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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งได้รับ
การสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สังกัดกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพื้นที่จัดการศึกษา 4 พื้นที่ 3 จังหวัด คือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเป็น 4 ศูนย์พื้นที่ 
ประกอบด้วย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีเป้าหมายหลักที่จะผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณภาพ  คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากลและตอบสนองความต้องการของประเทศ สร้างงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม 

 
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2548  

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครู
วิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาส ในการศึกษา
ต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติและภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ด้วยการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมการก ากับติดตามและประเมินผลส่งผลให้เกิดการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์และสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการขยายโอกาสทางการศึกษาให้
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการบริการวิชาการ ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สู่ความยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชน
และอุตสาหกรรม 

3. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

1.2 นโยบำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 

แนวทำงกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
1. ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 
พ.ศ. 2564 - 2565 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
รวมทั้งการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดท าค าขอ
งบประมาณ โดยค านึงถึงความจ าเป็น และภารกิจของหน่วยงาน ความต้องการในพื้นที่
และแผนพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2. พิจารณาล าดับความส าคัญของภารกิจตามความจ าเป็นเร่งด่วน และเป็นรายการ
ที่มีความพร้อมในการด าเนินงานความพร้อมของพื้นที่ โดยหากต้องมีการด าเนินการตามกฎหมาย 
เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกับผังเมือง ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หน่วยงานต้องด าเนินการ
ให้ครบถ้วนก่อนการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย พร้อมจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม 
โครงการ รวมทั้งน าผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา และความสามารถ ใช้จ่ายและก่อหนี้
ผูกพันภายในปีงบประมาณมาใช้ประกอบการพิจารณาค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายด้วย 

3.  ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงการจัดกลุ่ม สถาบันการศึกษา พ.ศ. 2564 
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีอย่างครบถ้วน 

4.  พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ของหน่วยงานเพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

5. การจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ให้หน่วยงานแสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ 
หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และนโยบาย งบประมาณ วงเงิน โครงสร้าง งบประมาณ 
โดยบูรณาการงบประมาณในมิติหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และ
แผนพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งน าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ใช้ประกอบการจัดท า
รายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
1.  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ตามที่คณะรัฐมนตีให้ความเห็นชอบ ประกอบไปด้วย  
1)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
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2)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
4)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6)  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
7)  รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 

2.  แผนงาน สามารถจ าแนกงบประมาณเป็นประเภทต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  

1)  แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นปกติประจ าตามกฎหมาย จัดตั้งของหน่วยงานนั้น ๆ หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจน
ต่อเนื่อง 

2)  แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย ในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพื้นฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยก าหนดให้การจัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project based ที่แสดง
ค่าใช้จ่ายภารกิจยุทธศาสตร์ ของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

3)  แผนงานบูรณาการ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ส าหรับแผนงาน
บูรณาการที่คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป 
ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
ในแต่ละเป้าหมายของแผนงานบูรณาการให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดและลดความซ้ าซ้อน 
การจัดท างบประมาณของแผนงานบูรณาการควรจะจัดท า ในลักษณะ Project based 

4)  แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ภาครัฐที่ก าหนดไว้ ในงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบเงินอุดหนุน 

3.  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลกระทบหรือผลลัพธ์ ที่ต้องการจะให้เกิดต่อ
ประชาชนและประเทศ เป็นผลการด าเนินงานของรัฐ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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4.  นโยบายการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง กลยุทธ์หลักของรัฐบาล เพื่อให้บรรลุ  
ผลส าเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

เพื่อให้ทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีความเข้าใจและจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้  
ต้องค านึงถึงการน างบประมาณไปใช้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิด้วย 

 
แนวทำงกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2566 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับ

การจัดท างบประมาณจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 -2570 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 แผนด้านการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2570 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นโยบายมหาวิทยาลัย และภารกิจของหน่วยงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้ าซ้อนกัน ยึดหลักการจัดท าแผนงบประมาณตามรูปแบบการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย แบ่งออกเป็น 4 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนฉุกเฉิน โดยค านึงถึงการน างบประมาณไปใช้
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หน่วยงาน 
ที่มีรายรับในระดับคณะให้จัดท าประมาณการรายรับเฉพาะในส่วนรายรับจากการจัดการศึกษา 
ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน โดยการ
จัดท าประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษาของคณะ ให้ค านึงถึงสถิติการรับนักศึกษาในปี
ที่ผ่านมา และจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่จริง และแนวโน้มจ านวนนักศึกษาตามที่คาดว่าจะได้รับ
จริงทั้งหลักสูตรเดิม และหลักสูตรที่พัฒนาใหม่ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด บนพื้นฐานงบประมาณที่มีอยู่จ ากัด ส่วนการจัดท าประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ 
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จ าแนกออกเป็นแผนงาน/ผลผลิต โดยคณะ/หน่วยงานพิจารณาจัดล าดับความส าคัญการด าเนิน
ภารกิจตามกรอบวงเงินข้อเสนองบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 โดยให้ความส าคัญกับแผนงานยุทธศาสตร์ และมุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินหรือได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ หรือรายการที่
ไม่สามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน หรือรายการเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการ
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พร้อมพิจารณาถึงความจ าเป็น ความคุ้มค่า ศักยภาพ
ของหน่วยงานและความพร้อมในการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามกรอบวงเงินที่มีอย่างจ ากัด การจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยเป็นการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ซึ่งให้ความส าคัญต่อ
การด าเนินงานและผลส าเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ โดยมีการวัดผลความส าเร็จของผลงาน
ดังกล่าวด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 

 

1.3 แหล่งงบประมำณ 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,045,626,700 บาท 
โดยจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 1 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

หน่วย : บาท 
แหล่งงบประมำณ จ ำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 

งบประมาณรายจ่าย 776,311,400  76.63 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 236,710,000 23.37 

รวมทั้งสิ้น 1,013,021,400 100.00 
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ภำพประกอบที่ 1 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีพื้นที่จัดการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์สุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
วาสุกรี โดยจัดสรรงบประมาณลงศูนย์พื้นที่ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
 
 
 
 

776,311,400 บาท
ร้อยละ 76.33

236,710,000 บาท
ร้อยละ 23.37

งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้



งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ตำรำงท่ี 2 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมศูนย์พื้นที่และแหล่งงบประมำณ 
หน่วย : บาท 

ศูนย์พื้นที่ 
งบประมำณรำยจ่ำย 

งบประมำณรำยจ่ำย 
จำกเงินรำยได้ 

รวมทั้งสิ้น 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  636,775,500   82.03   138,035,200   58.31   774,810,700   76.48  
ศูนย์นนทบุรี  64,553,600   8.31   50,111,500   21.17   114,665,100   11.32  
ศูนย์สุพรรณบุรี  70,979,300   9.14   24,345,300   10.29   95,324,600   9.41  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  4,003,000   0.52   24,218,000   10.23   28,221,000   2.79  

รวม  776,311,400  100.00   236,710,000  100.00   1,013,021,400   100.00  
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ภำพประกอบที่ 2 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

จ ำแนกตำมศูนย์พื้นที่และแหล่งงบประมำณ 

 -
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1.4 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการจัดสรร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน
ของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 นโยบายส าคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้าง
เสถียรภาพในทุกมิติ และได้ก าหนดและจ าแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 4 แผน 
ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
7. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
1.1)  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั่วถึง 
และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ เพื่อยกระดับสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลสุวรรณภูมิ เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี มีความรู้ 
รักสู้งาน มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ สร้างและพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นสากล 
และตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศชาติ 

1.2)  กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยืน 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาโดยให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา

อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ อันจะน าไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน 

1.3)  กำรให้บริกำรวิชำกำร 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และเผยแพร่

ความรู้โดยเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนและสังคม มุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี รวมทั้งเป็น
แหล่งให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ชุมชน
เป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) เกิดความเข้มแข็งของชุมชน สังคม 
และมหาวิทยาลัย ภายใต้สังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เพื่อสร้างความมั่นคงให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ 

1.4)  กำรส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้ประชาชนในสังคมมีศีลธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ดี 

น าหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันได้ในสังคม มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ร่วมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมวงศานุวงศ์ รณรงค์และเผยแพร่ค่านิยมความเป็นไทย เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ความเป็นไทย ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2) รำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ 
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเงินเดือน 

ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และข้อก าหนดตามกฎหมายของบุคลากรภาครัฐ  
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการด าเนิน
ภารกิจของรัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
สมดุล 

 
งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ก าหนดภายใต้ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนโยบายของรัฐบาล 
ซึ่งด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการด าเนินงาน
ที่สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล สามารถจ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต ได้ดังนี้ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
2.1 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
2.2 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
3.2 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.3 โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตำรำงท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
จ ำแนกตำมแผนงำน/ผลผลิต 

หน่วย : บาท 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/ผลผลิต 
งบประมำณรำยจ่ำย 

งบประมำณรำยจ่ำย 
จำกเงินรำยได้ 

รวมทั้งสิ้น 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 522,835,600 67.35 17,645,900 7.46 540,481,500 53.35 

1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ 522,835,600 67.35 17,645,900 7.46 540,481,500 53.35 
2. แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

2,700,000 0.35 3,292,800 1.39 5,992,800 0.59 

2.1 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 2,700,000 0.35 2,198,800 0.93 4,898,800 0.48 
2.2 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - 1,094,000 0.46 1,094,000 0.11 

3. แผนงำนยทุธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดชว่งชวีิต 250,775,800 32.30 209,095,500 88.33 459,871,300 45.40 
3.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 10,007,700 1.29 30,888,900 13.05 40,896,600 4.04 
3.2 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

211,563,100 27.25 178,206,600 75.28 389,769,700 38.48 

3.3 โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคน 
ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

29,205, 000 3.76 - - 29,205,000 2.88 

4. งบกลำง - - 6,675,800 2.82 6,675,800 0.66 
รวมทั้งสิ้น 776,311,400 100.00 236,710,000 100.00 1,013,021,400 100.00 

13 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ภำพประกอบที่ 3 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ภำพรวม 

จ ำแนกตำมแผนงำน 

540,481,500 บาท
ร้อยละ 53.35

5,992,800 บาท
ร้อยละ 0.59

459,871,300 บาท
ร้อยละ 45.40

6,675,800 บาท
ร้อยละ 0.66

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต
งบกลาง

14 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
ภำพประกอบที่ 4 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมแผนงำน 

522,835,600 บาท
ร้อยละ 67.35

2,700,000 บาท
ร้อยละ 0.35

250,775,800 บาท
ร้อยละ 32.30

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

15 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
ภำพประกอบที่ 5 งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได ้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมแผนงำน 

17,645,900 บาท
ร้อยละ 7.46

3,292,800 บาท
ร้อยละ 1.39

209,095,500 บาท
ร้อยละ 88.33

6,675,800 บาท
ร้อยละ 2.82

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

งบกลาง

16 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตำรำงท่ี 4 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร และแหล่งงบประมำณ 

หน่วย : บาท 

ผลผลิต/โครงกำร 
งบประมำณรำยจ่ำย 

งบประมำณรำยจ่ำย 
จำกเงินรำยได้ 

รวมทั้งสิ้น 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
รายการบุคลากรภาครัฐ 522,835,600 67.35 17,645,900 7.46 540,481,500 53.35 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 2,700,000 0.35 2,198,800 0.93 4,898,800 0.48 
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม - - 1,094,000 0.46 1,094,000 0.11 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 10,007,700 1.29 30,888,900 13.05 40,896,600 4.04 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยี 

211,563,100 27.25 178,206,600 75.28 389,769,700 38.48 

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคน       
ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

29,205,000 3.76 - - 29,205,000 2.88 

งบกลาง - - 6,675,800 2.82 6,675,800 0.66 
รวมทั้งสิ้น 776,311,400 100.00 236,710,000 100.00 1,013,021,400 100.00 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 
ภำพประกอบที่ 6 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ภำพรวม 

จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

540,481,500 บาท
ร้อยละ 53.35

4,898,800 บาท
ร้อยละ 0.48

1,094,000 บาท
ร้อยละ 0.11

40,896,600 บาท
ร้อยละ 4.04

389,769,700 บาท
ร้อยละ 38.48

29,205,000 บาท
ร้อยละ 2.88

6,675,800 บาท
ร้อยละ 0.66

รายการบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลงัคน
ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

งบกลาง
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ภำพประกอบท่ี 7 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

522,835,600 บาท
ร้อยละ 67.35

2,700,000 บาท
ร้อยละ 0.35

10,007,700 บาท
ร้อยละ 1.29

211,563,100 บาท
ร้อยละ 27.25

29,205,000 บาท
ร้อยละ 3.76

รายการบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลงัคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ภำพประกอบที่ 8 งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

17,645,900 บาท
ร้อยละ 7.46

2,198,800 บาท
ร้อยละ 0.93

1,094,000 บาท
ร้อยละ 0.46

30,888,900 บาท
ร้อยละ 13.05

178,206,600 บาท
ร้อยละ 75.28

6,675,800 บาท
ร้อยละ 2.82

รายการบุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบกลาง
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ตำรำงท่ี 5 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย และแหล่งงบประมำณ 
 

หน่วย : บาท 

งบรำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำย 

งบประมำณรำยจ่ำย 
จำกเงินรำยได้ 

รวมทั้งสิ้น 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
งบบุคลากร  139,016,600   17.91   3,240,000   1.37   142,256,600   14.04  
งบด าเนินงาน  9,553,300   1.23   7,643,400   3.23   17,196,700   1.70  
งบลงทุน  194,028,600   24.99   5,412,100   2.28  199,440,700   19.69  
งบเงินอุดหนุน  433,712,900   55.87   180,979,100   76.46   614,692,000   60.68  
งบรายจ่ายอื่น  -   -     32,759,600   13.84   32,759,600   3.23  
งบกลาง  -     -     6,675,800   2.82   6,675,800   0.66  

รวมทั้งสิ้น  776,311,400   100.00   236,710,000   100.00  1,013,021,400   100.00  
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
 

ภำพประกอบท่ี 9 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย และแหล่งงบประมำณ 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ตำรำงท่ี 6 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร และงบรำยจ่ำย 

หน่วย : บาท 

ผลผลิต/โครงกำร งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น รวม 

รายการบุคลากรภาครัฐ 139,016,600 9,553,300 - 374,265,700 - 522,835,600 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

- - - 2,700,000 - 2,700,000 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

- - 4,708,200 5,299,500 - 10,007,700 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- - 160,115,400 51,447,700 - 211,563,100 

โครงการ : โครงการพัฒนาและ
ผลิตก าลังคนของประเทศ เพื่อ
รองรับนโยบาย Thailand 4.0 

- - 29,205,000 - - 29,205,000 

รวมทั้งสิ้น 139,016,600 9,553,300 194,028,600 433,712,900 - 776,311,400 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ภำพประกอบที่ 10 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร และงบรำยจ่ำย 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ตำรำงที่ 7 งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมผลผลิต และงบรำยจ่ำย 

หน่วย : บาท 

ผลผลิต/โครงกำร งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอุดหนนุ งบรำยจ่ำยอืน่ งบกลำง รวม 

รายการบุคลากรภาครัฐ 3,240,000 7,643,400 - 6,762,500 -  17,645,900 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

- - - 2,198,800 - 2,198,800 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

- - - 1,094,000 - 1,094,000 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสงัคมศาสตร ์

- - 1,592,600 26,204,600 3,091,700 30,888,900 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- - 3,819,500 144,719,200 29,667,900 178,206,600 

รวมทั้งสิ้น 3,240,000 7,643,400 5,412,100 180,979,100 32,759,600 6,675,800 236,710,000 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ภำพประกอบที่ 11 งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมผลผลิต และงบรำยจ่ำย 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตำรำงท่ี 8 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

หน่วย : บาท 

หน่วยงำน 
งบประมำณรำยจ่ำย 

งบประมำณรำยจ่ำย 
จำกเงินรำยได ้

รวมทั้งสิ้น 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
มทร.สุวรรณภูม ิ(ส่วนกลาง) 574,287,300 73.976 92,057,200 38.89 666,344,500 65.78 
ส านักงานอธิการบดี (ภาพรวม) 21,700,500 2.795 42,984,000 18.16 64,684,500 6.39 

-  ส านักงานอธกิารบด ี 24,000 0.003 386,000 0.16 410,000 0.04 
-  กองกลาง 404,400 0.052 12,609,300 5.33 13,013,700 1.28 
-  กองคลัง 12,000 0.002 - - 12,000 0.001 
-  กองนโยบายและแผน 12,000 0.002 340,000 0.14 352,000 0.03 
-  กองบริหารงานบุคคล 12,000 0.002 198,300 0.08 210,300 0.02 
-  กองพัฒนานักศกึษา 12,000 0.002 1,426,000 0.60 1,438,000 0.14 
-  กองบริหารทรัพยากรนนทบุร ี 941,000 0.121 10,065,200 4.25 11,006,200 1.09 
-  กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุร ี 16,940,200 2.182 11,066,400 4.68 28,006,600 2.76 
-  กองบริหารทรัพยากรวาสกุร ี 3,342,900 0.431 6,849,000 2.89 10,191,900 1.01 
-  กองส่งเสริมคุณภาพ - - 43,800 0.02 43,800 0.004 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตำรำงท่ี 8 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ (ต่อ)   

หน่วย : บาท 

หน่วยงำน 
งบประมำณรำยจ่ำย 

งบประมำณรำยจำ่ย 
จำกเงินรำยได ้

รวมทั้งสิ้น 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 28,834,800 3.714 7,347,900 3.10 36,182,700 3.57 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 21,221,100 2.734 1,118,400 0.47 22,339,500 2.21 
คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 15,587,400 2.008 26,500,700 11.20 42,088,100 4.15 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 22,695,900 2.924 12,602,500 5.32 35,298,400 3.48 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม 79,271,600 10.211 36,058,400 15.23 115,330,000 11.38 
คณะศิลปศาสตร ์ 5,263,000 0.678 10,988,200 4.64 16,251,200 1.60 
สถาบันวิจัยและพฒันา 24,000 0.003 2,669,500 1.13 2,693,500 0.27 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7,147,100 0.921 3,512,900 1.48 10,660,000 1.05 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 278,700 0.036 848,300 0.36 1,127,000 0.11 
ส านักงานตรวจสอบภายใน - - 22,000 0.01 22,000 0.002 

รวมทั้งสิ้น 776,311,400 100.00 236,710,000 100.00 1,013,021,400 100.00 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
ภำพประกอบท่ี 12 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  

จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
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สอ. (รวม) คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. สวพ. สวส. สวท. ตสน.

21,700,500

28,834,800

21,221,100
15,587,400

22,695,900

79,271,600

5,263,000
24,000

7,147,100

278,700 -
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
ภำพประกอบที่ 13 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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24,000 404,400 12,000 12,000 12,000 12,000
941,000

16,940,200

3,342,900

-

30 



31 
 

งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
ภำพประกอบที่ 14 งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  

จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
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คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. สวพ. สวส. สวท. ตสน.

42,984,000

7,347,900

1,118,400

26,500,700
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2,669,500
3,512,900

848,300 22,000

31 



32 
 

งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
ภำพประกอบที่ 15 งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ตำรำงท่ี 9 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2666  
จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ และงบรำยจ่ำย 

หน่วย : บาท 

หน่วยงำน งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน งบรำยจำ่ยอื่น รวม 

มทร.สุวรรณภูม ิ(ส่วนกลาง) 139,016,600 9,553,300 - 425,717,400 - 574,287,300 
ส านักงานอธิการบดี (ภาพรวม) - - 19,525,100 2,175,400 - 21,700,500 

-  ส านักงานอธกิารบด ี - - - 24,000 - 24,000 
-  กองกลาง - - - 404,400 - 404,400 
-  กองคลัง - - - 12,000 - 12,000 
-  กองนโยบายและแผน - - - 12,000 - 12,000 
-  กองบริหารงานบุคคล - - - 12,000 - 12,000 
-  กองพัฒนานักศกึษา - - - 12,000 - 12,000 
-  กองบริหารทรัพยากรนนทบุร ี - - - 941,000 - 941,000 
-  กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุร ี - - 16,500,000 440,200 - 16,940,200 
-  กองบริหารทรัพยากรวาสกุร ี - - 3,025,100 317,800 - 3,342,900 
-  กองส่งเสริมคุณภาพ - - - - - - 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ตำรำงที่ 9 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  

จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ และงบรำยจ่ำย (ต่อ)  
หน่วย : บาท 

หน่วยงำน งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน งบรำยจำ่ยอื่น รวม 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม - - 28,220,600 614,200 - 28,834,800 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

- - 21,008,300 212,800 - 21,221,100 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 14,159,600 1,427,800 - 15,587,400 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - - 21,438,000 1,257,900 - 22,695,900 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม - - 77,845,700 1,425,900 - 79,271,600 
คณะศิลปศาสตร ์ - - 4,708,200 554,800 - 5,263,000 
สถาบันวิจัยและพฒันา - - - 24,000 - 24,000 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 7,123,100 24,000 - 7,147,100 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน - - - 278,700 - 278,700 
ส านักงานตรวจสอบภายใน - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 139,016,600 9,553,300 194,028,600 433,712,900 - 776,311,400 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ตำรำงท่ี 10 งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ และงบรำยจ่ำย 

หน่วย : บาท 
หน่วยงำน งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น งบกลำง รวม 

มทร.สุวรรณภูมิ (ส่วนกลาง) 3,240,000 4,679,400 - 60,407,600 21,216,800 2,513,400 92,057,200 
ส านักงานอธิการบดี (ภาพรวม) - - - 42,984,000 - - 42,984,000 

-  ส านักงานอธิการบดี - - - 386,000 - - 386,000 
-  กองกลาง - - - 12,609,300 - - 12,609,300 
-  กองคลัง - - - - - - - 
-  กองนโยบายและแผน - - - 340,000 - - 340,000 
-  กองบริหารงานบุคคล - - - 198,300 - - 198,300 
-  กองพัฒนานักศึกษา - - - 1,426,000 - - 1,426,000 
-  กองบริหารทรัพยากร

วาสุกรี 
- - - 10,065,200 - - 10,065,200 

-  กองบรหิารทรัพยากร
นนทบุร ี

- - - 11,066,400 - - 11,066,400 

-  กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี 

- - - 6,849,000 - - 6,849,000 

-  กองส่งเสริมคุณภาพ - - - 43,800 - - 43,800 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ตำรำงท่ี 10 (ต่อ)  
หน่วย : บาท 

หน่วยงำน งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น งบกลำง รวม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 435,600 - 5,602,000 949,800 360,500 7,347,900 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

- 120,000 - 460,600 444,600 93,200 1,118,400 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 703,200 - 20,262,300 4,244,700 1,290,500 26,500,700 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 508,800 1,500,000 9,285,200 711,500 597,000 12,602,500 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรม 

- 613,200 2,319,500 27,138,700 4,723,800 1,263,200 36,058,400 

คณะศิลปศาสตร ์ - 583,200 1,592,600 7,786,000 468,400 558,000 10,988,200 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - 2,669,500 - - 2,669,500 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - 3,512,900 - - 3,512,900 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

- - - 848,300 - - 848,300 

ส านักงานตรวจสอบภายใน - - - 22,000 - - 22,000 

รวมทั้งสิ้น 3,240,000 7,643,400 5,412,100 180,979,100 32,759,600 6,675,800 236,710,000 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ตำรำงท่ี 11 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2566 
 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมำณ 
งบประมำณ

รำยจ่ำย 
ร้อยละ 

งบประมำณรำยจ่ำย 
จำกเงินรำยได้ 

ร้อยละ รวมทั้งสิน้ ร้อยละ 

พ.ศ. 2562 913,734,638 77.67 262,764,000 22.33 1,176,498,638 100.00 

พ.ศ. 2563 835,135,200 77.76 238,800,000 22.24 1,073,935,200 100.00 

พ.ศ. 2564 790,676,300 77.10 234,883,300 22.90 1,025,559,600 100.00 

พ.ศ. 2565 803,682,700 76.86 241,944,000 23.14 1,045,626,700 100.00 

พ.ศ. 2566 776,311,400  76.63  236,710,000  23.37  1,013,021,400 100.00 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ภำพประกอบที่ 16 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2566 
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งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ภำพประกอบที่ 17 งบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2566 

จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ 
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งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2. การประมาณการรายรับ 
 

2.1 กำรประมำณกำรรำยรับจำกงบประมำณแผ่นดิน 
 

การประมาณการรายรับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เป็นวงเงิน
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งสิ้นจ านวน 
803,682,700 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 522,835,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.35 
ของวงเงินงบประมาณ ประกอบด้วย 1 ผลผลิต ได้แก่ รายการบุคลากรภาครัฐ 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
จ านวน 2,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของวงเงินงบประมาณ ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 
ได้แก่ ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ  

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จ านวน 250,775,800 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 32.30 ของวงเงินงบประมาณ ประกอบด้วย 3 ผลผลิต/โครงการ ดังนี้ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน  10,007,700 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของวงเงินงบประมาณ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  
211,563,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.25 ของวงเงินงบประมาณ 

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 จ านวน 29,205,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 ของวงเงินงบประมาณ 
 

2.2 กำรประมำณกำรรำยรับจำกเงินรำยได ้
 

การประมาณการรายรับจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 เป็นข้อมูลตาม
แผนการจัดหารายได้ และบริหารทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการจัดหารายได้ บริหารทรัพย์สินและบริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดรายได้ของ
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการนโยบายการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรียบร้อยแล้ว โดยประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้นจ านวน   



41 
 

งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

260,990,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. รายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 224,290,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.94 ของประมาณการรายรับ  
2. รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ (เฉพาะเงินน าส่งมหาวิทยาลัย) 

จ านวน 7,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของประมาณการรายรับ 
2.1 ด้านการวิจัย จ านวน 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของ

ประมาณการรายรับ 
2.2 ด้านการบริการวิชาการ จ านวน 5,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.11 

ของประมาณการรายรับ 
3. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จ านวน  

15,400,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 5.90 ของประมาณการรายรับ รายละเอียด ดังนี้ 
3.1 รายได้จากหอพักนักศึกษา จ านวน 800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 

ของประมาณการรายรับ 
3.2 รายได้จากการเช่าสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ จ านวน 10,100,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 3.87 ของประมาณการรายรับ 
3.3 รายได้จากส่วนแบ่งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงและร้านค้าสวัสดิการ 

จ านวน 2,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของประมาณการรายรับ 
3.4 รายได้จากตลาดราชมงคล จ านวน 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 

ของประมาณการรายรับ 
3.5 รายได้จาก RUS Hotel & Convention จ านวน 1,000,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของประมาณการรายรับ 
4. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ ได้จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย จ านวน  

10,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.02 ของประมาณการรายรับ 
5. รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริจาค จ านวน 500,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 0.19 ของประมาณการรายรับ 
6. รายได้หรือผลประโยชน์อื่น จ านวน 3,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.26 

ของประมาณการรายรับ 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตำรำงท่ี 12 กำรเปรียบเทียบประมำณกำรรำยรับจำกงบประมำณแผ่นดิน  
และประมำณกำรรำยรับจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

หน่วย : บาท 

รำยกำร 
ประมำณกำร 
ปี พ.ศ. 2565 

ประมำณกำร 
ปี พ.ศ. 2566 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จ ำนวน ร้อยละ 
งบประมำณแผ่นดิน 803,682,700 776,311,400 -27,371,300 -3.41 

รายการบุคลากรภาครัฐ 515,700,500 522,835,600 7,135,100 1.38 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 19,206,600 2,700,000 - - 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

256,080,600 10,007,700 -9,198,900 -47.89 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 2,700,000 211,563,100 -44,517,500 -17.38 
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิต
ก าลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 

9,995,000 29,205,000 19,210,000 192.20 

งบประมำณเงินรำยได้ 241,944,000 260,990,000 7,060,700 3.01 
รายได้หรือผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียม 
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

209,018,000  224,290,000   15,272,000   7.31  

รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ 

5,000,000  7,000,000   2,000,000   40.00  

รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย 

14,926,000  15,400,000   474,000   3.18  

รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน 
ของมหาวิทยาลัย 

10,000,000  10,500,000   500,000   5.00  

รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริจาค 
3,000,000 

 500,000  
800,000 2.67 

รายได้หรือผลประโยชน์อื่น  3,300,000  

รวมทั้งสิ้น 1,045,626,700 1,037,301,400 -8,325,300  -0.80  
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เมื่อเปรียบเทียบประมาณการรายรับจากงบประมาณแผ่นดินและประมาณการ
รายรับจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า 
ประมาณการรายรับจากงบประมาณแผ่นดินและประมาณการรายรับจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพรวม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 8,325,300 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.80 โดยประมาณการรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 27,371,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.41
ของประมาณการรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายรับจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 7,060,700 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.01 ของประมาณการรายรับจากเงินรายได้ 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

3. การจัดสรรงบประมาณ 
 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน
ทั้งสิ้น จ านวน 1,045,626,700 บาท โดยเป็นงบประมาณรายจ่าย จ านวน 803,682,700 บาท 
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 241,944,000 บาท 
 

ตำรำงที่ 13 กำรเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได ้
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

หน่วย : บาท 

แหล่งงบประมำณ 
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ผลต่ำง ร้อยละ 

งบประมาณรายจ่าย 803,682,700 776,311,400 -27,371,300 -3.41 
งบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ 

241,944,000 236,710,000 -5,234,000 -2.16 

รวมทั้งสิ้น 1,045,626,700 1,013,021,400 -32,605,300 -3.12 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 

1,013,021,400 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 32,605,300 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.12 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด โดยได้รับจัดสรรจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 776,311,400 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 27,371,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.41 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จ านวน 236,710,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 5,234,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

3.1 กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 
 

ตำรำงท่ี 14 กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 

หน่วย : บาท 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
รายการบุคลากรภาครัฐ 515,700,500 64.17 522,835,600 67.35 7,135,100 1.38 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 2,700,000 0.34 2,700,000 0.35 - - 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

19,206,600 2.39 10,007,700 1.29 -9,198,900 -47.89 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 256,080,600 31.86 211,563,100 27.25 -44,517,500 -17.38 
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคน
ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

9,995,000 1.24 29,205,000 3.76 19,210,000 192.20 

รวมทั้งสิ้น 803,682,700 100.00 776,311,400 100.00 -27,371,300 -3.41 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
ภำพประกอบท่ี 18 กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมผลผลิต/โครงกำร 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ตำรำงท่ี 15 กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 
 

หน่วย : บาท 

งบรำยจ่ำย 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
งบบุคลากร 148,550,200 18.48 139,016,600 17.91 -9,533,600 -6.42 
งบด าเนินงาน 9,747,800 1.21 9,553,300 1.23 -194,500 -2.00 
งบลงทุน 222,748,900 27.72 194,028,600 24.99 -28,720,300 -12.89 
งบเงินอุดหนุน 422,635,800 52.59 433,712,900 55.87 11,077,100 2.62 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 

รวมทัง้ส้ิน 803,682,700 100.00 776,311,400 100.00 -27,371,300 -3.41 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
ภำพประกอบท่ี 19 กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตำรำงท่ี 16 กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

หน่วย : บาท 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
มทร.สุวรรณภูมิ (ส่วนกลาง) 570,817,700 71.025 574,287,300 73.976 3,469,600 0.61 
ส านักงานอธิการบดี (ภาพรวม) 114,618,200 14.262 21,700,500 2.795 -92,917,700 -81.07 

-  ส านักงานอธิการบดี 2,075,200 0.258 24,000 0.003 -2,051,200 -98.84 
-  กองกลาง 28,513,100 3.548 404,400 0.052 -28,108,700 -98.58 
-  กองคลัง 18,000 0.002 12,000 0.002 -6,000 -33.33 
-  กองนโยบายและแผน 18,000 0.002 12,000 0.002 -6,000 -33.33 
-  กองบริหารงานบุคคล 18,000 0.002 12,000 0.002 -6,000 -33.33 
-  กองพัฒนานักศึกษา 18,000 0.002 12,000 0.002 -6,000 -33.33 
-  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 9,251,700 1.151 941,000 0.121 -8,310,700 -89.83 
-  กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 74,201,700 9.233 16,940,200 2.182 -57,261,500 -77.17 
-  กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 498,500 0.062 3,342,900 0.431 2,844,400 570.59 
-  กองส่งเสริมคุณภาพ 6,000 0.001 - - - - 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตำรำงท่ี 16 กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ (ต่อ)  

หน่วย : บาท 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 22,565,600 2.808 28,834,800 3.714 6,269,200 27.78 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 10,652,900 1.326 21,221,100 2.734 10,568,200 99.20 
คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ 18,264,100 2.273 15,587,400 2.008 -2,676,700 -14.66 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19,821,200 2.466 22,695,900 2.924 2,874,700 14.50 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม 40,515,800 5.041 79,271,600 10.211 38,755,800 95.66 
คณะศิลปศาสตร์ 5,570,500 0.693 5,263,000 0.678 -307,500 -5.52 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 59,000 0.007 24,000 0.003 -35,000 -59.32 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 394,000 0.049 7,147,100 0.921 6,753,100 1,713.98 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 388,700 0.048 278,700 0.036 -110,000 -28.30 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 15,000 0.002 - - -15,000 -100.00 

รวมทั้งสิ้น 803,682,700 100.00 776,311,400 100.00 -27,371,300 -3.41 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
ภำพประกอบที่ 20 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
ภำพประกอบที่ 21 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

3.2 กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

ตำรำงท่ี 17 กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมผลผลิต 

หน่วย : บาท 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
รายการบุคลากรภาครัฐ 18,553,200 7.67 17,645,900 7.45 -907,300 -4.89 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3,542,400 1.46 2,198,800 0.93 -1,343,600 -37.93 
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,238,400 0.51 1,094,000 0.46 -144,400 -11.66 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 28,536,100 11.79 30,888,900 13.05 2,352,800 8.24 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

183,417,500 75.81 178,206,600 75.28 -5,210,900 -2.84 

งบกลาง 6,656,400 2.75 6,675,800 2.82 19,400 0.29 

รวมทั้งสิ้น 241,944,000 100.00 236,710,000 100.00 -5,234,000 -2.16 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ภำพประกอบท่ี 22 กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมผลผลิต 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ตำรำงท่ี 18 กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 
 

หน่วย : บาท 

งบรำยจ่ำย 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
งบบุคลากร 3,240,000 1.34 3,240,000 1.37 - - 
งบด าเนินงาน 7,861,700 3.25 7,643,400 3.23 -218,300 -2.78 
งบลงทุน 17,372,800 7.18 5,412,100 2.29 -11,960,700 -68.85 
งบเงินอุดหนุน 176,769,400 73.06 180,979,100 76.46 4,209,700 2.38 
งบรายจ่ายอื่น 30,043,700 12.42 32,759,600 13.84 2,715,900 9.04 
งบกลาง 6,656,400 2.75 6,675,800 2.82 19,400 0.29 

รวมทั้งสิน้ 241,944,000 100.00 236,710,000 100.00 -5,234,000 -2.16 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
ภำพประกอบท่ี 23 กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตำรำงท่ี 19 กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

หน่วย : บาท 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
มทร.สุวรรณภูมิ (ส่วนกลาง) 87,266,200 36.07 92,057,200 38.89 4,791,000 5.49 
ส านักงานอธิการบดี (ภาพรวม) 53,409,200 22.08 42,984,000 18.16 -10,425,200 -19.52 

-  ส านักงานอธิการบดี 496,100 0.21 386,000 0.16 -110,100 -22.19 
-  กองกลาง 14,738,300 6.09 12,609,300 5.33 -2,129,000 -14.45 
-  กองคลัง 79,500 0.03 - - - - 
-  กองนโยบายและแผน 390,000 0.16 340,000 0.14 -50,000.00 -12.82 
-  กองบริหารงานบุคคล 960,600 0.40 198,300 0.08 -762,300 -79.36 
-  กองพัฒนานักศึกษา 5,328,600 2.20 1,426,000 0.60 -3,902,600 -73.24 
-  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 9,297,000 3.84 10,065,200 4.25 768,200 8.26 
-  กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 13,782,700 5.70 11,066,400 4.68 -2,716,300 -19.71 
-  กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 7,536,800 3.12 6,849,000 2.89 -687,800 -9.13 
-  กองส่งเสริมคุณภาพ 799,600 0.33 43,800 0.02 -755,800 -94.52 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตำรำงท่ี 19 กำรเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมหน่วยงำน (ต่อ)  

หน่วย : บาท 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 6,547,900 2.71 7,347,900 3.10 800,000 12.22 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1,507,800 0.62 1,118,400 0.47 -389,400 -25.83 
คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25,501,200 10.54 26,500,700 11.20 999,500 3.92 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,749,200 4.86 12,602,500 5.32 853,300 7.26 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม 36,362,100 15.03 36,058,400 15.23 -303,700 -0.84 
คณะศิลปศาสตร์ 12,194,200 5.04 10,988,200 4.64 -1,206,000 -9.89 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3,030,200 1.25 2,669,500 1.13 -360,700 -11.90 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,383,300 1.40 3,512,900 1.48 129,600 3.83 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 894,700 0.37 848,300 0.36 -46,400 -5.19 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 98,000 0.04 22,000 0.01 -76,000 -77.55 

รวมทั้งสิ้น 241,944,000 100.00 236,710,000 100.00 -5,234,000 -2.16 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
ภำพประกอบที่ 24 งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
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งบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
ภำพประกอบที่ 25 งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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4. การผูกพันงบประมาณข้ามป ี
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไม่มีภาระ
ผูกพันงบประมาณข้ามปี จากงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
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