
สรุปกรอบค ำขอตั้งวงเงินประมำณกำรรำยจ่ำยจำกเงินรำยได ้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวนเงิน 100% จ ำนวนเงิน 80% 
1. เงินรำยได ้ 199,360,700 บำท 159,488,560 บำท 
   1.1 เงินรายได้ (ภาคปกติ) 138,372,500 บาท 110,698,000 บาท 
   1.2 เงินรายได้ (ภาคพิเศษ) 16,079,000 บาท 12,863,200 บาท 
   1.3 เงินบัณฑิตวิทยาลัย 40,454,200 บาท 32,363,360 บาท 
   1.4 เงินโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4,455,000 บาท 3,564,000 บาท 
2. เงินศูนย์ฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ อำคำรเอนกประสงค ์
    ภูพำนเพลซ 

4,921,138 บำท 3,936,910 บาท 

3. เงินรำยได้จำกกำรบริกำร 12,611,500 บำท 10,089,200 บำท 
รวมทั้งสิ้น 216,893,338 บำท  

จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 173,514,670 บำท  
คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 43,378,668 บำท  

 

ประมำณกำรรำยรับเงินรำยได้ (ภำคปกติ)  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1. ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา 2,412,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 133,499,500 บาท 
3. ค่าท าบัตรนักศึกษา 50 บาท 123,050 บาท 
4. ค่าคู่มือนักศกึษา 250 บาท 615,250 บาท 
5. ค่าธรรมเนียมแรกรับเข้า ส าหรับนักศึกษาใหม่ 500 บาท 1,230,500 บาท 
6. ค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม ่200 บาท 492,200 บาท 

รวมทั้งสิ้น 138,372,500 บำท 
จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 110,698,000 บำท 

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 27,674,500 บำท 
 

 

 

 



ประมำณกำรรำยรับเงินรำยได้ (ภำคพิเศษ)  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 15,659,000 บาท 
2. ค่าท าบัตรนักศึกษา 50 บาท 14,000 บาท 
3. ค่าคู่มือนักศึกษา 250 บาท 70,000 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมแรกรับเข้า ส าหรับนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท 280,000 บาท 
5. ค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม ่200 บาท 56,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 16,079,000 บำท 
จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 12,863,200 บำท 

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 3,215,800 บำท 
 

ประมำณกำรรำยรับเงินบัณฑติวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ป.โท) 5,602,500 บาท 
2. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.โท) 15,000 บาท 
3. สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.โท) 3,737,500 บาท 
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.โท) 5,940,000 บาท 
5. สาขาวิชาฟิสิกส์  (ป.โท) 465,000 บาท 
6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) 1,735,000 บาท 
7. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก) 5,978,000 บาท 
8. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ป.โท) 3,815,000 บาท 
9. สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.เอก) 1,239,000 บาท 
10. สาขาวิชาบริหารและพฒันาการศึกษา (ป.เอก) 2,751,000 บาท 
11. สาขาวิชาฟิสิกส์  (ป.เอก) 903,500 บาท 
12. สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  (ป.โท) 826,500 บาท 
13. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  (ป.เอก) 1,076,000 บาท 
14. สาขาวิชาบริหารและพฒันาการศึกษา  (ป.โท) 3,450,000 บาท 
15. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  (ป.โท) 2,245,000 บาท 
16. ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 675,200 บาท 

รวมทั้งสิ้น 40,454,200 บำท 
จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 32,363,360 บำท 

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 8,090,840 บำท 



ประมำณกำรรำยรับเงินศูนย์ฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ อำคำรเอนกประสงค์ภูพำนเพลซ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1. รายได้จากการบริการห้องพักและประชุมสัมมนา 4,871,138 บาท 
2. รายได้จากการบริการค่าซักรีด 50,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 4,921,138 บำท 
จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 3,936,910 บำท 

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 984,230 บำท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


