบรายรับจริงและค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่าย

     หลักเกณฑ์ที่กําหนด)     จริงให้โอนจากกองทุนสํารองไปยังกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยโอนตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในมาตรการบริหารงบประมาณประจําปี 

  ซึ่งกําหนดไว้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมีนาคม และเดือนกรกฎาคม)

2. งบยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  -  เพื่อดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนกลุยุทธ์ของส่วนงาน  -  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน/ส่วนงานที่จะต้องดําเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ เพื่อผลักดันตัวชี้วัดใน

    ตั้งงบประมาณร้อยละ .....      และของสถาบันในกิจกรรมต่าง ๆ     แผนกลยุทธ์ของส่วนงานและของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด ทั้งในระดับผลลัพธ์และผลผลิต และสามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ

    (ส่วนงานกําหนด แต่ไม่ต่ํากว่า     ได้อย่างชัดเจน โดยสามารถตั้งงบประมาณได้มากกว่าร้อยละ 5 เมื่อหักสํารองจ่ายร้อยละ 15 (ข้อ 1.1 ) แล้ว

     หลักเกณฑ์ที่กําหนด)

 3. ชดใช้เงินคงคลัง  -  กิจกรรม บริหารทั่วไป  -  วงเงินที่ตั้งงบประมาณชดใช้คืนเงินสะสมฯ สําหรับค่าใช้จ่ายหรือรายการที่สภาสถาบันอนุมัติให้ส่วนงานใช้เงินรายได้สะสม  (เงินคงคลัง)

     ประจําปีนั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนการชดใช้เงินรายได้สะสมฯ  

 4. งบประจํา  -  เพื่อดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง      ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสิทธิและกฎหมาย  ได้แก่

 -  เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างพนักงาน ค่าจ้างชั่วคราว เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน ได้แก่ เงินประจําตําแหน่ง  เงินค่ารองชีพชั่วคราว ฯลฯ เป็นต้น

    ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างพนักงาน ค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทั้งในงบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบเงินอุดหนุน

 -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าดูแลและบํารุงรักษา สวนหย่อม ค่าบํารุงรักษาลิฟท์ 

    เครื่องปรับอากาศ ค่าบํารุงรักษาระบบต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอาคาร (รายการค่าจ้างเหมาบริการที่มีการทําสัญญารายปี

    และต่อเนื่องทุกปี) รวมถึง ค่าจ้างเหมาบุคลากรเป็นรายวัน/รายเดือน เช่น คนงานเกษตรรายวัน 

 -  ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าเช่าวงจร และค่าอินเทอร์เน็ต)

 -  ค่าบํารุงสมาชิกสมาคมต่อเนื่องทุกปี

 5. งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  -  กิจกรรม บริหารทั่วไป  -  รายการที่จัดเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ของสํานักงบประมาณ) และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่

    ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแปลง   ค่าเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง(ค่า K)  ค่ากรรมการตรวจการจ้าง  ค่าคุมงาน ค่าออกแบบ

    (ที่เป็นเอกชนหรือนิติบุคคล)

 6. เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  -  เพื่อดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  -  เงินสนับสนุนหรือเงินบริจาคที่หน่วยงานภายนอกและหรือบุคคลบริจาคหรือสนับสนุน โดยมีการระบุวัตถุประสงค์ในการ

    สนับสนุนหรือบริจาคอย่างชัดเจนและออกใบเสร็จรับเงินสถาบันให้กับหน่วยงานและหรือผู้สนับสนุน รวมถึงการทําบันทึก

    ข้อตกลง การทําความร่วมมือ (MOU)

รายละเอียดกิจกรรมและประเภทงบรายจ่าย และค่าใช้จ่าย 

แนบท้ายประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจําปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2559     
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ข้อ (2) การจัดสรรตามจุดเด่นหรือจุดเน้น

1. ด้านผลิตบัณฑิต   -  เพื่อการดําเนินงานและบริหารการศึกษาในกิจกรรม จัดการเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ

   ร้อยละ...(ส่วนงานกําหนด)...      และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     กิจกรรม งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - งบดําเนินงาน  เพื่อเป็น ค่าล่วงเวลา (เกี่ยวกับการเรียนการสอน) ค่าสอนพิเศษ ค่าตรวจกระดาษคําตอบ ค่าวัสดุการศึกษา 

    ค่าตรวจและคุมวิทยานิพนธ์/โครงการศึกษากรณีพิเศษ ค่าพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์/     

    ปัญหาพิเศษ/ค่าสอบสัมมนา ค่าตรวจบทความของนักศึกษา ค่าตอบแทนผู้ช่วยคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

    ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าที่พักอาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

    ค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ/กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายเพื่องานราชการในประเทศ/ต่างประเทศ (เกี่ยวกับนักศึกษา) 

    ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (รางวัลนักวิจัย)

 - งบลงทุน  เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

   (เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะทางกับบางคณะ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ ฯลฯ ) ครุภัณฑ์การศึกษา (เฉพาะทางของทุกคณะ)

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน (ค่าครุภัณฑ์ที่เป็นโครงการยุทธศาสตร์)

 - งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน (โครงการยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่งบลงทุน)

 2. ด้านวิจัยและนวัตกรรม  -   เพื่อดําเนินงานในการวิจัย ค้นคว้า แสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ

    ร้อยละ...(ส่วนงานกําหนด)...      รวมทั้งการค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ 

  :- กิจกรรม พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ  - งบดําเนินงาน  เพื่อเป็นเงินรางวัลให้กับบุคลากรที่ทําชื่อเสียงให้กับสถาบัน (รวมผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

   ผลงานสร้างสรรค์) ค่าตอบแทนการเสนอบทความทางวิชาการ ( รวมการนําเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและ

   วารสารวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ)  ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ (Page charge)

 - งบเงินอุดหนุน  เพื่อเป็นทุนอุดหนุนในการเดินทางไปเสนอผลงาน/บทความทางวิชาการ

   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย (รวมการอ่านข้อเสนอโครงการวิจัย)

   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน (โครงการยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่งบลงทุน)

  :- กิจกรรม งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  - งบเงินอุดหนุน  เพื่อเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินงานโครงการวิจัย เงินสนับสนุนนักศึกษาในการทําผลงานในวิชาวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์

   โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระหรือวิชาในลักษณะเดียวกัน (รวมทั้งปริญญาตรี โท เอก)

   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน(โครงการยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่งบลงทุน)

   เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาของประเทศ (ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล)

   เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ (ด้านการวิจัยพื้นฐาน/ด้านการวิจัยประยุกต์/ด้านการวิจัยและพัฒนา)

 - งบลงทุน  เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ในการทําวิจัย (ไม่ใช่ครุภัณฑ์ที่อยู่ในโครงการวิจัย)

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน (โครงการยุทธศาสตร์) สําหรับครุภัณฑ์ที่ใช้ในการทําวิจัย

 3. ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  - เพื่อการดําเนินงานใน  งาน/โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ 

      ร้อยละ...(ส่วนงานกําหนด)...    ในการจัดประชุม/สัมมนา/นิทรรศการ/วารสาร/ความร่วมมือ ด้านวิชาการ 

   จัดอบรมระยะสั้น ระยะยาว  และการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้

   ในระดับสูงทางวิชาการ การบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ แก่ชุมชน

     ในแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

   ผู้รับบริการภายนอก องค์กรต่าง ๆ และให้คําปรึกษาทางวิชาการ

   ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์/ทรัพย์สินทางปัญญาที่นําไปสู่เชิงพาณิชย์/นวตักรรม  

   การแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น การรองรับประชาคมอาเซียน 

   การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงโครงการหารายได้เพิ่ม-

   จากทรัพย์สินทางปัญญา
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 3. (ต่อ)  :- กิจกรรม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน  - งบดําเนินงาน  เพื่อเป็นค่าล่วงเวลา (เกี่ยวกับกิจกรรมที่นอกเหนือจากการจ้างเหมาบริการหรือโครงการ)  ค่าวัสดุที่ใช้ในการให้บริการ

   (ซึ่งไม่รวมค่าวัสดุที่เป็นค่าใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ)

   ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความทางวิชาการ ค่าจ้างเหมาบริการ (จัดทําและตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ วารสาร ภายในสถาบัน)   

 - งบเงินอุดหนุน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการที่มีรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ 

   โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  

   โครงการความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน  โครงการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี เป็นต้น

   รวมถึงค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (เงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย)

   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน(โครงการยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่งบลงทุน)

   เงนิอุดหนุนเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา (โครงการปริญญาตรีต่อเนื่อง/โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง/โครงการประเมินความ-

   สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ)

   เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย/โครงการสร้างความมั่นคงในชีวิต/

   โครงการสร้างความเข้มแข็งและอบอุ่นของครอบครัวไทย)

 :- กิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  - งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดสัมมนา/นิทรรศการ

   เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นการเผยแพร่ ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน

    อนุรักษ์ สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  โครงการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  เช่น

   โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่นระดับชุมชน โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาการทํานาภาคใต้-

   สนองงานตามโครงการพระราชดําริด้านการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมของชาติ เป็นต้น

   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน(โครงการยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่งบลงทุน)

  :- กิจกรรม งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  - งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้จากการทําบันทึกข้อตกลง การให้ความร่วมมือ (MOU)

4. ค่าใช้จ่ายบริหารและความเป็นนานาชาติ - เพื่อดําเนินงานในกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย ที่สนับสนุนด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัยและนวัตกรรม

    เท่ากับร้อยละ 15 และรวมร้อยละ 15 ของ   และด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงความเป็นนานาชาติ

   วงเงินที่สนับสนุนด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย      กิจกรรม ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  - งบดําเนินงาน เพื่อเป็น ค่าล่วงเวลา/ค่าคุมสอบ (ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบประจําภาค)

    และนวัตกรรม และด้านการถ่ายทอด-  - งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา (ถ้ามี)

    องค์ความรู้  - งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน (โครงการยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่งบลงทุน)

    (เป็นค่าใช้จ่ายบริหารที่สนับสนุน

     ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัยและนวัตกรรม     :- กิจกรรม บริหารวิชาการ  - งบเงินอุดหนุน  เพื่อเป็น ทุนอุดหนุนการศึกษา  (รวมโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ทุนสําหรับบุตรบุคลากรของส่วนงาน

     และด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้    ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) ทุนอุดหนุนบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท-เอกในประเทศ/ต่างประเทศ ทุนอุดหนุนโครงการความร่วมมือ

     และเทคโนโลยี รวมถึงความเป็นนานาชาติ    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน (โครงการยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่งบลงทุน)

     ของทั้ง 3 ด้าน)

   :- กิจกรรม พัฒนาคุณภาพนักศึกษา  - งบดําเนินงาน เพื่อเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

 - งบเงินอุดหนุน  เพื่อเป็น ทุนอุดหนุนการศึกษา ( สนับสนุนนักศึกษาประกวดผลงาน เงินรางวัลให้นักศึกษาจากผลงานวิจัย 

   ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ผลงานสร้างสรรค์ ) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน (โครงการยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่งบลงทุน)

   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ

 - งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ (พิเศษ) 

   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา/โครงงานนักศึกษา

   :- กิจกรรม พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ - งบดําเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมของหน่วยงาน (จัดอบรมภายในโดยสถาบันเป็นเจ้าภาพ) ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ

  (ภายนอกสถาบัน)/ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการในประเทศ/ต่างประเทศ (รวมการดูงาน)

  ค่าเบี้ยประกันภัย (ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ)

184429_ภาคผนวกทา้ยประกาศ ผ่านผูบ้รหิารปรับใชป้ี 60 สง่นติกิาร ปรับแกไ้ข 1 ต.ค.59



การจัดสรร กิจกรรม ประเภทค่าใช้จ่าย

4. (ต่อ)    :- กิจกรรม ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา  - งบดําเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตสื่อการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทําสื่อการเรียนการสอน

 - งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน(โครงการยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่งบลงทุน)

 - งบลงทุน เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ต้องจัดหามาเพื่อประกอบกับครุภัณฑ์การศึกษาอื่นที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน (ค่าครุภัณฑ์ โครงการยุทธศาสตร์)

   :- กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  - งบดําเนินงาน เพื่อเป็นค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์ ค่าเบี้ยประชุม(กรรมการพิจารณาหลักสูตร)

 - งบลงทุน  เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

    เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบประเมินผลหลักสูตร

 - งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน(โครงการยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่งบลงทุน)

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน (ค่าครุภัณฑ์ โครงการยุทธศาสตร์)

 - งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแนะนําหลักสูตร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น โครงการตลาดนัดหลักสูตร 

   โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ เป็นต้น

   :- กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตตํารา  - งบดําเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเขียนตํารา ค่าจ้างเหมาบริการ (เกี่ยวกับผลิตตํารา) 

   วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ ซ่อม ผลิตตํารา ที่ดําเนินการเอง)

 - งบลงทุน  เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการศึกษา 

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน (ค่าครุภัณฑ์ โครงการยุทธศาสตร์)

 - งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน(โครงการยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่งบลงทุน)

  :- กิจกรรม บริหารทั่วไป/ บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา/  - งบดําเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการสนับสนุนการศึกษา (ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในข้อ (1)

     บริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ     การจัดสรรตามประกาศสถาบันฯ 4.งบประจํา)

 - งบลงทุน  เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการศึกษา เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

    ระบบพัฒนาการบริหารและจัดการด้านการศึกษา ระบบการสืบค้นข้อมูล ระบบการผ่านเข้า-ออก เป็นต้น

         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบัน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการยุทธศาสตร์) สําหรับสิ่งก่อสร้างจะตั้งที่กิจกรรมบริหารทั่วไป

 - งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเจรจาธุรกิจ  

    เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการพัฒนาสถาบัน(โครงการยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่งบลงทุน)

 - งบรายจ่ายอื่น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม หรือโครงการพิเศษรายจ่ายอื่นที่สนับสนุนการศึกษา  เช่น ค่าสนับสนุนการดําเนินงานที่ประชุม

    สภาคณาจารย์/สภาคณบดี/หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือสถาบันฯต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพ 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา/ทบทวนแผนกลยุทธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานประจําปี เป็นต้น

    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของสถาบัน

  :- เพื่อดําเนินงานอื่นๆใน  งาน/กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย  ที่เกี่ยวกับการศิลปวัฒนธรรม  - งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่

   โครงการจัดสัมมนา/นิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

 - งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการพัฒนาสถาบัน(โครงการยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่งบลงทุน)

 - งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่

   วันคล้ายวันสถาปนาคณะ วางพวงหรีด พวงมาลา มุทิตาจิต ประเพณีต่าง ๆ  เช่น แห่เทียนพรรษา สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น
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