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นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
ประกอบการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายในการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
................................................................................................................................................ .............................. 

 
 

  เพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ซึ่งก าหนด
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” และมีเป้าหมาย 3 ประเด็นหลัก คือ 1) หลักสูตรมี
การจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศไม่น้อยกว่า 20 หลักสูตร 2) จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 600 เรื่อง และ 3) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในประเทศและ
ต่างประเทศดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และรวมถึงการตั้งงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรจาก      
เงินแผ่นดินหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าด้วยการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้มีความต่อเนื่องในภารกิจที่ต้องพัฒนา รวมถึงการปรับบทบาทใน
กระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการยกระดับการพัฒนาทักษะและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยกลไกส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education 
2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based Learning และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill New-
skill 
  มหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดนโยบาย หลักเณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “โดยคณะหน่วยงานต้องสร้างความโดดเด่น ความแตกต่างและ
เอกลักษณ์เฉพาะให้กับคณะ/หน่วยงาน และที่ส าคัญนิสิตต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่ควรมีในศวรรษที่ 21 มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ” 
โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบเรียนรู้จริง เน้นการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ทั้งในรูปแบบ
ปกติและรูปแบบออนไลน์ ไปสู่การเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Competency-based Learning) โดยมี
เป้าหมายที่ผู้เรียนมีทักษะและใฝ่เรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะชีวิต (Life Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีความเป็นเลิศ มีความแตกต่างและมี
มาตรฐานระดับสากลด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม/บริการวิชาการและทุนทางวัฒนธรรม สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาหรือเพ่ิมรายได้ของชุมชน สังคม และประเทศ อย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยจึงให้
ความส าคัญและก าหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ไว้ดังนี้ 
 
1. การตั้งงบประมาณตามแผนงานและเป้าหมายตามภารกิจ 
    1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ  หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ 
ทุกประเภท ซึ่งก าหนดไว้ใน งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย) และงบเงิน
อุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย และ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ)  ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว เช่น  
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        1.1.1 เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานที่จ้างตามภารกิจ  
        1.1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาชีพ
หรือวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนอ่ืนตามสิทธิที่ก าหนด 
       1.1.4 เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง และ เงินสมทบกองทุนทดแทนฯ        
  1.1.5 เงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
    1.2 แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นปกติ ตามกฎหมายการจัดตั้งของแต่ละหน่วยงาน เช่น  
  1.2.1 ค่าสอน  
  1.2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
  1.2.3 ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้สอย(ไม่รวมเงินประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน) ค่าวัสดุ  
  1.2.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  1.2.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย/บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมนิสิต การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการในหน่วยงาน การสมทบกองทุนฯ เป็นต้น โดยพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน เช่น  
   (1) ค่าใช้จ่ายในงบด าเนินงานเพ่ือการสนับสนุนให้เกิด Active Learning หรือ Cooperative 
and Work Integrated Education (CWIE) 
   (2) ค่าใช้จ่ายในงบด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม ระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   (3) ค่าใช้จ่ายในงบด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบ Module-based และ/หรือ Micro Credential 
พร้อมกับการพัฒนาระบบ Credit Bank 
   (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ/สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการ 
   1.3 แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง รายการงบประมาณในลักษณะโครงการตามนโยบาย Flagship 
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ (8 รายการ) เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายและภารกิจส าคัญต่างๆ โดย
พิจารณาตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ Flagship (ผลผลิต) 

1. การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
เป้าหมาย 
    ปรับบทบาทหรือขยายการให้บริการให้เอื้อและรองรับการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long-learning) เพื่อเป็นกลไกที่
ตอบโจทย์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา ฉบับปรับปรุงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ ฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
     
 
 

1 : การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21    
แนวทางกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ 
  1.1 พัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ การสร้าง
นิสิตที่มีกระบวนการคิดและการออกแบบกระบวนการคิด
และการแก้ไขปัญหาที่ดีผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
หลากหลายทุกด้านตามทักษะศตวรรษ21 เน้นการสร้าง
ประสบการณ์จริงให้นิสิต และเสริมแนวคิดผู้ประกอบการ
รายใหม่ (Soft skill and Future Workforce) และการ
แรงงานท่ีมีศักยภาพและคุณภาพสูง 
  1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นิสิต
ต้องถูกเสริมสร้างและพัฒนาผ่านการแสวงหาความรู้ ความ
ใฝ่รู้ เพื่อน าไปสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นความต้องการของ
สังคมโลก 
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ยุทธศาสตร์ Flagship (ผลผลิต) 

  1.3 ความเป็นเลิศทางด้านทักษะภาษาเพื่อความเป็นอัฉริ
ยะในการสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ภาษาจนี 
และภาษาอื่นๆ  
  1.4 การพัฒนานิสิตการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการ
เรียนรู้ในหลักสูตร เพื่อสร้างกระบวณการคิดในเชิงการเป็น
ผู้ประกอบการผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่มีความ
เชี่ยวชาญ  
  1 .5  พัฒนานิสิ ตให้มี ความ เป็น เลิ ศ ด้ านวิช าชีพ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และพัฒนานิสิตมีความโดดเด่น
ในการใช้และรู้เท่าเทียมด้านไอที informatic  
technologies  
  1.6 ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรยีนรูย้อ่ย 
(Module-Based) 
  1.7 ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และ/หรือ
ระบบคุณวุฒิฉบับย่อย (Micro Credential)  
  1.8 การศึกษาแบบ Cooperative and Work 
Integrated Education  
  1.9 การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill, 
New-skill   
 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับ 
นานาชาติ 
เป้าหมาย 
   2.1 MSU Goal 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการ
อาหาร การเกษตรและปศุสัตว์ 
   2.2 MSU Goal 2 งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
และการเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรม 
   2.3 MSU Goal 3 งานวิจัยด้านสังคมและวัฒนาธรรม เมือง 
ศิลปะและดนตรี  
 

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศ 
แนวทางกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ 
2.1 MSU Goal 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทาง ด้านการ
อาหาร การเกษตรและปศุสัตว ์
  1) เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัจฉริยะ การเกษตรทางเลือก 
กระบวนการการผลิต การขนส่ง การแปรรูป เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เน้น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย 
หมอ่นไหม วิจัยและพัฒนาพืชพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อเป็นทางเลือก 
อินทผะลัม เงาะ ทุเรียน ล าไย ลิ้นจี่ มังคุด สร้างพันธุ์พืชผัก
ใหม่ๆ ตามความต้องการ ตลาด อื่น ๆ  
  2) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องจักรกลด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต แปรรูป 
เป้าหมาย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดการพึ่งพิงโนเทคโนโลยี
ต่างประเทศ ลดการใช้แรงงานคน  
  3) นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภัณฑ์ทางด้าน
เกษตร และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ อาหารเสริมพืช
อินทรีย์สร้างการเจริญพืช ฮอร์โมน ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ 
นวัตกรรมการด้านการรักษาโรคพืช ต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน 
ความสูญเสียต้นพืช สร้างผลผลิตแบบก้าวกระโดด 
  4) นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ และการประมงน้ าจืด  และ
อาหาร งานวิจัยเน้นการพัฒนาอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุน 
เพิ่มรายได้ การแปรรูปสัตว์ เลี้ยง สัตว์น้ า และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ต่างๆ การแปรรูปอาหารรูปแบบ
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ใหม่ ทันสมัย คงไว้ซึ่งคุณภาพ และสร้างนวัตกรรมด้าน
อาหารแบบใหม่น าไปสู่การแข่งขันในตลาดนานาชาติ  
  5) ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม ารแปรรูปนม เพื่อ
สร้างรายได้เกษตรกร ลดการขายน้ านมดิบ ปรับเปลี่ยนการ
สร้างผลิตจากนม วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนม 
 งานวิจัยด้านสมุนไพร 
   การปลูก การค้นหาพืช สารประกอบส าคัญและ
กระบวนการผลิตและแปรรูป การพัฒนาต ารับยา จาก
สมุนไพรต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทดแทน
การน าเข้าหรือการใช้ยาสังเคราะห์ผ่านงานวิจัยเพื่อการ
น าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยารักษา อาหาร
เสริมสุขภาพ ความงาม เพื่อการสร้างรายได้ให้เกษตรกร 
และการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้มหาวิทยาลัย  
 2.2 MSU Goal 2 งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างความเป็น
เลิศและการเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดและสร้าง
นวัตกรรม 
  1) คอนตัมฟิสิกส์ พลังงานแสงอาทิตย์ วิศวกรรมเพื่อโลก
อนาคต ระบบควบคุม ระบบแขนกล ระบบสั่งการ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์โลกอนาคต (โปรแกรมวิเคราะห์ โปรแกรมสั่ ง
การ โปรแกรมควบคุม โปรแกรมป้องกันภัยโลกดิจิทรัล)     
  2) สาร แร่ วัสดุ เพื่อพัฒนาสู่วัสดุแห่งอนาคต 
  3) ความหลากหลายจุลินทรีย์ เห็ดรา พืช สัตว์ แมลง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
  4) ด้านการแพทย์ ชีววิทยาด้านการแพทย์โรคติดต่อ
ร้ายแรงอุบัติใหม่ โรคทางพันธุกรรม โรคเรื้อรังปัญหา
สุขภาพสังคมไทย  
  5) ด้าน BCG สิ่งแวดล้อมและป่าไม้  ด้านการจัดการขยะ 
ฝุ่น pm2.5   
 2.3 MSU Goal 3 งานวิจัยด้านสังคมและวัฒนาธรรม 
เมือง ศิลปะและดนตรี  
  1) วิจัยด้านผังเมือง การจัดระเบียบเมืองสู่การเป็นเมือง
อัจฉริยะ และเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการสร้างคุณค่า 
  2) วิจัยด้าน กฎหมาย และปกครอง ประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค และความเหลื่อล้ าในภาคอีสาน  
  3) วิจัยการสร้างงานศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าและคุณค่าในสังคมยุคใหม่  
  4) วิจัยด้านการสอน การศึกษาเพื่อสร้างระบบการเรียน
การสอนแบบใหม่ และภาษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก  
  5) วิจัยด้านวิเคราะห์บัญชี ข้อมูลการเงิน (Fintech) 
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3. การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการ 
   ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
   เป้าหมาย  การบริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรม/สร้าง 
ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ 

3. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้  

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่น 
   ระดับนานาชาติ 
   เป้าหมาย  การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 

4.การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
  เป้าหมาย ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการและโครงสร้าง 
พื้นฐานสู่การเป็น Smart and Innovative University 
 

5. Smart University 
  1. การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Mahasarakham   
  Smart University  
  2. การปรับปรุงระบบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ 
  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือการเรยีนรู้ 
  ตลอดชีวิต และการพัฒนามหาวทิยาลัย 
  3. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลย ี
  สารสนเทศให้รองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
6. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน  
   เงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน 
 

 
2. การตั้งงบประมาณเกี่ยวกับอัตราก าลัง 
 2.1 ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานที่จ้างตามภารกิจ 
  2.1.1 เงินเดือนทั้งอัตราเดิมและอัตราใหม่ (ถ้ามี) ให้ใช้อัตราค่าจ้างตามบัญชีแนบท้ายร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.25.... ซึ่งมีอัตราแรกบรรจุขั้นต่ าวุฒิปริญญา
ตรี 13,300 บาท ทั้งนี้วงเงินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในภาพรวมต้องไม่เกินวงเงินตั้งจ่ายเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  2.1.2 พนักงานที่จ้างตามภารกิจ จ านวนและอัตราตามที่จ้างจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือที่
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
     2.1.3 เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 750 บาท 
เงินสมทบกองทุนทดแทน (ร้อยละ 0.2 ของเงินเดือน กรณีเงินเดือนเกิน 20,000 บาท ให้คิดเงินเดือนที่ 20,000 
บาท)  
 2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย 
     2.2.1 เงินเดือน อัตราเดิมตามบัญชีถือจ่าย ณ ปัจจุบัน กรณีอัตราใหม่ (ถ้ามี) ใช้อัตราเริ่มต้นตาม
บัญชีที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ณ 1 มกราคม 2555 (บัญชีถือจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยทีใ่ช้อยู่ ณ ปัจจุบัน) 
   2.2.2 เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี อัตราร้อยละ 4 ตามแนวทางของงบประมาณแผ่นดิน 
  2.2.3 เงินสวัสดิการพนักงาน อัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้างพนักงานในหน่วยงาน 
     2.2.4 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ/เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพหรือวิชาชีพเฉพาะ รวมถึง
ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง (ขาสอง) ให้ตั้งจ่ายด้วยเงินรายได้ตามแหล่งการจ้างที่ได้รับอนุมัติ 
  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินแผ่นดิน ให้ตั้งจ่ายด้วยเงินรายได้ส่วนกลาง  
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  2.2.5 ค่าตอบแทนอ่ืนตามสิทธิ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว พ.ต.ก หรือ ค่าตอบแทนก าลังคนทางด้าน
สาธารณสุข ใช้อัตราตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
 
3. งบประมาณด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
  
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนในภารกิจด้านการวิจัยทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและระดับคณะ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และ สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งใช้กลไลการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับ
ผู้ประกอบการและชุมชน การตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์และการบริการวิชาการ 
ต้องมีสัดส่วนงบประมาณในภาพรวมต่องบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 และต้อง
สอดคล้องตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ MSU Goal 1-3 ให้ตั้ง
งบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์) 
 1. MSU Goal 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการอาหาร การเกษตรและปศุสัตว์ 
  1.1 เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัจฉริยะ การเกษตรทางเลือก กระบวนการการผลิต การขนส่ง การแปร
รูป เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย หม่อนไหม วิจัยและพัฒนาพืชพันธุ์ต่าง
ถิ่นเพ่ือเป็นทางเลือก อินทผะลัม เงาะ ทุเรียน ล าไย ลิ้นจี่ มังคุด สร้างพันธุ์พืชผักใหม่ๆ ตามความต้องการ ตลาด 
อ่ืน ๆ  
  1.2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรกลด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต แปรรูป เป้าหมาย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดการพึ่งพิงโนเทคโนโลยีต่างประเทศ ลดการใช้แรงงานคน  
  1.3 นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภัณฑ์ทางด้านเกษตร และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ 
อาหารเสริมพืชอินทรีย์สร้างการเจริญพืช ฮอร์โมน ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ นวัตกรรมการด้านการรักษาโรคพืช 
ต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน ความสูญเสียต้นพืช สร้างผลผลิตแบบก้าวกระโดด 
  1.4 นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ และการประมงน้ าจืด และอาหาร งานวิจัยเน้นการพัฒนาอาหารสัตว์ เพ่ือ
ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ การแปรรูปสัตว์เลี้ยง สัตว์น้ า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ต่าง ๆ การแปรรูปอาหาร
รูปแบบใหม่ ทันสมัย คงไว้ซึ่งคุณภาพ และสร้างนวัตกรรมด้านอาหารแบบใหม่น าไปสู่ การแข่งขันในตลาด
นานาชาติ  
  1.5 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม การแปรรูปนม เพ่ือสร้างรายได้เกษตรกร ลดการขายน้ านมดิบ 
ปรับเปลี่ยนการสร้างผลิตจากนม วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนม 
  งานวิจัยด้านสมุนไพร 
  งานวิจัย การปลูก การค้นหาพืช สารประกอบส าคัญและกระบวนการผลิตและแปรรูป การพัฒนา
ต ารับยา จากสมุนไพรต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือทดแทนการน าเข้าหรือการใช้ยาสังเคราะห์ผ่าน
งานวิจัยเพ่ือการน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยารักษา อาหารเสริมสุขภาพ ความงาม เ พ่ือการสร้าง
รายได้ให้เกษตรกร และการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้มหาวิทยาลัย  
 2. MSU Goal 2 งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างความเป็นเลิศและการเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดและ
สร้างนวัตกรรม 
  2.1 คอนตัมฟิสิกส์ พลังงานแสงอาทิตย์ วิศวกรรมเพ่ือโลกอนาคต ระบบควบคุม ระบบแขนกล 
ระบบสั่งการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์โลกอนาคต (โปรแกรมวิเคราะห์ โปรแกรมสั่งการ โปรแกรมควบคุม โปรแกรม
ป้องกันภัยโลกดิจิทรัล)     
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  2.2 สาร แร่ วัสดุ เพ่ือพัฒนาสู่วัสดุแห่งอนาคต 
  2.3 ความหลากหลายจุลินทรีย์ เห็ดรา พืช สัตว์ แมลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
  2.4 ด้านการแพทย์ ชีววิทยาด้านการแพทย์โรคติดต่อร้ายแรงอุบัติใหม่ โรคทางพันธุกรรม โรคเรื้อรัง
ปัญหาสุขภาพสังคมไทย  
    2.5 ด้าน BCG สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ ด้านการจัดการขยะ ฝุ่น pm2.5   
 3. MSU Goal 3 งานวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เมือง ศิลปะและดนตรี  
  3.1 งานวิจัยด้านผังเมือง การจัดระเบียบเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการท่องเที่ยว
และการสร้างคุณค่า  
  3.2 งานวิจัยด้านกฎหมายและปกครอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาคและความเหลื่อล้ าในภาคอีสาน  
  3.3 งานวิจัยการสร้างงานศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าในสังคมยุคใหม่  
  3.4 งานวิจัยด้านการสอน การศึกษาเพ่ือสร้างระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ และภาษากับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  
  3.5 งานวิจัยด้านวิเคราะห์บัญชี ข้อมูล การเงิน (Fintech) 
 
4. งบประมาณค่าสอน  
     4.1 คณะ/หน่วยงาน ที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายค่าสอนได้ไม่เกินร้อยละ 10 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยหลังหักตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย  
     4.2 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายค่าสอนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยหลังหักตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย  
 
5. งบประมาณเกี่ยวกับโครงการ 
    5.1 ต้องระบุความสอดคล้องกับกลุ่มโครงการที่มหาวิทยาลัยก าหนดและควรเป็นการบูรณาการร่วมกัน
ภายในหน่วยงานเพ่ือลดความซ้ าซ้อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยให้ตั้งงบประมาณใน
ลักษณะกลุ่มโครงการ (ไม่รวมโครงการในกลุ่ม Flagship) 
  1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต  2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
  3. โครงการพัฒนาหลักสูตร   4. โครงการพัฒนาบุคลากร 
  5. โครงการบริการวิชาการ   6. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  7. โครงการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร  8. โครงการพัฒนามหาลัยสีเขียว 
     9. โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 
    5.2 โครงการที่เกี่ยวกับนิสิตต้องเชื่อมโยงทักษะคนและสังคม (soft skills) นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยให้ระบุไว้ขั้นตอนการบันทึกค าขอตั้งงบประมาณและใช้เป็นกรอบใน
การก ากับติดตามต่อไป ทั้งนี้ให้สามารถเลือกได้ไม่เกิน 3 ทักษะหลัก ดังนี้ 
  1. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจ การคาดการณ์อนาคต 
  2. ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน ปัญหาเฉพาะหน้า  
  3. ทักษะด้านวุฒิภาวะ ความฉลาดทางอารมณ์  
  4. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การสร้างวิธีคิดท่ีเปิดกว้าง ยืดหยุ่น  
  5. ทักษะด้านภาวะผู้น า  
  6. ทักษะการปรับตัว มีมนุษยสัมพันธ์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  7. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
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  8. ทักษะการบริหารเวลา  
  9. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  10. ด้านอ่ืนๆ ส าหรับโครงการที่ไม่สามารถระบุความเชื่อมโยงตามมาตรฐาน 9 ด้าน ได้อย่างชัดเจน
 5.3 เป็นโครงการที่มีการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างครอบคลุมทั้งจ านวนและ
คุณภาพ รวมทั้งรองรับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ Learning 
Outcome ของหลักสูตร 
 5.4  ข้อเสนอโครงการให้จัดท าเป็นฉบับย่อเพื่อเป็นข้อตกลงในการตั้งงบประมาณ และให้แนบ
ข้อตกลงนี้ประกอบการขออนุมัติโครงการที่จะด าเนินการจริง โดยให้ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ทักษะ ผลสัมฤทธิ์และขอบเขตการใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
    5.5 หากหน่วยงานไม่มีข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในขั้นเสนอตั้งงบประมาณ  
จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 
6. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการเงิน  
    เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) จึงก าหนดให้แต่ละหน่วยงานตั้งงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   6.1 เงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน  
       6.1.1 ให้ตั้งงบประมาณไว้ ร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยหลังหักตาม
หลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย กรณีส่วนกลางให้ตั้งไว้ที่กองคลังและพัสดุ  
       6.1.2 กรณีที่หน่วยงานมีเงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน เกินกว่าร้อยละ 50 ของค่าเฉลี่ยรายรับ
จริงย้อนหลัง 3 ปี อาจพิจารณาชะลอการตั้งงบประมาณในรายการดังกล่าวไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
หัวหน้าหน่วยงาน (อ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การส ารอง ฐานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ข้อ 3) 
   6.2 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน  ให้ตั้งงบประมาณไม่เกินร้อยละ 3.5 ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยหลังหักตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัย  
  6.3 เงินเหลือจ่ายสะสม 
       ให้น าเงินร้อยละ 70 ของเงินเหลือจ่ายสะสมรอบปิดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ตั้งเป็นกรอบวงเงินประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในรายการที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
       6.3.1 ตั้งงบประมาณในลักษณะของงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นล าดับแรก  
       6.3.2 เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจเฉพาะ เช่น โรงพยาบาลสุทธาเวช ฯลฯ  
       6.3.3 กรณีมีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณในลักษณะโครงการ ต้องเป็นโครงการเรียนรู้จริง  
เพ่ือสร้างและพัฒนาทักษะของนิสิตเ พ่ือความเป็นเลิศในแต่ละหลักสูตร และเมื่อสิ้นสุดโครงการนิสิต  
ในหลักสูตรนั้นสามารถน าเอาทักษะนั้นไปใช้ได้โดยตรงและโครงการต้องสอดคล้องการเรียนการสอนในศตวรรษ 
21 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการจัดท างบประมาณเก่ียวกับโครงการ 
 
7. การตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    7.1 ครุภัณฑ์ ต้องมีใบเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะ ยกเว้น เป็นรายการตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ให้ระบุว่าเป็นมาตรฐาน) กรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
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พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
(หรือท่ีปรับปรุง ณ ปัจจุบัน) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
    7.2 สิ่งก่อสร้าง ต้องม ี
        7.2.1 หนังสือยืนยันการให้ใช้พื้นที่จากมหาวิทยาลัย ผ่านกองอาคารสถานที่  
        7.2.2 แบบรูปรายการ และ ใบแสดงปริมาณงานพร้อมราคากลาง (BOQ)  
    7.3 การก่อสร้างใหม่ ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง งบลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ  
ที่ต้องมีแบบรูปรายการให้คณะหน่วยงานสามารถตั้งงบประมาณจัดท าแบบได้เอง ตามเกณฑ์อัตราการคิดค่า
ออกแบบตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตรบุคลากรที่เรียนโรงเรียนสาธิต 
     ให้โรงเรียนสาธิตฯ ทั้งฝ่ายประถมและมัธยม ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตรบุคลากร 
ที่เรียนโรงเรียนสาธิต ตามจ านวนที่มีอยู่จริงและที่คาดว่าจะเปิดรับเพ่ิมเติมในปีการศึกษาที่อยู่ในปีงบประมาณ 
(ภาคเรียนที่ 2/2564 และ ภาคเรียนที่ 1/2565) โดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย และให้ตั้งงบประมาณไว้ที่
กองคลังและพัสดุ และตัดโอนให้โรงเรียนตามรอบการศึกษา เพ่ือให้สะท้อนค่าใช้จ่ายและรายรับจริงที่เกิดขึ้น  
( อ้างอิงตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรที่ เรียน  
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2546) 
 

9. การตั้งงบประมาณเพื่อช าระหนี้เงินยืมส่วนกลาง 
 ด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 มี
มติเห็นชอบให้คณะ/หน่วยงานที่ขอยืมเงินสะสมจากมหาวิทยาลัย และมีเงินเหลือจ่ายสะสมเพียงพอ ให้หักจากเงิน
เหลือจ่ายสะสมเต็มจ านวนตามยอดงบประมาณที่ต้องจัดสรรคืนส่วนกลาง กรณีที่มีเงินสะสมเหลือจ่ายสะสมไม่
เพียงพอให้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดสรรคืนมหาวิทยาลัย  
      ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีคณะ/หน่วยงานใดที่มีเงินยืมต้องจัดสรรคืนส่วนกลาง ให้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือจัดสรรคืนส่วนกลาง ทั้งนี้ จ านวนงบประมาณให้เป็นไปตามศักยภาพของหน่วยงานหรือมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
 

10. งบประมาณหน่วยงานส่วนกลาง 
      10.1 งบด าเนินงาน ให้ตั้งงบประมาณตามค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณเพ่ิมขึ้น ต้องแสดงตัวคูณในแต่ละรายการประกอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการตั้ง
งบประมาณค่าตอบแทน เช่น เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น  
      10.2 โครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะการด าเนินงานดังต่อไปนี้ ไม่ต้องท าเป็นข้อเสนอโครงการ ให้เบิกจ่าย
ในงบด าเนินงานปกติของหน่วยงาน 
  (1) สมรรถนะประจ าต าแหน่ง  
  (2) การจัดท า-ปรับปรุง-ถ่ายทอดหรือทบทวนแผน /การประกันคุณภาพ 
  (3) การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 
 
11. ให้บันทึกและน าส่งข้อมูลค าขอ ผ่านระบบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ (BIP) เท่านั้น 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


