
 

 
 

ข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณในการบริหารจัดการการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
 
 



ค าน า 
 
 ข้อมูลสารสนเทศด้านงบประงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ ประกอบไปด้วย (1) งบประมาณแผ่นดิน  (2) งบประมาณ
รายได้ บ.กศ. และ (3) งบประมาณรายได้ กศ.พ. ซึ่งข้อมูลนี้จะแจกแจงแนวทางการบริหารงบประมาณในระดับคณะ ภาควิชาและ
สาขาวิชา/หลักสูตร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและถูกต้องในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและ
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของหน่วยงานที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
              ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จารุวัลย์  รักษ์มณี 
                         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               6 ตุลาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. นโยบายการบริหารงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

1. มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ตามผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจกรรมรวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (ค่าวัสดุการศึกษา) จัดสรรให้คณะร้อยละ 50 พัฒนาส านัก สถาบันร้อยละ 25 พัฒนามหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 และ พัฒนาตาม
ผลคะแนนตัวชี้วัดร้อยละ 5 
3. การใช้จ่ายงบประมาณ ให้ตอบสนองตัวชี้วัด การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้        ในโครงการโดยเคร่งครัด 
5. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้เป็นทุกเดือนและทุกไตรมาส ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ตามเกณฑ์
ของกระทรวงการคลัง) เพ่ือรายงานต่อ          สภามหาวิทยาลัย 
6. ให้ผู้บริหารระดับคณบดี และผู้อ านวยการส านักส านัก สถาบันและศูนย์ ได้ตรวจสอบโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ครอบคลุม
ภารกิจและวัตถุประสงค์ตามข้อที่ 2 แล้วสรุปเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สป.อว. และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยระบุทั้งงบประมาณและ
จ านวนโครงการให้ชัดเจน ก่อนการอนุมัติโครงการ 
7. ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ ก าหับการด าเนินงานตามนโยบาย พร้อมทั้งตรวจสอบ และอนุมัติโครงการ 
 

2. นโยบายการบริหารงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

1. การบริหารงบประมาณให้อยู่ในกรอบที่คณะก าหนด ดังนี้ 
 

ล าดับ พันธกิจ %การใช้งบประมาณแผ่นดิน %การใช้งบประมาณรายได้ 

1 การจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2 การวิจัย ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 หรือตามวงเงินที่คณะ

สนับสนุนหรือท่ีสาขาจัดสรรเพ่ิมเติม) 
- 

3 การบริการวิชาการ* (ควรขอรับการสนับสนุนจากงบ
ยุทธศาสตร์แทนการใช้งบประมาณของสาขาวิชา/หลักสูตร) 

ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 

4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 
5 การบริหารจัดการ ไม่เกินร้อยละ 30 ไม่เกินร้อยละ 30 



2. ให้สาขาวิชา/หลักสูตรเขียนข้อเสนอโครงการโดยให้สอดคล้องกับพันธกิจและลักษณะการด าเนินงานที่คณะก าหนด  
 

พันธกิจ ลักษณะการด าเนินการ 
การจัดการศึกษา จัดอบรม จัดโครงการพัฒนานักศึกษา การน านักศึกษาฝึกภาคสนาม การน านักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ/การสัมมนา 

จัดซื้อวัสดุ สารเคมี อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการกีฬา อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าสมัคร
อบรม/ค่าสมัครเข้าร่วมสัมมนาหรือการประชุม 

การวิจัย การสนับสนุนอาจารย์หรือนักศึกษาในการท าวิจัย 
การบริการวิชาการ การบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก หรือองค์กรภายนอก โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ร่วมด าเนินการ (จะต้องมี

ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานจากคณะ) 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม/โครงการในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดซื้อวัสดุ 
การบริหารจัดการ การจัดซื้อวัสดุส านักงาน การสนับสนุนอาจารย์หรือนักศึกษาไปราชการ  ค่าล่วงเวลา ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
 
3. จ านวนนักศึกษา/อาจารย์ที่ใช้ในการประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

1. จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามหลักสูตร ภาคปกติ จังหวัดเลย 
สาขาวิชา/หลักสูตร รหัสนักศึกษา 

รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รวม จ านวนนักศึกษาใน
สาขาวิชา (คน) 

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณิตศาสตร์ 12 17 13 30 72 72 
เคมี/เคมีประยุกต์ 8 12 0 6 26 26 
ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 6 10 8 11 35 35 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  13 14 18 11 56 

67 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ปีต่อเนื่อง) 4 7  0 0  11 



สาขาวิชา/หลักสูตร 

รหัสนักศึกษา 
รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รวม จ านวนนักศึกษาใน

สาขาวิชา (คน) 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 44 24 17 14 99 99 
เกษตรศาสตร์ 37 24 16 11 88 88 
อาหารและโภชนาการ 25 26 13 22 86 86 
สัตวศาสตร์ 14 14 10 9 47 47 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

4 3 4 12 23 23 

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 77 78 54 48 257 257 
ฟิสิกส์ 0 9 0 5 14 14 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีอาหาร 
0 2 0 5 7 7 

1.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตร์ 68 105 101 63 337 337 

จ านวนรวมนักศึกษา ตามข้อ 1.1 และ 1.2 1,158 คน 
 2. จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามหลักสูตร ภาคพิเศษ จังหวัดขอนแก่น 

การศึกษาภาคพิเศษ 14 0 0 0 14 14 
3. จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามภาควิชา 

จ านวนนักศึกษาภาควิทยาศาสตร์ 147 
จ านวนนักศึกษาภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1,011 

4. จ านวนอาจารย์ (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) จ าแนกตามภาควิชา 
จ านวนอาจารย์ภาควิทยาศาสตร์ 39 คน 
จ านวนอาจารย์ภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์ 52 คน 



4. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (ค่าวัสดุการศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประกอบด้วย (1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 665,532 บาท และ (2)  ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 996,000 บาท  รวมงบประมาณ 1,651,532 บาท ดังภาพด้านล่าง 
 

   

จากงบประมาณทั้งหมด คณะได้จัดสรรงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา โดยกลุ่มท่ี 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
ที่ 2 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ น ามาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ ดังภาพด้านล่าง 

 

    
 

655,532 บาท 
(39.69%) 

996,000 บาท 
(60.31%) 

ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

294,990 
(45%) 

32,776 
(5%) 

327,766 
(50%) 

งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บริหารจัดการศึกษา
ภาพรวมระดับคณะ 

บริหารศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

บริหารหลักสูตร 

448,200 
(45%) 

49,800(5%) 

498,000 
(50%) 

งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

บริหารจัดการศึกษา
ภาพรวมระดับคณะ 

บริหารศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

บริหารหลักสูตร 



จากงบประมาณบริหารจัดการศึกษาภาพรวมระดับคณะ ทั้งจากด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 
743,190 บาท คณะน ามาจัดสรรเพื่อการด าเนินงานในการพัฒนาคณะ หลักสูตรและนักศึกษา ดังภาพด้านล่าง 

 

 
 

  
 
 
 
 

 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

สนับสนุนชุมนุมนักศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

นวัตกรรมหลักสูตร 

JSET journal

คาราวานวิทยาศาสตร์สัญจร 

สอบ Exit-Exam ระดับหลักสูตร 

บริหารภาพรวมคณะ 

บริหารภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

บริหารภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์



จากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 294,990 บาท น ามาจัดสรรลงสู่สาขาวิชา/หลักสูตร จ านวน 12 หลักสูตร ได้ข้อมูลดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ในขณะที่งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวนงบประมาณ 448,200 บาท จัดสรรลงสู่สาขาวิชา/หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เพียงสาขาเดียว 
สาขาจึงได้รับงบประมาณท้ังหมดในการบริหารจัดการการศึกษา 

 
 

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

คณิตศาสตร์ 

เคมี/เคมีประยุกต ์

ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เกษตรศาสตร์ 

อาหารและโภชนาการ 

สัตวศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม 

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

ฟิสิกส์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีอาหาร 



5. การจัดสรรงบประมาณรายได้ บ.กศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
5.1  งบพัฒนาอาจารย์ประจ าคณะ ที่คณะได้รับจัดสรร 414,090 ตกรายหัวละ 4,550.44 บาท 
 

 
 
 
 
 
 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

คณิตศาสตร์ 
เคมี/เคมีประยุกต ์

ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เกษตรศาสตร์ 
อาหารและโภชนาการ 

สัตวศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม 

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
ฟิสิกส์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีอาหาร 
สาธารณสุขศาสตร ์



5.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ ได้รับจัดสรร 986,800 บาท คณะจัดสรรให้สาขาวิชา/หลักสูตร 100% 
 

 
 
 
 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

คณิตศาสตร์ 

เคมี/เคมีประยุกต ์

ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เกษตรศาสตร์ 

อาหารและโภชนาการ 

สัตวศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม 

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

ฟิสิกส์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีอาหาร 

สาธารณสุขศาสตร ์



5.3 ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการ (งบจัดตรงลงสู่สาขา) โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรลงสู่สาขาวิชาและหน่วยงาน 40% 
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ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ค่าฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร ์ศูนย์ขอนแก่น 



5.4 งบประมาณเพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาคณะ จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 556,240 บาท  จากนั้นคณะได้น างบประมาณมาณ
จัดสรรตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคณะ  สาขาวิชา/หลักสูตรและพัฒนานักศึกษา ดังภาพด้านล่าง 
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การจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ค่าจ้างพนักงานอัดส าเนา 

บริหารคณะ 

งานบริหารความเสี่ยง 

การจัดการเรียนรู้ 

งานกิจการนักศึกษา 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

สนับสนุนวัสดุฝึกเพื่อการเรยีนการสอนแก่หลกัสูตร 

บริหารห้องสมุดคณะ 

บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ 



6. การจัดสรรงบประมาณรายได้ กศ.พ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
6.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษ จ านวน 13,500 บาท  คณะจัดสรรให้สาขา 100% 

 

หน่วยงาน จ านวนงบประมาณ 
ศูนย์การศึกษา จังหวัดขอนแก่น  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 13,500 

 

 6.2 ค่าฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ศูนย์ขอนแก่น จ านวน 9,120 บาท คณะจัดสรรให้ศูนย์ขอนแก่น 100% 
 

หน่วยงาน จ านวนงบประมาณ 
ศูนย์การศึกษา จังหวัดขอนแก่น 9,120  

 

6.3 งบประมาณเพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาคณะ  จ านวน 37,700 บาท ในอัตราส่วน คณะ : สาขาวิชา/หลักสูตร เท่ากับ 0.7 : 0.3 
 

หน่วยงาน จ านวนงบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26,439 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 11,331 

 


