




 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา เป็นสถาบนัพฒันาและผลติครูและบณัฑติทีม่คุีณธรรมนาํความรู ้บรกิารวชิาการ 

งานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ เด่นทางศิลปวฒันธรรม พรอ้มนาํสู่อาเซยีน

1. จดัการศึกษาทีห่ลากหลายและพฒันาบคุลากรในทอ้งถิน่ใหม้คุีณภาพและคุณธรรม  2. บรกิารวชิาการ และ

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็บนฐานของการมส่ีวนร่วม 3. ผลติ พฒันาครู และ

บคุลากรทางการศึกษา ใหม้คุีณภาพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของวชิาชพีครู  4. ส่งเสรมิ และสบืสานโครงการอนั

เน่ืองมาจากแนวพระราชดาํร ิ5. วจิยั และพฒันาเพือ่สรา้งสมองคค์วามรู ้ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูใ้หเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้

ของทอ้งถิน่ 6. ส่งเสรมิ สบืสาน และสรา้งสรรค ์ศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่และของชาต ิ 7. พฒันาระบบ

บรหิารจดัการ  8. เตรยีมความพรอัมของบคุลากรในทอ้งถิน่เขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

328,454,200                

349,867,500                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 567.5069        579.2046        1,143.8050     1,277.3794     1,221.6779     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 328.4542        349.8675        884.0332        1,004.8623     935.7782        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 239.0527        229.3371        259.7718        272.5171        285.8997        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 239.0527       229.3371       259.7718       272.5171       285.8997       

1. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 648 648 648 648 648

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจ รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.3280        2.2794        2.2794        2.2794        2.2794        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.0240          4.0541          4.2032          4.3669          4.5357          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.0240          4.0541          4.2032          4.3669          4.5357          

2. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 35.5468       13.4802       30.0000       30.0000       30.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.0710          -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.0710          -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 85 85 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 85 85 90 90

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษา

ไดง้านทาํศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 70 72 74 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 123.5015     153.8249     391.3265     449.4938     394.0988     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 67.7935         66.7141         80.8290         92.0607         101.7140        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 67.7935         66.7141         80.8290         92.0607         101.7140       

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 85 85 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 85 85 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษา

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 70 72 74 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 151.8132     175.4603     439.8998     501.5616     485.8675     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 166.1792        154.2381        170.3860        171.7090        175.2448        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 166.1792       154.2381       170.3860       171.7090       175.2448       

5. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวน/รอ้ยละของ

งานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ใน

วารสารระดบัชาติและนานาชาติ

รอ้ยละ 8 8 8 9 10

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยทส์นิ

ทางปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

ผลงาน 1 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 20 22 25 27 30

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

ผลงาน 20 22 25 27 30

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.2857        3.8757        18.4755       19.4755       21.4755       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.8378          3.0279          3.0404          3.0566          3.0702          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.8378          3.0279          3.0404          3.0566          3.0702          

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษาและชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

3



เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 10 10 11 12 13

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของนิสตินกัศึกษาที่

เหน็ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 90 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 90 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.8700        0.7000        1.8050        1.8050        1.8100        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.1472          1.3029          1.3132          1.3239          1.3350          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.1472          1.3029          1.3132          1.3239          1.3350          

7. หน่วยงานไดร้บัการแกไ้ขปญัหาและฟ้ืนฟู

ผลกระทบที่เกดิจากเหตุอทุกภยัและวาตภยั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.1090        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. นกัเรยีนในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนไดร้บั

เครื่องคอมพวิเตอรแ์ท็บเลต็และสามารถเขา้ถงึ

บรกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายโดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนช ัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนไดร้บัการสนบัสนุน

ตามโครงการ

คน 72 72 72 72

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละนกัเรยีน

กลุม่เป้าหมายระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

เครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาที่สามารถเขา้ถงึ

เน้ือหาทางการศึกษาดว้ยระบบอนิเทอรเ์น็ตไร ้

สาย

รอ้ยละ 80 85 90 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.2470        0.2470        0.2470        0.2470        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3 83.1550     198.7650    -              -              21.4750     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

1 25.3800     71.9100     71.9100     -              18.8000     

รวม 4 108.5350    270.6750    71.9100      -              40.2750      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  71,500,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  25,380,000  บาท

3. เป็นรายการที่ตอ้งดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  11,655,000  บาท

1. แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา 247,000                      

2. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,279,400                    

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 342,765,400                 

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 700,000                      

5. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 3,875,700                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 82.5565       46.2847       131.7772     76.4841       12.7650       349.8675     

1. แผนงาน :  สนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา

-               0.2470        -               -               -               0.2470        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.2470              -                -                -           0.2470

2. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               2.2794        -               2.2794        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           2.2794              -           2.2794

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

82.5565       45.3377       131.7772     70.3290       12.7650       342.7654     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       45.8777        22.8910      102.6262         2.5154         1.5500      175.4603

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       36.6788        22.4467        29.1510        62.3334         3.2150      153.8249

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           5.4802         8.0000        13.4802

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               0.7000        -               -               -               0.7000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -           0.7000              -                -                -           0.7000

5. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               3.8757        -               3.8757        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           3.8757              -           3.8757

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2555 ถงึ  ปี 2558)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.2470       -           -             -             0.2470      

-              0.2470         -             -              -              0.2470       

7.1 แผนงาน : สนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา                       247,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       247,000

 พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา (แทบ็เลต็) ใหแ้ก่โรงเรยีนนาํร่อง สาํหรบั

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1

 โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

                       988,000

                       988,000

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาสาํหรบันกัเรยีน
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 72 72 72 72

 ( - )

ลา้นบาท 0.2470 0.2470 0.2470 0.2470

 ( - )

ลา้นบาท -                0.2470      0.2470        0.2470        0.2470        

ลา้นบาท -                0.2470      0.2470        0.2470        0.2470        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.2470      0.2470       0.2470       0.2470       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2554 ถงึ  ปี 2558)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           2.2794      -             2.2794      

-              -                -             2.2794       -              2.2794       

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    2,279,400

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   2,279,400

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพและมาตรฐาน

 โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

                   11,445,600

                   11,445,600

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน
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7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 648 648 648 648 648

 ( 648 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 2.3280 2.2794 2.2794 2.2794 2.2794

 ( 2.2853 )

ลา้นบาท 8.5824         6.3335      6.4826        6.6463        6.8151        

ลา้นบาท 5.5584         2.2794      2.2794        2.2794        2.2794        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.5584         2.2794      2.2794       2.2794       2.2794       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.0240         4.0541      4.2032        4.3669        4.5357        

ลา้นบาท 3.0240         4.0541      4.2032       4.3669       4.5357       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

45.8777    22.8910      102.6262 2.5154      1.5500      175.4603   

45.8777      22.8910       102.6262   2.5154       1.5500       175.4603     

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  342,765,400

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  175,460,300

 1. เพือ่ผลติบณัฑติระดบัอดุมศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 2.เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่

  3.เพือ่พฒันาหลกัสูตรและประกนัคุณภาพการศึกษาตลอดจนพฒันาการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 626 1,366 1,666 2,241 2,251

 ( 552 )

คน 2,010 1,986 2,425 2,425 2,425

 ( 2,209 )

คน 7,556 7,590 8,738 9,497 9,242

 ( 6,744 )

รอ้ยละ 85 70 72 74 75

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 88.18 )

ลา้นบาท 76.4699 72.8613 98.8748 100.4548 102.8675

 ( 67.3524 )

ลา้นบาท 317.9924      329.6984   610.2858     673.2706     661.1123     

ลา้นบาท 151.8132      175.4603   439.8998     501.5616     485.8675     

ลา้นบาท 48.8030       45.8777     50.3038      51.9774      54.0667      

ลา้นบาท 24.2415       22.8910     39.9360      39.8424      40.1658      

ลา้นบาท 75.3433       102.6262   341.0250     401.1068     383.0000     

ลา้นบาท 1.4254         2.5154      1.7350       1.7350       1.7350       

ลา้นบาท 2.0000         1.5500      6.9000       6.9000       6.9000       

ลา้นบาท 166.1792      154.2381   170.3860     171.7090     175.2448     

ลา้นบาท 166.1792      154.2381   170.3860     171.7090     175.2448     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบรอ้ยละ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

36.6788    22.4467      29.1510   62.3334    3.2150      153.8249   

36.6788      22.4467       29.1510     62.3334      3.2150       153.8249     

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  153,824,900

 1. เพือ่ผลติบณัฑติระดบัอดุมศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี2.เพือ่พฒันาหลกัสูตรและการประกนั

คุณภาพการศึกษาตลอดจนการพฒันาการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี3.เพือ่ยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 914 800 1,200 1,410 1,880

 ( 679 )

คน 1,210 1,920 1,960 1,960 1,960

 ( 1,298 )

คน 3,578 4,750 5,790 6,390 6,900

 ( 4,153 )

รอ้ยละ 85 70 72 74 75

 ( 55 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 74.28 )

ลา้นบาท 93.4965 124.6739 189.3265 197.4938 204.0988

 ( 101.3183 )

ลา้นบาท 191.2950      220.5390   472.1555     541.5545     495.8128     

ลา้นบาท 123.5015      153.8249   391.3265     449.4938     394.0988     

ลา้นบาท 31.7278       36.6788     38.9547      40.5864      41.0374      

ลา้นบาท 19.0198       22.4467     36.7044      36.8856      36.3044      

ลา้นบาท 30.0050       29.1510     202.0000     252.0000     190.0000     

ลา้นบาท 36.7489       62.3334     106.1674     112.5218     119.2570     

ลา้นบาท 6.0000         3.2150      7.5000       7.5000       7.5000       

ลา้นบาท 67.7935        66.7141     80.8290      92.0607      101.7140     

ลา้นบาท 67.7935       66.7141     80.8290      92.0607      101.7140     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบรอ้ยละ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.4802      8.0000      13.4802    

-              -                -             5.4802       8.0000       13.4802      

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,300 2,700 3,000 3,500 4,000

 ( 5,670 )

โครงการ 35 50 60 70 75

 ( 87 )

รอ้ยละ 85 80 80 90 90

 ( 84.62 )

รอ้ยละ 90 95 95 95 95

 ( 22 )

ลา้นบาท 35.5468 13.4802 30.0000 30.0000 30.0000

 ( 1.0942 )

ลา้นบาท 35.6178        13.4802     30.0000      30.0000      30.0000      

ลา้นบาท 35.5468        13.4802     30.0000      30.0000      30.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 8.5468         5.4802      16.0000      20.0000      20.0000      

ลา้นบาท 27.0000       8.0000      14.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท 0.0710         -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.0710         -             -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   13,480,200

 1. เพือ่เผยแพร่ความรูท้างวชิาการใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ตามศกัยภาพของมหาวทิยาลยั  2. เพือ่ดาํเนินการ

โครงการพฒันาลุม่นํา้ทะเลสาบสงขลา 3.เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู  ผลติและพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูบ้รกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารรอ้ยละ

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.7000       -           -             -             0.7000      

-              0.7000         -             -              -              0.7000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 10 11 12 13

 ( 8 )

คน 11,134 12,300 14,500 15,800 16,140

 ( 8,230 )

รอ้ยละ 90 95 95 95 95

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 95 95 95 95

 ( 90 )

ลา้นบาท 0.8700 0.7000 1.8050 1.8050 1.8100

 ( 0.8700 )

ลา้นบาท 2.0172         2.0029      3.1182        3.1289        3.1450        

ลา้นบาท 0.8700         0.7000      1.8050        1.8050        1.8100        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.8700         0.7000      1.8050       1.8050       1.8100       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.1472         1.3029      1.3132        1.3239        1.3350        

ลา้นบาท 1.1472         1.3029      1.3132       1.3239       1.3350       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                       700,000

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                       700,000

 1. เพือ่ส่งเสรมิ สบืสาน เผยแพร่ และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ 2. เพือ่แผยแพร่

ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นภาคใต ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           3.8757      -             3.8757      

-              -                -             3.8757       -              3.8757       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 30 35 40 45

 ( 15 )

โครงการ 20 30 35 40 45

 ( - )

ผลงาน 20 30 35 40 45

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 85 85 90

 ( - )

ลา้นบาท 6.2857 3.8757 18.4755 19.4755 21.4755

 ( 6.2857 )

ลา้นบาท 7.1235         6.9036      21.5159      22.5321      24.5457      

ลา้นบาท 6.2857         3.8757      18.4755      19.4755      21.4755      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.2857         3.8757      18.4755      19.4755      21.4755      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.8378         3.0279      3.0404        3.0566        3.0702        

ลา้นบาท 0.8378         3.0279      3.0404       3.0566       3.0702       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                    3,875,700

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    3,875,700

 เพือ่สรา้งผลงานวจิยัและถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการวจิยัแก่ชมุชนทอ้งถิน่และประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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2,279,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,279,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,279,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,279,400              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 359,000                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 211,700                บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 220,300                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,188,000              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 300,400                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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247,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 247,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 247,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 247,000                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) 247,000                บาท

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพาสาํหรบันกัเรยีน (แทบ็เลต็) พรอ้มระบบปฏบิตักิาร

และโปรแกรมประยุกต ์72 เครือ่ง 223,200                บาท

(1.2) ตูจ้ดัเก็บเครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) 4 ตู ้ 20,000                  บาท

(1.3) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,800                   บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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175,460,300 บาท

1. งบบคุลากร 45,877,700             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 44,690,300             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 44,690,300             บาท

(1) อตัราเดมิ 37,171,100             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 5,935,200              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,584,000              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,187,400              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 1,187,400              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 1,187,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 29,772,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 28,584,600             บาท

เงนิงบประมาณ 1,187,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 22,891,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,797,800             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,797,800             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 6,630,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 700,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,510,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,810,300             บาท

เงนิงบประมาณ 700,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจา้งและควบคมุงาน 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,500,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 353,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,831,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,478,300              บาท

เงนิงบประมาณ 353,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 300,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,300,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 300,000                บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 414,400                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,414,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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เงนินอกงบประมาณ 4,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 414,400                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 1,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,072,200              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,072,200              บาท

เงนิงบประมาณ 1,000,000              บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 350,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,850,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 350,000                บาท

(10) วสัดงุานบา้นงานครวั 300,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 800,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท

เงนิงบประมาณ 300,000                บาท

(11) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 300,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,200,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 900,000                บาท

เงนิงบประมาณ 300,000                บาท

(12) วสัดกุารศึกษา 6,044,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,544,800              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 6,044,800              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,093,200              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 4,093,200              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 199,600                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 699,600                บาท

เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท

เงนิงบประมาณ 199,600                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,290,600              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,282,800              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,992,200              บาท

เงนิงบประมาณ 1,290,600              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 2,603,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 12,603,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 2,603,000              บาท

3. งบลงทนุ 102,626,200           บาท
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3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 102,626,200           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,824,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 1,824,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,824,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 58 หน่วย)

(1.1) ชดุอปุกรณ์การสอนดา้นศิลปกรรมศาสตร ์(เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา 

โปรเจคเตอร ์และเครือ่งเสยีง) 3 ชดุ 192,000                บาท

(1.2) เครือ่งคอมพวิเตอร ์40 ชดุ 800,000                บาท

(1.3) เครือ่งเสยีงแบบเคลือ่นยา้ยได ้1 ชดุ 44,000                  บาท

(1.4) กลอ้ง VDO พรอ้มอปุกรณ์เสรมิ 1 ตวั 80,000                  บาท

(1.5) กลอ้งถ่ายภาพพรอ้มอปุกรณ์เสรมิ 2 ชดุ 68,000                  บาท

(1.6) ชดุคอมพวิเตอรเ์พือ่ศูนยข์อ้มลูศิลปกรรมศาสตรพ์รอ้มอปุกรณ์เสรมิ 10

 ชดุ 240,000                บาท

(1.7) เครือ่งกาํเนดิกระแสไฟฟ้า ชนดิเคลือ่นที ่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 250 KVA  1

 เครือ่ง 400,000                บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 100,802,200           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 76,000,000             บาท

(1) อาคารคณะวทิยาการจดัการ  พรอ้มครภุณัฑ ์1 หลงั 71,500,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 200,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 190,000,000            บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 20,500,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 71,500,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(2) อาคารเรยีนคณะครศุาสตร ์พรอ้มครภุณัฑป์ระกอบอาคาร 1 หลงั 4,500,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 150,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 142,500,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 28,500,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 4,500,000              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 109,500,000            บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,155,000              บาท

(1) ต่อเตมิอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร ์ 1 รายการ 7,155,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 79,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,975,000              บาท
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เงนิงบประมาณ 75,525,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 15,105,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 7,155,000              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 53,265,000             บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 17,647,200             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 17,647,200             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) งานขดุคลองรบันํา้ นาํดนิไปถมปรบัพื้นทีเ่ขตการศึกษา 1 งาน 5,000,000              บาท

(1.2) งานขดุบ่อบาํบดันํา้เสยี นาํดนิไปถมปรบัพื้นทีเ่ขตกฬีาและนนัทนาการ 1 

งาน 2,105,000              บาท

(1.3) ก่อสรา้งร ัว้รอบวทิยาเขต 1 รายการ 7,821,000              บาท

(1.4) ก่อสรา้งป้ายมหาวทิยาลยัฯ พรอ้มไฟแสงสวา่ง และเสาธง 1 รายการ 2,721,200              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 2,515,400              บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,090,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบัเดก็พกิารในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 1,090,000              บาท

4.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,425,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทนุการศึกษาพเิศษและครูพีเ่ลี้ยงเดก็ 740,200                บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสาํหรบัสนบัสนุนนกัศึกษาพกิาร 300,200                บาท

3) เงนิอดุหนุนทนุการศึกษาสาํหรบันกัศึกษาพกิาร 385,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,550,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 600,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 400,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 250,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 150,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานกัศึกษาและการกฬีา 150,000                บาท
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153,824,900 บาท

1. งบบคุลากร 36,678,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 31,976,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 26,068,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 21,584,900             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน 29,500                  บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 3,916,800              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 537,600                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,907,900              บาท

(1) อตัราเดมิ 5,561,700              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 333,700                บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัลูกจา้งประจาํ 12,500                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,702,100              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,702,100              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,702,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 22,446,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,095,200             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,095,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 462,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 800,000                บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 2,572,800              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 300,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 900,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 600,000                บาท

เงนิงบประมาณ 300,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 300,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,100,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 800,000                บาท

เงนิงบประมาณ 300,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 210,400                บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 700,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 968,200                บาท

เงนินอกงบประมาณ 268,200                บาท

เงนิงบประมาณ 700,000                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,246,700              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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เงนินอกงบประมาณ 746,700                บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

(9) วสัดกุารศึกษา 14,250,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 17,250,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 14,250,000             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,351,500              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,351,500              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 107,800                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 137,800                บาท

เงนินอกงบประมาณ 30,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 107,800                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,883,000              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 360,700                บาท

3. งบลงทนุ 29,151,000             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 29,151,000             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,771,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 3,771,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,771,000              บาท

รวม 14 รายการ (รวม 58 หน่วย)

(1.1) กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 กระบอกตา 5 ตวั 195,000                บาท

(1.2) ตูแ้ช่เยน็6 ตู ้สแตนเลส 1800*750*2050 ซม. 1 ตู ้ 70,000                  บาท

(1.3) กลอ้งวดัระยะดว้ยแสงเลเซอร ์2 ชดุ 192,000                บาท

(1.4) เครือ่งสบั บด ย่อย 1 เครือ่ง 64,000                  บาท

(1.5) Heating plate ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 405x265 มม. 3 ชดุ 144,000                บาท

(1.6) เครือ่งกดัแบบ 3 มติ ิพรอ้มอปุกรณ์ (Desktop 3 D Scanning and 

Milling) 1 ชดุ 400,000                บาท

(1.7) ชดุฝึกและสาธติการใชง้านระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย 1 ชดุ 400,000                บาท

(1.8) เครือ่งเซริฟ์เวอร ์2 เครือ่ง 160,000                บาท

(1.9) โตะ๊ปฏบิตักิารกลางพรอ้มชัน้วางของ ขนาดรวมไม่นอ้ยกวา่ 

1,500x4,300x800-900 มลิลเิมตร 8 ชดุ 1,306,000              บาท

(1.10) โตะ๊วางเครือ่งช ัง่ขนาดรวมไม่นอ้ยกวา่ 600x3,200x800 มลิลเิมตร 1 ชดุ 45,400                  บาท

(1.11) โตะ๊วางเครือ่งช ัง่ขนาดรวมไม่นอ้ยกวา่ 600x3,000x800 มลิลเิมตร 1 ชดุ 71,900                  บาท

(1.12) โตะ๊ปฏบิตักิารกลาง (สแตนเลส) ขนาดรวมไม่นอ้ยกวา่ 

1,200x1,800x900 มลิลเิมตร 3 ชดุ 32,200                  บาท
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(1.13) ชัน้โลง่เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ขนาดรวมไม่นอ้ยกวา่ 600x1,400x1,900 

มลิลเิมตร 10 ชดุ 444,500                บาท

(1.14) ตูเ้ก็บสารเคม ีขนาดรวมไม่นอ้ยกวา่ 500x800x1,800 มลิลเิมตร 19 ชดุ 246,000                บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,380,000             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,380,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพรอ้ม

ครภุณัฑป์ระกอบอาคาร 1 หลงั 25,380,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 188,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 18,800,000             บาท

เงนิงบประมาณ 169,200,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 25,380,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 71,910,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 71,910,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 62,333,400             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 62,333,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 62,333,400             บาท

1 เงนิเดือน 62,333,400             บาท

(1) อตัราใหม่ 2,860,400              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 134,400                บาท

(3) อตัราเดมิ 59,338,600             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 3,215,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 700,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 600,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 250,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนศูนยว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 665,000                บาท
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13,480,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,480,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,480,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 5,480,200              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 8,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาลุม่นํา้ทะเลสาบสงขลา 8,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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700,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 700,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 700,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 700,000                บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 624,400                บาท

เงนินอกงบประมาณ 124,400                บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 200,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 324,300                บาท

เงนินอกงบประมาณ 124,300                บาท

เงนิงบประมาณ 200,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม

28



3,875,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,875,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,875,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 3,875,700              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,903,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,027,900              บาท

เงนิงบประมาณ 3,875,700              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติเป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทางทีม่อีตัลกัษณโ์ดดเด่นดา้นอตุสาหกรรมอาหาร 

การศึกษาปฐมวยั อตุสาหกรรมการบรกิาร และพยาบาลศาสตร ์ภายใตก้ารบรหิารจดัการทีม่ลีกัษณะเป็นพลวตั 

เป็นทีย่อมรบัในระดบัภมูภิาคอาเซยีน และแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ผลติบณัฑติใหม้คุีณภาพเป็นทีย่อมรบัและเป็นทีต่อ้งการของสงัคม โดยมจีดุเด่นดา้นบคุลกิภาพเฉพาะตาม

วฒันธรรมสวนดุสติ สรา้ง พฒันา และเผยแพร่องคค์วามรู ้นวตักรรมเพือ่พฒันาคุณภาพบณัฑติ และการ

พฒันาความเขม้แขง็ชมุชน สงัคม และประเทศในลกัษณะการใหบ้รกิารวชิาการ ทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ส่งเสรมิการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุล ย ัง่ยนื เผยแพร่และส่งเสรมิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สรา้ง

และพฒันาความเขม้แขง็วชิาชพีครู โดยยดึหลกัการบรหิารจดัการทีค่าํนึงถงึการปรบัตวัลว่งหนา้เพือ่พรอ้มรบั

แนวโนม้บรบิททีจ่ะเปลีย่นแปลงและสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัภมูภิาคอาเซยีน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ

487,412,800                

518,833,200                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 856.9767        972.7278        986.5568        858.8611        804.4448        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 487.4128        518.8332        602.7556        470.0964        444.6353        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 369.5639        453.8946        383.8012        388.7647        359.8095        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 369.5639       453.8946       383.8012       388.7647       359.8095       

1. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ในสงักดั

มหาวทิยาลยัฯไดร้บัการสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ย่าง

มีคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนใน

ระดบัช ัน้ประถมการศึกษาปีที่ 1 ไดร้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็แลต็)

คน 145 170 170 180

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.4968        0.6303        0.6303        0.6643        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 3,850 4,030 4,320 4,320 5,740

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.1325        6.7305        7.2559        7.2559        7.9700        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. กาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรเ์พิม่ข้ึนท ัง้ในเชิง

ปรมิาณและคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 134.2178     158.9987     177.6370     185.5813     145.0699     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 90.9912         118.7039        103.5927        97.5482         106.1755        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 90.9912         118.7039       103.5927       97.5482         106.1755       

4. บณัฑติในสาขาที่เป็นอตัลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยัมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัในระดบั

ภมูิภาคอาเซียน

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 297.6935     319.4504     365.3832     223.3488     231.8488     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 266.5862        325.1907        271.3921        282.6434        245.9945        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 266.5862       325.1907       271.3921       282.6434       245.9945       

5. ประชาชนไดร้บัโอกาสทางการศึกษาตลอด

ชีวติตามศกัยภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 28.5190       12.3068       29.9517       30.7783       34.1301       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 0.4942          0.4806          0.4283          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 -                 0.4942          0.4806          0.4283          

6. นกัศึกษาและประชาชนตระหนกัเหน็คุณค่า

วฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

กิจกรรม 8 9 10 11 12

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.0500        4.0500        4.2535        4.3708        4.8468        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 0.4847          0.4713          0.4200          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 -                 0.4847          0.4713          0.4200          

7. มหาวทิยาลยั ชมุชน สงัคม ไดใ้ชป้ระโยชน์

จากองคค์วามรูท้ี่สรา้งข้ึน
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

เรื่อง 6 12 16 22 28

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

เรื่อง 24 30 36 42 48

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:งานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ

รอ้ยละ 8 16 32 64 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:บทความวจิยัที่ไดร้บัการ

อา้งองิในreferrence journal หรอืในฐานขอ้มลู

ระดบัชาติ หรอืระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ

รอ้ยละ 4 5 6 7 8

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

เรื่อง 2 3 3 3 4

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 16.8000       16.8000       17.6440       18.1310       20.1054       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 11.9865         10.0000         7.8375          7.6212          6.7912          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 11.9865         10.0000         7.8375          7.6212          6.7912          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

2 29.6130     49.3000     49.3000     -              45.6970     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3 56.7276     148.5344    -              -              55.4430     

รวม 5 86.3406      197.8344    49.3000      -              101.1400    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  68,940,600  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  17,400,000  บาท

1. แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา 496,800                      

2. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,730,500                    

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 490,755,900                 

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 4,050,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 16,800,000                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 117.0002     84.2080       123.6089     164.7361     29.2800       518.8332     

1. แผนงาน :  สนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา

-               0.4968        -               -               -               0.4968        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.4968              -                -                -           0.4968

2. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               6.7305        -               6.7305        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           6.7305              -           6.7305

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

117.0002     79.6612       123.6089     141.2056     29.2800       490.7559     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           4.9513              -           7.9352              -          12.8865

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       24.4494        27.4532        29.6130        43.9966        20.6000      146.1122

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       92.5508        47.2567        93.9959        79.2470         6.4000      319.4504

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          10.0268         2.2800        12.3068

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               4.0500        -               -               -               4.0500        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -           4.0500              -                -                -           4.0500

5. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               16.8000       -               16.8000       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          16.8000              -          16.8000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2554 ถงึ  ปี 2558)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.4968       -           -             -             0.4968      

-              0.4968         -             -              -              0.4968       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 145 170 170 180

 ( - )

ลา้นบาท -                0.4968      0.6303        0.6303        0.6643        

ลา้นบาท -                0.4968      0.6303        0.6303        0.6643        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.4968      0.6303       0.6303       0.6643       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1 แผนงาน : สนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา                       496,800

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       496,800

 พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา(แทบ็เลต็)ใหแ้ก่โรงเรยีน สาํหรบัระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1

 โรงเรยีนสาธติละอออทุศิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ

                     2,387,700

                     2,387,700

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาสาํหรบันกัเรยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2554 ถงึ  ปี 2558)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           6.7305      -             6.7305      

-              -                -             6.7305       -              6.7305       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,850 4,030 4,320 4,320 5,740

 ( 1,565 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 6.1325         6.7305      7.2559        7.2559        7.9700        

ลา้นบาท 6.1325         6.7305      7.2559        7.2559        7.9700        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.1325         6.7305      7.2559       7.2559       7.9700       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    6,730,500

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   6,730,500

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพและมาตรฐาน

 โรงเรยีนสาธติละอออทุศิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ

                   35,344,800

                   35,344,800

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             4.9513       -           7.9352      -             12.8865    

-              4.9513         -             7.9352       -              12.8865      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 0 52 91 79 68

 ( 52 )

คน 110 90 90 90 90

 ( 89 )

คน 132 321 360 359 360

 ( 298 )

ลา้นบาท 5.5437 12.8865 14.2305 14.1910 14.1000

 ( 4.8897 )

ลา้นบาท 19.2282        24.5485     32.4642      25.2744      41.6491      

ลา้นบาท 10.9097        12.8865     20.4948      23.9342      27.3228      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.4646         4.9513      4.5644       5.4552       5.7788       

ลา้นบาท 5.3660         -             1.2764       1.3250       1.8900       

ลา้นบาท 1.0791         7.9352      14.6540      17.1540      19.6540      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 8.3185         11.6620     11.9694      1.3402        14.3263      

ลา้นบาท 8.3185         11.6620     11.9694      1.3402       14.3263      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  490,755,900

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                   12,886,500

 เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาพยาบาลศาสตรอ์ย่างมคุีณภาพโดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

24.4494    27.4532      29.6130   43.9966    20.6000    146.1122   

24.4494      27.4532       29.6130     43.9966      20.6000      146.1122     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 386 851 735 867 728

 ( 663 )

คน 680 910 710 710 710

 ( 1122 )

คน 3,264 3,677 2,961 2,936 2,524

 ( 4032 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 95.2871 116.4992 131.1476 142.0699 154.3477

 ( 81.1736 )

ลา้นบาท 205.9808      253.1541   248.7655     257.8551     209.5963     

ลา้นบาท 123.3081      146.1122   157.1422     161.6471     117.7471     

ลา้นบาท 25.8056       24.4494     29.5689      30.1296      31.3296      

ลา้นบาท 26.3194       27.4532     27.5151      28.4593      29.6593      

ลา้นบาท 28.0210       29.6130     49.3000      49.3000      -              

ลา้นบาท 22.5621       43.9966     30.1582      33.1582      36.1582      

ลา้นบาท 20.6000       20.6000     20.6000      20.6000      20.6000      

ลา้นบาท 82.6727        107.0419   91.6233      96.2080      91.8492      

ลา้นบาท 82.6727       107.0419   91.6233      96.2080      91.8492      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  146,112,200

 เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอย่างมคุีณภาพโดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

92.5508    47.2567      93.9959   79.2470    6.4000      319.4504   

92.5508      47.2567       93.9959     79.2470      6.4000       319.4504     

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  319,450,400

 เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาดา้นสงัคมศาสตรอ์ย่างมคุีณภาพโดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,875 3,720 3,071 2,742 1,830

 ( 3973 )

คน 1,750 2,550 1,950 1,950 1,950

 ( 2742 )

คน 13,144 12,450 10,258 9,137 8,345

 ( 12565 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 91.3952 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 61.43 )

ลา้นบาท 195.7154 225.4545 248.6150 271.9856 298.0838

 ( 184.9981 )

ลา้นบาท 564.2797      644.6411   636.7753     505.9922     477.8433     

ลา้นบาท 297.6935      319.4504   365.3832     223.3488     231.8488     

ลา้นบาท 96.7025       92.5508     104.2552     106.2552     110.2552     

ลา้นบาท 48.4360       47.2567     49.9360      51.4360      52.9360      

ลา้นบาท 101.9781      93.9959     148.5344     -              -              

ลา้นบาท 44.1769       79.2470     56.2576      59.2576      62.2576      

ลา้นบาท 6.4000         6.4000      6.4000       6.4000       6.4000       

ลา้นบาท 266.5862      325.1907   271.3921     282.6434     245.9945     

ลา้นบาท 266.5862      325.1907   271.3921     282.6434     245.9945     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบรอ้ยละ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           10.0268    2.2800      12.3068    

-              -                -             -              2.2800       2.2800       

-              -                -             10.0268      -              10.0268      

7.3.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   12,306,800

 เพือ่ใหบุ้คลากรทางการศึกษาและประชาชนไดร้บับรกิารวชิาการที่มคุีณภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู คณาจารยแ์ละ

2. เผยแพร่ความรูง้านบรกิารวชิาการและประชาสมัพนัธ์
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7.3.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

 ( 3000 )

โครงการ 8 10 12 14 16

 ( 8 )

คน 60 60 60 60 60

 ( 60 )

คน 110 110 110 110 110

 ( 110 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 80 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 80 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 80 )

รอ้ยละ  90  90  90  90

 ( - )

ลา้นบาท 28.5190 12.3068 33.2484 34.2549 35.2732

 ( 23.9434 )

ลา้นบาท 28.5190        12.3068     30.4459      31.2589      34.5584      

ลา้นบาท 28.5190        12.3068     29.9517      30.7783      34.1301      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 26.2390       10.0268     27.6717      28.4983      31.8501      

ลา้นบาท 2.2800         2.2800      2.2800       2.2800       2.2800       

ลา้นบาท -                -             0.4942        0.4806        0.4283        

ลา้นบาท -                -             0.4942       0.4806       0.4283       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูบ้รหิารที่เขา้รบัการพฒันา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูไม่มวีุฒทิี่เขา้รบัการพฒันา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการ

พฒันา และหน่วยงานครูผูใ้ช ้และบุคลากรทางการศึกษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็

่

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาสาํเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             4.0500       -           -             -             4.0500      

-              4.0500         -             -              -              4.0500       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 9 10 11 12

 ( 8 )

คน 5,500 3,800 3,900 4,000 4,200

 ( 4830 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 100 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 100 )

ลา้นบาท 4.0500 4.0500 4.6350 4.7741 4.9173

 ( 3.9100 )

ลา้นบาท 4.0500         4.0500      4.7382        4.8421        5.2668        

ลา้นบาท 4.0500         4.0500      4.2535        4.3708        4.8468        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.0500         4.0500      4.2535       4.3708       4.8468       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             0.4847        0.4713        0.4200        

ลา้นบาท -                -             0.4847       0.4713       0.4200       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    4,050,000

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    4,050,000

 ส่งเสรมิ สนบัสนุน และสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชนในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและ

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           16.8000    -             16.8000    

-              -                -             16.8000      -              16.8000      

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   16,800,000

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   16,800,000

 เพือ่ดาํเนินการพฒันาการวจิยัโดยการสรา้งสรรคน์วตักรรรมและองคค์วามรูท้ี่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 

นาํไปสู่การพฒันาทอ้งถิน่และประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 18 40 58 61 64

 ( 23 )

โครงการ 18 30 30 40 40

 ( 1 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

โครงการ 30 40 50 60

 ( - )

โครงการ 30 30 30 40 40

 ( 1 )

ลา้นบาท 24.9803 26.8000 68.5379 69.5354 70.6782

 ( 14.5049 )

ลา้นบาท 28.7865        26.8000     25.4815      25.7522      26.8966      

ลา้นบาท 16.8000        16.8000     17.6440      18.1310      20.1054      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 16.8000       16.8000     17.6440      18.1310      20.1054      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.9865        10.0000     7.8375        7.6212        6.7912        

ลา้นบาท 11.9865       10.0000     7.8375       7.6212       6.7912       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิปรมิาณ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยั (ท ัง้เงนิงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรรและเงนินอกงบประมาณ)

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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6,730,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,730,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,730,500              บาท

1) ค่าหนงัสอืเรยีน 978,600                บาท

2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 575,000                บาท

3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 658,800                บาท

4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 3,606,500              บาท

5) กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 911,600                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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496,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 496,800                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 496,800                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 496,800                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) 496,800                บาท

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็แลต็)สาํหรบันกัเรยีน พรอ้มระบบปฏบิตักิาร

และโปรแกรมประยุกต์ 449,500                บาท

(1.2) ตูจ้ดัเก็บเครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) 40,000                  บาท

(1.3) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 7,300                   บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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12,886,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,951,300              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,701,300              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,701,300              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 592,700                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,423,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,831,000              บาท

เงนิงบประมาณ 592,700                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 200,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,031,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,831,000              บาท

เงนิงบประมาณ 200,000                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 982,600                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 1,000,000              บาท

(5) วสัดกุารศึกษา 1,926,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 250,000                บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 250,000                บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 100,000                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 15,000                  บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 135,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 7,935,200              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,935,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 7,935,200              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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146,112,200 บาท

1. งบบคุลากร 24,449,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 22,231,800             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 22,231,800             บาท

(1) เงนิเดอืนขา้ราชการ 14,765,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 76,110,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 61,344,900             บาท

เงนิงบประมาณ 14,765,400             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 3,733,200              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 2,926,800              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 806,400                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 488,900                บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 488,900                บาท

(1) ค่าจา้งช ัว่คราว 488,900                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,728,700              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,728,700              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,728,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 27,453,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,248,500             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,248,500             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 204,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,000,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 246,100                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 3,264,000              บาท

(5) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 914,400                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,500,000              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 89,000                  บาท

(8) วสัดกุารศึกษา 11,031,000             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,204,700              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 4,204,700              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 658,000                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 326,000                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 3,220,700              บาท

3. งบลงทนุ 29,613,000             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 29,613,000             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 29,613,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 17,400,000             บาท

(1) อาคารเรยีนปฏบิตักิารอาหารฮาลาลและศูนยฝึ์กอบรมอาหาร 17,400,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 160,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 44,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 116,000,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 17,400,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 49,300,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 49,300,000             บาท

3.1.1.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,213,000             บาท

(1) ปรบัปรงุอาคารปฏบิตักิารอาหารพรอ้มครภุณัฑป์ระกอบ 1 รายการ 12,213,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 16,970,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,697,000              บาท

เงนิงบประมาณ 15,273,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 3,060,000              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 12,213,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 43,996,600             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 43,996,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 43,996,600             บาท

1 เงนิเดือน 43,996,600             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 43,996,600             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 20,600,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 1,700,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 7,600,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การเรยีนรู ้ 7,300,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพและเกณฑม์าตรฐานทางวชิาการ 4,000,000              บาท

51



319,450,400 บาท

1. งบบคุลากร 92,550,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 84,586,300             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 78,596,400             บาท

(1) เงนิเดอืนขา้ราชการ 57,360,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 327,107,700            บาท

เงนินอกงบประมาณ 269,747,700            บาท

เงนิงบประมาณ 57,360,000             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 10,545,600             บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 1,200                   บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 8,798,400              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 1,747,200              บาท

(6) เงนิ พ.ก.ศ. 144,000                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,989,900              บาท

(1) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 12,500                  บาท

(2) ค่าจา้งประจาํและเงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 5,977,400              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,356,300              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 2,356,300              บาท

(1) ค่าจา้งช ัว่คราว 2,356,300              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,608,200              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,608,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,608,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 47,256,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,521,400             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,521,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 974,400                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 4,000,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 404,100                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 5,133,600              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 354,000                บาท

(6) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(7) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุ 736,900                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,564,800              บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 402,400                บาท

(10) ค่าอาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ 2,000,000              บาท

(11) วสัดกุารศึกษา 9,960,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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2.2 ค่าสาธารณูปโภค 16,735,300             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 16,735,300             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 2,510,300              บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,338,800              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 12,886,200             บาท

3. งบลงทนุ 93,995,900             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 93,995,900             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,750,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 2,000,000              บาท

(1) โปรแกรมการเรยีนภาษาองักฤษออนไลน ์1 รายการ 2,000,000              บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 1,750,000              บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,750,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ครภุณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ หอ้งประชมุ 1 ระบบ 1,750,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 90,245,900             บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 64,069,000             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารเอนกประสงคธุ์รกจิการบนิ 1 รายการ 50,075,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 199,915,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 30,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 169,915,000            บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 34,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 54,355,800             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 31,484,200             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 50,075,000             บาท

(2) งานปรบัปรงุระบบภายในอาคารเรยีน 13,994,000             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,652,600              บาท

(1) อาคารเอนกประสงค ์1 รายการ 6,652,600              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 149,730,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,973,000             บาท

เงนิงบประมาณ 134,757,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 27,000,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 6,652,600              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 101,104,400            บาท

(2) อาคารศูนยป์ฏบิตักิารการศึกษาปฐมวยั 1 รายการ -                         บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 69,800,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,470,000             บาท

เงนิงบประมาณ 59,330,000             บาท
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ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 11,900,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 47,430,000             บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 19,524,300             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,757,300              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) งานปรบัปรงุระบบประปา 1 รายการ 6,757,300              บาท

(2) งานปรบัปรงุระบบไฟฟ้า 12,767,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 79,247,000             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 75,956,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 49,416,000             บาท

1 เงนิเดือน 49,416,000             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 49,416,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 16,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการพฒันานโยบายและแผนของมหาวทิยาลยั 1,000,000              บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 5,400,000              บาท

5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 4,140,000              บาท

4.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 3,291,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาพเิศษ 3,291,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 6,400,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 6,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 400,000                บาท

54



12,306,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,026,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,026,800             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 10,026,800             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,280,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 2,280,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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4,050,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,050,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,050,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,050,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,250,000              บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 1,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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16,800,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,800,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,800,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายวจิยั 16,800,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 26,800,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 16,800,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัคุณภาพชัน้นาํ เพือ่ปวงชน “A Leading Quality University for All.”

1. ผลติบณัฑติทีม่คุีณภาพระดบัแนวหนา้ ตรงกบัความตอ้งการของ ชมุชน และสงัคมยุคเศรษฐกจิฐานความรู ้

และเป็นประชากรโลก (global citizen) อย่างมคีวามสุข   2. วจิยั สรา้งนวตักรรม และองคค์วามรู ้สู่การ

พฒันาทอ้งถิน่ ตลอดจนการพฒันา ภมูปิญัญาไทยสู่สากล   3. ผลติและพฒันาครูแนวใหม ่ทีส่นองตอบการ

ปฏรูิปการศึกษาและการฝึกหดัครู   4. ใหบ้รกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชมุชนและสงัคมอย่างมี

คุณภาพ เพือ่ยกมาตรฐานชมุชน สงัคมและผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดกลาง สู่สากล   5. อนุรกัษ ์

พฒันาและบรกิาร และเป็นศูนยก์ลางบรกิารขอ้มลูสารสนเทศทางดา้นศิลปวฒันธรรมกรุงรตันโกสนิทร์

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา

465,601,200                

433,129,200                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 911.7927        1,043.8151     1,300.5855     1,149.3380     1,209.6664     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 465.6012        433.1292        760.6934        555.4568        556.3971        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 446.1915        610.6859        539.8921        593.8812        653.2693        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 446.1915       610.6859       539.8921       593.8812       653.2693       

1. ผลติงานวจิยั พฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรม 

สิง่ประดิษฐ ์และเทคโนโลย ีมีศกัยภาพในการ

สรา้งผลงานทางวชิาการเพือ่พฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสาร

ระดบัชาติ และนานาชาติ

ผลงาน 90 93 96 99 100

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

ผลงาน 2 3 4 5 6

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:บทความวจิยัที่ไดร้บัการ

อา้งองิใน reference journal หรอืในฐานขอ้มลู

ระดบัชาติหรอืระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ

รอ้ยละ 12 14 16 18 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 2 3 4 5 6

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

ผลงาน 3 4 5 6 7

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.4993       16.7708       62.0226       65.1237       68.3799       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 17.7368         19.5105         21.4616         23.6077         25.9685         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 17.7368         19.5105         21.4616         23.6077         25.9685         

2. บรกิารวชิาการที่มีคุณภาพและตรงกบัความ

ตอ้งการแก่ชมุชนเมืองและทอ้งถิ่น ตลอดจนการ

สรา้งชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งและแกป้ญัหาของ

ชมุชนอย่างย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 77 79 81 83 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิารวชิาการและ

วชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 77 79 81 83 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.2435       20.3802       52.5000       57.5000       62.5000       

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 8.8890          9.7779          10.7557         11.8313         13.0144         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 8.8890          9.7779          10.7557         11.8313         13.0144         

3. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ในสงักดั

มหาวทิยาลยัฯไดร้บัการสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ย่าง

มีคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนใน

ระดบัช ัน้ประถมปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็แลต็)

คน 105 105 105 105

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.3608        0.3923        0.3923        0.3923        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่ภาครฐัให ้

การสนบัสนุน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 1,389 1,534 1,557 1,593 1,644

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครอง

สามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.6275        8.7367        8.7781        8.9174        9.2380        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 36.4732         40.1206         44.1326         48.5459         53.4005         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 36.4732         40.1206         44.1326         48.5459         53.4005         

5. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนวทิยาศาสตร์

สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพือ่ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 82 84 86 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 76 77 78 79

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพี ภายในระยะเวลา 

1 ปี

รอ้ยละ 80 82 84 86 88

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 89.1286       87.3691       112.0809     26.2498       28.8749       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 53.1536         119.8940        64.3159         70.7475         77.8222         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 53.1536         119.8940       64.3159         70.7475         77.8222         

6. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 88 90 92 94 96

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 77 78 79 80 81

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพี ภายในระยะเวลา 

1 ปี

รอ้ยละ 99 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 146.9249     113.2629     177.8279     138.5759     152.4337     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 93.0359         114.1895        112.5735        123.8308        136.2139        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 93.0359         114.1895       112.5735       123.8308       136.2139       

7. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 93 94 95 96 97

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 81 82 83 84 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพี ภายในระยะเวลา 

1 ปี

รอ้ยละ 96 97 98 99 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 190.3274     184.3987     344.0916     255.1977     230.5783     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 232.4791        302.3271        281.2998        309.4297        340.3727        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 232.4791       302.3271       281.2998       309.4297       340.3727       

8. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษาและชมุชน

ในการอนุรกัษ ์พฒันา และเผยแพร่ภมูิปญัญา

ศิลปวฒันธรรมกรุงรตันโกสนิทร์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ผลงาน 6 7 8 9 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง 

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 81 82 83 84 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 81 82 83 84

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.8500        1.8500        3.0000        3.5000        4.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.4239          4.8663          5.3530          5.8883          6.4771          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.4239          4.8663          5.3530          5.8883          6.4771          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

61



4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 2 57.5840     88.2175     -              -              61.4250     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

1 -              51.8500     -              -              11.8500     

3. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 16.0875     153.5313    45.5812     -              46.6000     

รวม 5 73.6715      293.5988    45.5812      -              119.8750    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  57,584,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  16,087,500  บาท

1. แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา 360,800                      

2. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,736,700                    

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 405,410,900                 

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 1,850,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 16,770,800                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 137.6701     60.9343       102.7649     123.2599     8.5000        433.1292     

1. แผนงาน :  สนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา

-               0.3608        -               -               -               0.3608        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.3608              -                -                -           0.3608

2. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               8.7367        -               8.7367        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           8.7367              -           8.7367

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

137.6701     58.7235       102.7649     97.7524       8.5000        405.4109     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           3.5400        69.6751        12.1540         2.0000        87.3691

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       30.9560        28.8080         9.4000        41.5989         2.5000      113.2629

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

     106.7141        26.3755        23.6898        26.1193         1.5000      184.3987

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          17.8802         2.5000        20.3802

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               1.8500        -               -               -               1.8500        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -           1.8500              -                -                -           1.8500

5. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               16.7708       -               16.7708       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          16.7708              -          16.7708

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2554 ถงึ  ปี 2558)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.3608       -           -             -             0.3608      

-              0.3608         -             -              -              0.3608       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                0.3608      0.3923        0.3923        0.3923        

ลา้นบาท -                0.3608      0.3923        0.3923        0.3923        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.3608      0.3923       0.3923       0.3923       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1 แผนงาน : สนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา                       360,800

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       360,800

 พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา(แทบ็แลต็) ใหแ้ก่โรงเรยีน สาํหรบัระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

                     1,537,700

                     1,537,700

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพาสาํหรบันกัเรยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2554 ถงึ  ปี 2558)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           8.7367      -             8.7367      

-              -                -             8.7367       -              8.7367       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,389 1,534 1,557 1,593 1,644

 ( 1,314 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 95 )

ลา้นบาท 54.7439        48.8573     52.9107      57.4633      62.6385      

ลา้นบาท 17.2172        8.7367      8.7781        8.9174        9.2380        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 17.2172       8.7367      8.7781       8.9174       9.2380       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 37.5267        40.1206     44.1326      48.5459      53.4005      

ลา้นบาท 37.5267       40.1206     44.1326      48.5459      53.4005      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    8,736,700

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   8,736,700

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพและมาตรฐาน

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

                   43,297,700

                   43,297,700

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             3.5400       69.6751   12.1540    2.0000      87.3691    

-              3.5400         69.6751     12.1540      2.0000       87.3691      

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  405,410,900

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                   87,369,100

 เพือ่ผลติบณัฑติดา้นการพยาบาลและสุขภาพ ที่มคีวามรูค้วามสามารถในดา้นทฤษฎแีละปฏบิตัิ สามารถนาํความรู ้

ไปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชพี เป็นผูท้ี่มคุีณธรรม จรยิธรรม มจีติสาํนึกในจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี เพือ่

ดาํเนินชวีติและประกอบวชิาชพีใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่สงัคมและประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 135 135 139 182 255

 ( 131 )

คน 185 255 255 255 255

 ( 191 )

คน 596 590 947 1,020 1,020

 ( 635 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 98.44 )

บาท 6.6551 21.6940 23.8634 26.2498 28.8749

 ( 6.5159 )

ลา้นบาท 142.2822      207.2631   176.3968     96.9973      106.6971     

ลา้นบาท 89.1286        87.3691     112.0809     26.2498      28.8749      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5760         3.5400      6.0940       6.7034       7.3738       

ลา้นบาท 82.4735       69.6751     88.2175      -              -              

ลา้นบาท 1.0791         12.1540     13.3694      14.7064      16.1771      

ลา้นบาท 2.0000         2.0000      4.4000       4.8400       5.3240       

ลา้นบาท 53.1536        119.8940   64.3159      70.7475      77.8222      

ลา้นบาท 53.1536       119.8940   64.3159      70.7475      77.8222      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่

จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

30.9560    28.8080      9.4000    41.5989    2.5000      113.2629   

30.9560      28.8080       9.4000      41.5989      2.5000       113.2629     

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  113,262,900

 ผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอย่างมคุีณภาพ คุณธรรมและ

มปีระสทิธภิาพ เพือ่รองรบัการขยายตวัของความตอ้งการกาํลงัคน โดยคาํนึงถงึศกัยภาพและการกระจายโอกาสทาง

การศึกษาไปยงักลุม่เป้าหมายต่างๆ ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 557 649 694 993 1,395

 ( 491 )

คน 1,465 1,395 1,395 1,395 1,395

 ( 1,207 )

คน 3,605 2,475 5,178 5,580 5,585

 ( 3,300 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 96.36 )

ลา้นบาท 89.7550 103.8629 125.9779 138.5759 152.4337

 ( 81.3249 )

ลา้นบาท 239.9608      227.4524   290.4014     262.4067     288.6476     

ลา้นบาท 146.9249      113.2629   177.8279     138.5759     152.4337     

ลา้นบาท 61.0983       30.9560     34.0517      37.4570      41.2027      

ลา้นบาท 33.2114       28.8080     37.8256      41.6082      45.7692      

ลา้นบาท 25.3000       9.4000      51.8500      -              -              

ลา้นบาท 24.8152       41.5989     48.6006      53.4607      58.8068      

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      5.5000       6.0500       6.6550       

ลา้นบาท 93.0359        114.1895   112.5735     123.8308     136.2139     

ลา้นบาท 93.0359       114.1895   112.5735     123.8308     136.2139     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่

จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

106.7141   26.3755      23.6898   26.1193    1.5000      184.3987   

106.7141     26.3755       23.6898     26.1193      1.5000       184.3987     

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  184,398,700

 ผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศึกษาอย่างมคุีณภาพ คุณธรรม และประสทิธภิาพเพือ่รองรบัการ

ขยายตวัของความตอ้งการกาํลงัคน โดยคาํนึงถงึศกัยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยงักลุม่เป้าหมาย

ต่างๆ ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,997 1,692 2,254 2,318 2,590

 ( 2,046 )

คน 3,130 2,590 2,590 2,590 2,590

 ( 3,479 )

คน 9,993 7,453 10,088 10,360 10,360

 ( 9,856 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 96.08 )

ลา้นบาท 150.1274 160.7089 190.5603 209.6165 230.5783

 ( 149.3369 )

ลา้นบาท 422.8065      486.7258   625.3914     564.6274     570.9510     

ลา้นบาท 190.3274      184.3987   344.0916     255.1977     230.5783     

ลา้นบาท 108.8040      106.7141   123.1587     135.4747     149.0222     

ลา้นบาท 26.4241       26.3755     33.1280      36.4408      40.0850      

ลา้นบาท 40.2000       23.6898     153.5313     45.5812      -              

ลา้นบาท 13.3993       26.1193     30.9736      34.0710      37.4781      

ลา้นบาท 1.5000         1.5000      3.3000       3.6300       3.9930       

ลา้นบาท 232.4791      302.3271   281.2998     309.4297     340.3727     

ลา้นบาท 232.4791      302.3271   281.2998     309.4297     340.3727     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่

จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           17.8802    2.5000      20.3802    

-              -                -             17.8802      -              17.8802      

-              -                -             -              2.5000       2.5000       

7.3.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   20,380,200

 1.พฒันาอาชพี และคุณภาพชวีติของคนในทอ้งถิน่2.พฒันากระบวนการเรยีนรูข้องชมุชน เพือ่การแกป้ญัหา และ

พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ีอง3.เพือ่พฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐาน4.เพือ่พฒันาวชิาชพี การ

ประกอบอาชพี ยกระดบัและควบคุมผูป้ระกอบวชิาชพีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการ

2. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู คณาจารยแ์ละ
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7.3.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 10,000 11,500 12,000 12,500 12,500

 ( 10,243 )

โครงการ 30 35 40 45 45

 ( 66 )

คน/ปี 60 60 60 60 60

 ( 415 )

คน/ปี 100 100 100 100 100

 ( 158 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 90 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 90.82 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 76.75 )

ลา้นบาท 17.2435 20.3802 52.5000 57.5000 62.5000

 ( 17.2423 )

ลา้นบาท 26.1325        30.1581     63.2557      69.3313      75.5144      

ลา้นบาท 17.2435        20.3802     52.5000      57.5000      62.5000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.7435       17.8802     50.0000      55.0000      60.0000      

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.5000       2.5000       2.5000       

ลา้นบาท 8.8890         9.7779      10.7557      11.8313      13.0144      

ลา้นบาท 8.8890         9.7779      10.7557      11.8313      13.0144      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูบ้รหิารที่เขา้รบัการพฒันา (มรภ.)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูไม่มวีุฒทิี่เขา้รบัการพฒันา (มรภ.)

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการ

พฒันา และหน่วยงานครูผูใ้ช ้และบุคลากรทางการศึกษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตาม

่

เชงิเวลา : รอ้ยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา

สาํเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             1.8500       -           -             -             1.8500      

-              1.8500         -             -              -              1.8500       

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    1,850,000

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    1,850,000

 1.เพือ่ศึกษา คน้ควา้ วจิยัดา้นศิลป วฒันธรรม โดยเฉพาะทรพัยส์นิทางปญัญาและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และ

แนวทางประยุกตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมเพือ่เป็นตน้ทุนการพฒันาทอ้งถิน่ และประเทศ2.เพือ่พฒันาระบบ เครอืข่าย

ขอ้มลู สารสนเทศ แหลง่การเรยีนรูท้างดา้นศิลปและวฒันธรรมของทอ้งถิน่3.เพือ่พฒันานกัศึกษาประชาชนรายรอบ

มหาวทิยาลยัใหเ้ขา้ในในคุณค่า และความหลากหลายทางวฒันธรรม พรอ้มมสีาํนึกไทยภมูใิจในวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

สามารถวเิคราะหเ์ลอืกสรรวฒันธรรมเพือ่การดาํรงชวีติที่เหมาะสม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการบาํรุงศิลปวฒันธรรม
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7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 14 16 18 20 20

 ( 25 )

คน/ปี 11,500 12,000 12,500 13,000 13,000

 ( 12,906 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 1.8500 1.8500 3.0000 3.5000 4.0000

 ( 1.8500 )

ลา้นบาท 6.2739         6.7163      8.3530        9.3883        10.4771      

ลา้นบาท 1.8500         1.8500      3.0000        3.5000        4.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.8500         1.8500      3.0000       3.5000       4.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.4239         4.8663      5.3530        5.8883        6.4771        

ลา้นบาท 4.4239         4.8663      5.3530       5.8883       6.4771       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           16.7708    -             16.7708    

-              -                -             16.7708      -              16.7708      

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   16,770,800

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   16,770,800

 เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัที่เป้นประโยชนต่์อการพฒันาวชิาการ การเรยีนการสอน การปฏบิตัิภารกิจและการพฒันา

ทอ้งถิน่ โดยเฉพาะการวจิยัที่สอดคลอ้งกบัจดุเนน้การวจิยัของมหาวทิยาลยั รวมท ัง้การเพิม่ความสามารถในการ

วจิยัของบุคลากรในมหาวทิยาลยั ตลอดจนสรา้งเครอืข่ายการวจิยั เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ระดบัประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 46 50 52 54 54

 ( 24 )

โครงการ 46 50 52 54 54

 ( 24 )

ผลงาน 46 50 52 54 54

 ( 24 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 30.2361 16.7708 62.0226 65.1237 68.3799

 ( 25.9768 )

ลา้นบาท 30.2361        36.2813     83.4842      88.7314      94.3484      

ลา้นบาท 12.4993        16.7708     62.0226      65.1237      68.3799      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 12.4993       16.7708     62.0226      65.1237      68.3799      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 17.7368        19.5105     21.4616      23.6077      25.9685      

ลา้นบาท 17.7368       19.5105     21.4616      23.6077      25.9685      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัใหม่

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั (ท ัง้เงนิ

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรและเงนินอกงบประมาณ)

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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8,736,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,736,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,736,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,736,700              บาท

1.1) กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 1,184,400              บาท

1.2) ค่าจดัการเรยีนการสอน 4,718,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 44,838,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 40,120,600             บาท

เงนิงบประมาณ 4,718,200              บาท

1.3) ค่าหนงัสอืเรยีน 1,511,800              บาท

1.4) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 650,800                บาท

1.5) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 671,500                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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360,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 360,800                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 360,800                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 360,800                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) 360,800                บาท

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็แลต็)สาํหรบันกัเรยีน พรอ้มระบบปฏบิตักิาร

และโปรแกรมประยุกต์ 325,500                บาท

(1.2) ตูจ้ดัเก็บเครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) 30,000                  บาท

(1.3) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,300                   บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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87,369,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,540,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,540,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,540,000              บาท

(1) วสัดกุารศึกษา 3,540,000              บาท

2. งบลงทนุ 69,675,100             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 69,675,100             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,091,100              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 901,000                บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 901,000                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(1.1) เครือ่งพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร/์ชนดิ LED ส ี1 เครือ่ง 40,000                  บาท

(1.2) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิ LED ขาวดาํ 30 หนา้ต่อนาท ี2 เครือ่ง 36,000                  บาท

(1.3) เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบังานประมวลผล มขีนาดไม่นอ้ยกวา่ 

12 นิ้ว 5 เครือ่ง 165,000                บาท

(1.4) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 18 นิ้ว) 20 เครือ่ง 660,000                บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 2,190,100              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,190,100              บาท

รวม 25 รายการ (รวม 49 หน่วย)

(1.1) หุ่นจาํลองฝึกฉีดยากลา้มเนื้อสะโพกแบบมสีญัญาณ 2 ตวั 370,000                บาท

(1.2) เครือ่งทาํลายเอกสารแบบทาํลาย 20 แผ่น 1 เครือ่ง 40,000                  บาท

(1.3) หุ่นจาํลองการทาํคลอด 2 ชดุ 158,000                บาท

(1.4) เตยีงทาํคลอด 2 เตยีง 120,000                บาท

(1.5) หุ่นจาํลองการไหลเวยีนโลหติของทารกในครรภม์ารดา 3 ชดุ 132,000                บาท

(1.6) หุ่นจาํลองเทา้มบีาดแผล 2 ชดุ 69,000                  บาท

(1.7) กลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 12 ลา้นพกิเซล

 1 ตวั 7,000                   บาท

(1.8) หุ่นจาํลองเทา้ผูป่้วยโรคเบาหวาน 2 ชดุ 26,000                  บาท

(1.9) ออกซเิจน แทง็ค ์2 ชดุ 28,000                  บาท

(1.10) หุ่นจาํลองเทา้สุขภาพไม่ด ี2 ชดุ 16,000                  บาท

(1.11) ชดุประเมนิร่างกายมนุษย ์2 ชดุ 10,000                  บาท

(1.12) หุ่นจาํลองการฉีดยาเขา้กลา้มเนื้อแขน (SB40261U) 2 ชดุ 170,000                บาท

(1.13) หุ่นจาํลองใส่สายยางใหอ้าหารทางปากหรอืจมกู 2 ตวั 126,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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(1.14) หุ่นจาํลองสาํหรบัฝึกใส่ท่อ NG และฝึกทกัษะดูแลการผ่าหลอดลมคอ 

(Tracheostomy) 2 ตวั 94,000                  บาท

(1.15) หุ่นสาธติขบวนการคลอดข ัน้พื้นฐาน 3 ตวั 132,000                บาท

(1.16) หุ่นจาํลองฉีดยาเขา้กลา้มเนื้อสะโพก 2 ชดุ 77,100                  บาท

(1.17) หุ่นจาํลองเตา้นมแบบมพียาธสิภาพ 2 ตวั 74,000                  บาท

(1.18) หุ่นฝึกสวนปสัสาวะเพศหญงิ 2 ตวั 72,000                  บาท

(1.19) หุ่นฝึกสวนปสัสาวะเพศชาย 2 ตวั 54,000                  บาท

(1.20) หุ่นจาํลองกระดูกเชงิกรานพรอ้มทารกและรก 2 ชดุ 50,000                  บาท

(1.21) ตูข้า้งเตยีง 2 ตู ้ 110,000                บาท

(1.22) หุ่นจาํลองแขนสาํหรบัฝึกฉีดยาเขา้หลอดเลอืดดาํ  2 ชดุ 77,000                  บาท

(1.23) เตยีงเฟาวเ์ลอร ์แบบ ก 2 ชดุ 44,000                  บาท

(1.24) หุ่นฝึกเยบ็แผลฝีเยบ็ 2 ชดุ 24,000                  บาท

(1.25) เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล (ความเรว็ 20 แผ่น/นาท)ี  1 รายการ 110,000                บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 66,584,000             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,584,000             บาท

(1) อาคารศูนยส์ุขภาพ 1 หลงั 19,320,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 167,800,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,462,500             บาท

เงนิงบประมาณ 136,337,500            บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 6,500,000              บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 22,300,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 19,320,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 88,217,500             บาท

(2) อาคารปฏบิตักิารและพยาบาล 1 หลงั 38,264,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 159,800,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 29,962,500             บาท

เงนิงบประมาณ 129,837,500            บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 17,400,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 48,173,500             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 38,264,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 9,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุระบบไฟฟ้า 1 รายการ 9,000,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 12,154,000             บาท
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3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,154,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 12,154,000             บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีพยาบาล 2,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 12,803,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,803,400             บาท

เงนิงบประมาณ 2,000,000              บาท
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113,262,900 บาท

1. งบบคุลากร 30,956,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 30,333,800             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 30,333,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 22,675,400             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 7,658,400              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 622,200                บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 622,200                บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 622,200                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 55,213,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 54,591,600             บาท

เงนิงบประมาณ 622,200                บาท

2. งบดาํเนินงาน 28,808,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,808,000             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,808,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,054,800              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 7,228,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 18,444,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,216,200             บาท

เงนิงบประมาณ 7,228,200              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 600,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 500,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 13,300,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,800,700             บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 300,000                บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 2,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 8,047,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,047,400              บาท

เงนิงบประมาณ 2,000,000              บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 700,000                บาท

(9) วสัดกุารศึกษา 7,425,000              บาท

(10) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 500,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,000,000              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 8,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(1) ค่าโทรศพัท์ 200,000                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 800,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,600,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,800,400              บาท

เงนิงบประมาณ 800,000                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 7,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 17,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 7,000,000              บาท

3. งบลงทนุ 9,400,000              บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,400,000              บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 4,400,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,400,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,400,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 18 นิ้ว) 80 เครือ่ง 2,400,000              บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 2,000,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,000,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)

(1.1) เครือ่งวดัปรมิาณสารพนัธุกรรมระดบันาโน 2 เครือ่ง 550,000                บาท

(1.2) ชดุขึ้นรูปตน้แบบชิ้นงาน ดว้ยระบบ (CNC 3D Milling Machine) 1 ชดุ 461,000                บาท

(1.3) ชดุขบัเคลือ่นและควบคมุเครือ่งกลงึซเีอน็ซ ี 1 ชดุ 375,000                บาท

(1.4) เครือ่งวดัสทีางการพมิพ ์(สเปกโตรโฟโตมเิตอร)์ 1 เครือ่ง 198,000                บาท

(1.5) เครือ่งวดัค่าการนาํไฟฟ้าแบบตัง้โตะ๊ 2 เครือ่ง 200,000                บาท

(1.6) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิ LED ส ีแบบ Network 2 รายการ 56,000                  บาท

(1.7) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานสาํนกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 17 นิ้ว) 8

 เครือ่ง 160,000                บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,000,000              บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 5,000,000              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุหอ้งนํา้สาํหรบันกัศึกษา 1 รายการ 5,000,000              บาท

(2) อาคารวทิยาศาสตร ์1 รายการ -                         บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 79,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,850,000             บาท
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เงนิงบประมาณ 67,150,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 15,300,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 51,850,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 41,598,900             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 41,598,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 39,011,400             บาท

1 เงนิเดือน 39,011,400             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 39,011,400             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 2,587,500              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,383,200              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,883,200              บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 500,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์ 500,000                บาท
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184,398,700 บาท

1. งบบคุลากร 106,714,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 98,504,800             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 88,086,400             บาท

(1) อตัราเดมิ 64,910,100             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 23,144,800             บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 31,500                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 10,418,400             บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 9,789,500              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 587,400                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 41,500                  บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,287,700              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 3,287,700              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 3,287,700              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 94,305,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 91,018,200             บาท

เงนิงบประมาณ 3,287,700              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,921,600              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,921,600              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,921,600              บาท

2. งบดาํเนินงาน 26,375,500             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,785,500             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,785,500             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 8,525,100              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 60,644,200             บาท

เงนินอกงบประมาณ 52,119,100             บาท

เงนิงบประมาณ 8,525,100              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 250,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 100,000                บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 200,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 300,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 66,665,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 66,365,800             บาท

เงนิงบประมาณ 300,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 500,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(8) วสัดสุาํนกังาน 358,800                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 29,324,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 28,966,000             บาท

เงนิงบประมาณ 358,800                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 250,000                บาท

(10) วสัดกุารศึกษา 5,962,400              บาท

(11) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 139,200                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,590,000              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 9,590,000              บาท

(1) ค่านํา้ประปา 1,190,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,957,200              บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,767,200              บาท

เงนิงบประมาณ 1,190,000              บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 8,400,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 18,400,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 8,400,000              บาท

3. งบลงทนุ 23,689,800             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,689,800             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 7,602,300              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,980,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,980,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 18 นิ้ว) 60 เครือ่ง 1,980,000              บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 5,622,300              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,510,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 34 หน่วย)

(1.1) เครือ่งยมื-คนืหนงัสอือตัโนมตั ิ1 รายการ 600,000                บาท

(1.2) อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบที ่1 2 รายการ 226,000                บาท

(1.3) อปุกรณ์กระจายสญัญาณแบบที ่2 1 รายการ 34,000                  บาท

(1.4) เครือ่งคอมพวิเตอรป์ระมวลผลระดบัสูง สาํหรบังานกราฟฟิค 30 รายการ 1,650,000              บาท

(2) ชดุผลติรายการโทรทศัน ์1 ชดุ 3,112,300              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,087,500             บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 16,087,500             บาท

(1) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารอตุสาหกรรมบรกิาร 1 หลงั 16,087,500             บาท
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งบประมาณทัง้สิ้น 130,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 22,750,000             บาท

เงนิงบประมาณ 107,250,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 16,087,500             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 45,581,300             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 45,581,200             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ -                         บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารอตุสาหกรรมภาพเคลือ่นไหว 1 หลงั -                         บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 159,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 23,850,000             บาท

เงนิงบประมาณ 135,150,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 27,200,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 107,950,000            บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 26,119,300             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 26,119,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 23,024,500             บาท

1 เงนิเดือน 23,024,500             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 23,024,500             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 2,364,800              บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 330,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีนประเทศ 400,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,990,800              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,490,800              บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 500,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์ 500,000                บาท
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20,380,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 17,880,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,880,200             บาท

1) เงนิค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 17,880,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 24,658,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,777,900              บาท

เงนิงบประมาณ 17,880,200             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 2,500,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,500,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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1,850,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,850,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,850,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,850,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 600,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,200,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,600,000              บาท

เงนิงบประมาณ 600,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 600,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,600,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 600,000                บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 650,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,916,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,266,300              บาท

เงนิงบประมาณ 650,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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16,770,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,770,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,770,800             บาท

1) เงนิอดุหนุนวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 16,770,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 36,281,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 19,510,500             บาท

เงนิงบประมาณ 16,770,800             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มุง่เป็นมหาวทิยาลยัตน้แบบแห่งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่  โดยเป็นมหาวยิาลยัแห่งการ

เรยีนรู ้สรา้งองคค์วามรู ้ผลติบณัฑติทีม่คุีณธรรมนาํความรู ้เพือ่พฒันาสงัคมภายใตร้ะบบธรรมาภบิาลในการ

บรหิารจดัการ

1) ผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทย และภมูปิญัญา

สากล มคีวามรูคุ่้คุณธรรม จรยิธรรม สาํนึกในความเป็นไทย มคีวามรกัและความผูกพนัต่อทอ้งถิน่ รวมท ัง้

ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน โดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ

   2) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็วชิาชพีครู ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพและ

มาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัวชิาชพีช ัน้สูง   3) วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้แสวงหาแนวทางพฒันา

เทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลยสีมยัใหมใ่หเ้หมาะสมกบัการดาํรงชวีติและการประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่

 รวมถงึการแสวงหาแนวทางเพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิการจดัการ การบาํรุงรกัษาและการใชป้ระโยชนจ์าก

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื   4) บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมทีห่ลากหลาย 

ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างมหาวทิยาลยัชมุชน องคก์รปครองส่วนทอ้งถิน่   5) 

ส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม สรา้งความรู ้ความเขา้ใจในคุณค่า ความสาํนึก

และความภมูใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่ เพือ่การอนุรกัษ ์เผยแพร่และสบืสานศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถิน่

   6) เรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน ผูน้าํชมุชน ศาสนาและนกัการเมอืงทอ้งถิน่ ใหม้จีติสาํนึก

ประชาธปิไตย คุณธรรม จรยิธรรมและความสามารถในการบรหิารงานพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่เพือ่ประโยชน์

ส่วนรวม   7)  ศึกษา ส่งเสรมิ สบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํรใินการปฏบิตัภิารกจิของ

มหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

299,259,600                

327,749,700                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 659.3671        709.6157        1,957.7055     2,816.7402     3,989.6148     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 299.2596        327.7497        1,525.5184     2,353.8470     3,488.4356     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 360.1075        381.8660        432.1871        462.8932        501.1792        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 360.1075       381.8660       432.1871       462.8932       501.1792       

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 72 75 77 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็กรศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 85 90 90 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 248.2608     236.8266     1,049.7834   1,666.3180   2,430.9347   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 219.6655        240.5304        254.2013        261.3691        278.0192        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 219.6655       240.5304       254.2013       261.3691       278.0192       

2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

สนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาไดท้าํงานตรงสาขา

รอ้ยละ 72 75 77 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษา

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 85 90 90 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 34.6028       71.3524       410.4900     579.6515     874.6647     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 68.4204         85.1531         85.4518         96.7676         105.4212        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 68.4204         85.1531         85.4518         96.7676         105.4212       

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 90 90 90

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิารวชิาการและ

วชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.6040        9.0718        28.6200       55.9400       109.9300     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 18.0053         20.1568         24.6586         29.0154         33.9098         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 18.0053         20.1568         24.6586         29.0154         33.9098         

4. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 12 16 26 32 34

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผลงานวจิยัที่

ไดร้บัการจดลขิสทิธิ์และ/หร่อไดร้บัรองคุณภาพ

จากหน่วยงานที่เชื่อถอืไดต้ามระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 75 75 79 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผลงานวจิยัหรอื

งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ

หรอืนานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํหรอืนกัวจิยั

ประจาํ

รอ้ยละ 55 60 65 70 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.3960        6.9989        22.0000       30.0000       40.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 32.4096         36.0257         40.3056         44.7396         48.6543         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 32.4096         36.0257         40.3056         44.7396         48.6543         

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษา และชมุชนใน

การพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถ่น และอนุรกัษ ์ทํานุ

บํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่องคค์วามรูภ้มูปิญัญาไทย

ผลงาน 6 12 14 16 18

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนกัศึกษาที่

เหน็ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรม

รอ้ย 82 85 85 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.0000        3.5000        14.6250       21.9375       32.9062       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 21.6067         -                 27.5698         31.0015         35.1747         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 21.6067         -                 27.5698         31.0015         35.1747         

6. หน่วยงานไดร้บัการแกไ้ขปญัหาและฟ้ืนฟู

ผลกระทบที่เกดิจากเหตุอทุกภยัและวาตภยั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.3960        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 25.9600     82.0400     -              -              15.0000     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

1 24.2250     68.6375     68.6375     -              8.5000       

รวม 2 50.1850      150.6775    68.6375      -              23.5000      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  25,960,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  24,225,000  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 317,250,800                 

2. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 3,500,000                    

3. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 6,998,900                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 79.5394       68.5524       58.3220       115.3359     6.0000        327.7497     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

79.5394       68.5524       58.3220       104.8370     6.0000        317.2508     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           2.9620              -                -           0.8000         3.7620

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       52.6851        50.5793        34.0970        96.7652         2.7000      236.8266

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       26.8543        15.0111        24.2250              -           1.5000        67.5904

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           8.0718         1.0000         9.0718

2. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               3.5000        -               3.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป

วฒันธรม

             -                -                -           3.5000              -           3.5000

3. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               6.9989        -               6.9989        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           6.9989              -           6.9989

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             2.9620       -           -             0.8000      3.7620      

-              2.9620         -             -              0.8000       3.7620       

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  317,250,800

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                    3,762,000

 สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทย และภมุปิญัญา

สากล มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม สาํนึกในความเป็นไทย รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน พรอ้ม

ท ัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 56 100 52 60 65

 ( 56 )

คน 60 65 70 75 80

 ( 60 )

คน 212 277 247 270 285

 ( 212 )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( 90 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 2.9100 3.7620 11.5370 13.3000 16.0420

 ( 2.9100 )

ลา้นบาท 28.1175        31.8845     92.5471      92.7702      121.3548     

ลา้นบาท 2.9100         3.7620      61.4204      58.1251      83.2796      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.4100         2.9620      9.8970       11.1400      13.1020      

ลา้นบาท -                -             49.8834      44.8251      67.2376      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5000         0.8000      1.6400       2.1600       2.9400       

ลา้นบาท 25.2075        28.1225     31.1267      34.6451      38.0752      

ลา้นบาท 25.2075       28.1225     31.1267      34.6451      38.0752      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

52.6851    50.5793      34.0970   96.7652    2.7000      236.8266   

52.6851      50.5793       34.0970     96.7652      2.7000       236.8266     

7.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  236,826,600

 สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทย และภมูปิญัญา

สากล มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม สาํนึกในความเป็นไทย รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน พรอ้ม

ท ัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.1.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,457 3,813 4,033 4,355 4,595

 ( 3,457 )

คน 4,414 4,848 5,331 5,865 6,410

 ( 4,414 )

คน 12,475 13,866 15,384 17,216 18,250

 ( 12,475 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 100 100 100 100

 ( 95 )

บาท 123.3028 202.7296 481.8422 653.9662 912.4070

 ( 83.1235 )

ลา้นบาท 467.9263      477.3570   1,303.9847   1,927.6871   2,708.9539   

ลา้นบาท 248.2608      236.8266   1,049.7834   1,666.3180   2,430.9347   

ลา้นบาท 54.6920       52.6851     86.3165      129.3618     193.9622     

ลา้นบาท 37.7574       50.5793     201.5498     248.0405     317.9990     

ลา้นบาท 124.6580      34.0970     567.9412     1,012.3518  1,518.5277  

ลา้นบาท 29.1534       96.7652     181.3759     257.3639     371.3458     

ลา้นบาท 2.0000         2.7000      12.6000      19.2000      29.1000      

ลา้นบาท 219.6655      240.5304   254.2013     261.3691     278.0192     

ลา้นบาท 219.6655      240.5304   254.2013     261.3691     278.0192     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอื

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน / ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

26.8543    15.0111      24.2250   -             1.5000      67.5904    

26.8543      15.0111       24.2250     -              1.5000       67.5904      

7.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   67,590,400

 สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทย และภมูปิญัญา

สากล มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม สาํนึกในความเป็นไทย รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน พรอ้ม

ท ัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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7.1.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 890 579 976 925 1,115

 ( 890 )

คน 1,113 1,220 1,343 1,460 1,605

 ( 1,113 )

คน 2,123 2,453 3,217 3,717 4,050

 ( 2,123 )

รอ้ยละ 80 95 95 95 95

 ( 85 )

รอ้ยละ 95 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 80 100 100 100 100

 ( 80 )

บาท 31.6928 43.3654 77.9952 106.8145 145.1177

 ( 21.1212 )

ลา้นบาท 74.9057        124.6210   403.3947     583.6489     858.7311     

ลา้นบาท 31.6928        67.5904     349.0696     521.5264     791.3851     

ลา้นบาท 22.0224       26.8543     40.7321      60.3832      90.5748      

ลา้นบาท 8.6704         15.0111     31.7631      40.1816      46.6679      

ลา้นบาท -                24.2250     266.5474     408.5616     638.9424     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         1.5000      10.0270      12.4000      15.2000      

ลา้นบาท 43.2129        57.0306     54.3251      62.1225      67.3460      

ลา้นบาท 43.2129       57.0306     54.3251      62.1225      67.3460      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศกึษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           8.0718      1.0000      9.0718      

-              -                -             8.0718       1.0000       9.0718       

7.1.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 21 25 30 35

 ( 12 )

รอ้ยละ 85 87 90 95 95

 ( 85 )

รอ้ยละ 85 87 90 95 95

 ( 85 )

บาท 6.6040 11.0718 28.6200 55.9400 109.9300

 ( 0.8521 )

ลา้นบาท 24.6093        29.2286     53.2786      84.9554      143.8398     

ลา้นบาท 6.6040         9.0718      28.6200      55.9400      109.9300     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.6040         8.0718      26.0200      52.0400      104.0800     

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      2.6000       3.9000       5.8500       

ลา้นบาท 18.0053        20.1568     24.6586      29.0154      33.9098      

ลา้นบาท 18.0053       20.1568     24.6586      29.0154      33.9098      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    9,071,800

 เพือ่บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างมหาวทิยาลยั 

ชมุชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และองคก์รอื่นท ัง้ในและต่างประเทศ เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ที่ย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตาม

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน / ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           3.5000      -             3.5000      

-              -                -             3.5000       -              3.5000       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 4 14 16 19 23

 ( 4 )

รอ้ยละ 85 85 90 90 95

 ( 100 )

รอ้ยละ 80 85 85 90 95

 ( 100 )

บาท 3.0000 3.5000 14.6250 21.9375 32.9062

 ( 1.5980 )

ลา้นบาท 24.6067        3.5000      42.1948      52.9390      68.0809      

ลา้นบาท 3.0000         3.5000      14.6250      21.9375      32.9062      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             14.6250      21.9375      32.9062      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.0000         3.5000      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 21.6067        -             27.5698      31.0015      35.1747      

ลา้นบาท 21.6067       -             27.5698      31.0015      35.1747      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    3,500,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรม                    3,500,000

 ส่งเสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม สรา้งความรู ้ความเขา้ใจในคุณค่า ความสาํนึกและ

ความภมูใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่ เพือ่การอนุรกัษ ์เผยแพร่และสบืสานศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ / กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน / ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           6.9989      -             6.9989      

-              -                -             6.9989       -              6.9989       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 6 16 26 32 34

 ( - )

โครงการ 4 12 22 28 30

 ( - )

รอ้ยละ 77 79 80 80 80

 ( - )

บาท 2.3960 6.9989 22.0000 30.0000 40.0000

 ( 1.4020 )

ลา้นบาท 34.8056        43.0246     62.3056      74.7396      88.6543      

ลา้นบาท 2.3960         6.9989      22.0000      30.0000      40.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.3960         6.9989      22.0000      30.0000      40.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 32.4096        36.0257     40.3056      44.7396      48.6543      

ลา้นบาท 32.4096       36.0257     40.3056      44.7396      48.6543      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                    6,998,900

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    6,998,900

 วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้แสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลยสีมยัใหม่ให ้

เหมาะสมกบัการดาํรงชวีติและประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่ รวมถงึการแสวงหา แนวทางเพือ่ส่งเสรมิใหเ้กิดการ

จดัการ การบาํรุงรกัษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัที่มกีารเผยแพร่ใน

วารสารหรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน / ค่าใชจ่้ายของการวจิยั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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3,762,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,962,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,962,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,962,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนการสอนรายชัว่โมง 600,000                บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 700,000                บาท

(3) วสัดกุารศึกษา 1,662,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 800,000                บาท

1) โครงการพฒันานกัศึกษาเขา้สู่วชิาชพีพยาบาล 800,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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236,826,600 บาท

1. งบบคุลากร 52,685,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 49,507,500             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 43,690,900             บาท

(1) อตัราเดมิ 33,248,300             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 10,435,200             บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 7,400                   บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,816,600              บาท

(1) อตัราเดมิ 5,473,100              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 328,400                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 15,100                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,177,600              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,177,600              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,177,600              บาท

2. งบดาํเนินงาน 50,579,300             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,463,900             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,463,900             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 511,400                บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 912,000                บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่ง 7,408,800              บาท

(4) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 311,700                บาท

(5) ค่าตอบแทนการสอนรายชัว่โมง 1,609,500              บาท

(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 400,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 500,000                บาท

(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 3,500,000              บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 760,700                บาท

(11) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 151,400                บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 600,000                บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,000,000              บาท

(14) วสัดงุานบา้นงานครวั 600,000                บาท

(15) วสัดกุารศึกษา 11,092,800             บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,200,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 17,115,400             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 17,115,400             บาท

(1) ค่านํา้ประปา 2,838,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(2) ค่าไฟฟ้า 14,277,000             บาท

3. งบลงทนุ 34,097,000             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 34,097,000             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 4,000,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 4,000,000              บาท

(1) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารทีพ่กับคุลากร 1 รายการ 2,966,000              บาท

(2) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารสุนทรยีศ์าสตร ์1 รายการ 1,034,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,097,000             บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 30,097,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,137,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ถนนเขา้อาคารเรยีนรวมพรอ้มรางระบายนํา้ 1 รายการ 1,637,000              บาท

(1.2) สรา้งทางเดนิแบบมหีลงัคาคลมุยาว 1,000 เมตร 1 รายการ 2,500,000              บาท

(2) อาคารวทิยาการจดัการ 1 หลงั 25,960,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 150,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 135,000,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 27,000,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 25,960,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 82,040,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 96,765,200             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 96,765,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 96,765,200             บาท

1 เงนิเดือน 96,765,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 52,950,700             บาท

(2) อตัราใหม่ 43,814,500             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,700,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 241,030,400            บาท

เงนินอกงบประมาณ 240,530,400            บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยั 500,000                บาท

3) โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษแก่นกัศึกษา 600,000                บาท

4) โครงการสหกจิศึกษา 500,000                บาท

5) โครงการพฒันาหลกัสูตร 600,000                บาท
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67,590,400 บาท

1. งบบคุลากร 26,854,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 21,139,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 21,139,700             บาท

(1) อตัราเดมิ 16,178,900             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 4,960,800              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 5,714,600              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 5,714,600              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 5,714,600              บาท

2. งบดาํเนินงาน 15,011,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,849,500             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,849,500             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่ง 912,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 88,700                  บาท

(3) ค่าตอบแทนการสอนรายชัว่โมง 600,000                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษอาจารยช์าวต่างประเทศ 103,900                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 285,900                บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 600,000                บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,400,000              บาท

(8) วสัดงุานบา้นงานครวั 300,000                บาท

(9) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 600,000                บาท

(10) วสัดกุารศึกษา 7,359,000              บาท

(11) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 600,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,161,600              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,161,600              บาท

(1) ค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 2,161,600              บาท

3. งบลงทนุ 24,225,000             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,225,000             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,225,000             บาท

3.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 24,225,000             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารเรยีนรวมเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา 1 หลงั 24,225,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 170,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 161,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 24,225,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 68,637,500             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 68,637,500             บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 49,030,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 48,530,600             บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

2) โครงการกา้วทนัโลก IT แก่นกัศึกษาและบคุลากร 500,000                บาท

3) โครงการพฒันาสือ่การเรยีนการสอน 500,000                บาท
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9,071,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,071,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,071,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการบรกิารวชิาการ 8,071,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 28,228,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,156,800             บาท

เงนิงบประมาณ 8,071,800              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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3,500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,500,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสาํหรบัจดัทาํโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 3,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรม
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6,998,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,998,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,998,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,998,900              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 43,024,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 36,025,700             บาท

เงนิงบประมาณ 6,998,900              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

ไม่พบขอ้มลู

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์

223,001,600                

240,155,500                

114



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 223.0016        334.9555        941.5963        916.0000        921.0000        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 223.0016        240.1555        941.5963        916.0000        921.0000        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 94.8000         -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 94.8000         -                 -                 -                 

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (แท็บ

แลต็) เพือ่สนบัสนุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรยีน

กลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กบัการเร่งรดัการพฒันา

โปรแกรมและเน้ือหาทางการศึกษาที่เหมาะสม

กบัหลกัสูตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:0จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บั

การสนบัสนุนตาม

คน 40 40 40 40

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการ

รอ้ยละ 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.1360        0.2800        0.2800        0.2800        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 620 655 695 775 775

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครอง

สามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5862        2.9020        3.7200        3.7200        3.7200        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เร่งรดัการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยเีพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา คน 623 821 862 905 950

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่ คน 1,145 1320 1386 1455 1528

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่ คน 2,971 3699 3884 4078 4282

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 96.3838       52.0630       102.5000     105.0000     107.5000     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 33.0000         -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 33.0000         -                 -                 -                 

4. ขยายการผลติบณัฑติ และพฒันาคุณภาพ

การศึกษาเพิม่ข้ึนตามความตอ้งการของตลาด

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา คน 975 1120 1176 1235 1297

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ คน 1,550 1810 1901 1996 2095

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่ คน 5,497 6987 7341 7708 8093

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 109.8936     168.7413     733.0963     705.0000     707.5000     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 58.0000         -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 58.0000         -                 -                 -                 

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

บรกิารวชิาการแก่สงัคม

โครงการ 14 65 65 65 65

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร คน 32000 36000 36000 36000 36000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการ

แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน:ค่าใชจ่้ายการผลติตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

บาท 6,147,300 17,560,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.1473        6.1473        18.0000       18.0000       18.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 0.7000          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 0.7000          -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/

กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

คน 1200 1,200 1,200 1,200 1,200

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของโครงการที่

บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรม

ที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.3900        2.3900        4.0000        4.0000        4.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 0.6000          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 0.6000          -                 -                 -                 

7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:โครงการวจิยั โครงการ 12 25 25 25 25

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้

เสรจ็

โครงการ 12 25 25 25 25

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไป

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

ผลงาน 1 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้

เสรจ็ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน:ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

บาท 5,600,700 23,626,900 24,000,000 24,000,000 24,000,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.6007        7.7759        80.0000       80.0000       80.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 2.5000          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 2.5000          -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 30.7071     56.3610     -              -              -              

รวม 1 30.7071      56.3610      -              -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  30,707,100  บาท

1. แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา 136,000                      

2. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,902,000                    

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 226,951,600                 

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 2,390,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 7,775,900                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 93.9143       39.0621       42.4261       60.6703       4.0827        240.1555     

1. แผนงาน :  สนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา

-               0.1360        -               -               -               0.1360        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.1360              -                -                -           0.1360

2. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               2.9020        -               2.9020        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           2.9020              -           2.9020

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

93.9143       38.7261       42.4261       47.8024       4.0827        226.9516     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       35.4660        16.5970              -                -                -          52.0630

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       58.4483        21.1291        42.4261        45.2151         1.5227      168.7413

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -           1.0000              -           2.5873         2.5600         6.1473

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               0.2000        -               2.1900        -               2.3900        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -           0.2000              -           2.1900              -           2.3900

5. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               7.7759        -               7.7759        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           7.7759              -           7.7759

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     ปี

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.1360       -           -             -             0.1360      

-              0.1360         -             -              -              0.1360       

7.1 แผนงาน : สนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา                       136,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       136,000

 เพือ่พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา(แทบ็เลต็)ใหแ้ก่โรงเรยีน สาํหรบัระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที่1

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์

                              -  

                              -  

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาสาํหรบันกัเรยีน
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 40 40 40 40

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท -                0.1360      0.2800        0.2800        0.2800        

ลา้นบาท -                0.1360      0.2800        0.2800        0.2800        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.1360      0.2800       0.2800       0.2800       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     ปี

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           2.9020      -             2.9020      

-              -                -             2.9020       -              2.9020       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 620 655 695 775 775

 ( 352 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 2.5862         2.9020      3.7200        3.7200        3.7200        

ลา้นบาท 2.5862         2.9020      3.7200        3.7200        3.7200        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.5862         2.9020      3.7200       3.7200       3.7200       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    2,902,000

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   2,902,000

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพและมาตรฐาน

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์

                              -  

                              -  

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย

ตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

35.4660    16.5970      -           -             -             52.0630    

35.4660      16.5970       -             -              -              52.0630      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 623 821 862 905 950

 ( 835 )

คน 1,145 1,320 1,386 1,455 1,528

 ( 1,857 )

คน 2,971 3,699 3,884 4,078 4,282

 ( 4,841 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 48.9019 52.0630 102.5000 105.0000 107.5000

 ( 48.9019 )

ลา้นบาท 96.3838        85.0630     102.5000     105.0000     107.5000     

ลา้นบาท 96.3838        52.0630     102.5000     105.0000     107.5000     

ลา้นบาท 34.4889       35.4660     40.8500      43.3500      45.8500      

ลา้นบาท 14.4130       16.5970     20.0000      20.0000      20.0000      

ลา้นบาท 47.4819       -             35.0000      35.0000      35.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             6.6500       6.6500       6.6500       

ลา้นบาท -                33.0000     -               -               -               

ลา้นบาท -                33.0000     -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  226,951,600

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   52,063,000

 เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรใ์หม้คุีณภาพและคุณธรรมใหส้อดรบักบัการเปลีย่นแปลงภาคการผลติและบรกิาร

 เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

58.4483    21.1291      42.4261   45.2151    1.5227      168.7413   

58.4483      21.1291       42.4261     45.2151      1.5227       168.7413     

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  168,741,300

 เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้คุีณภาพและคุณธรรมตามความตอ้งการของสงัคม ตลอดจนมศีกัยภาพใน

การดาํรงชวีติ ประกอบอาชพีและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 975 1,120 1,176 1,235 1,297

 ( 639 )

คน 1,550 1,810 1,901 1,996 2,095

 ( 2,065 )

คน 5,497 6,987 7,341 7,708 8,093

 ( 5,069 )

รอ้ยละ 75 75 75 75

 ( 65.54 )

รอ้ยละ 75 75 75 75

 ( 65.54 )

ลา้นบาท 99.0633 126.3152 702.5000 705.0000 707.5000

 ( 99.0633 )

ลา้นบาท 109.8936      226.7413   733.0963     705.0000     707.5000     

ลา้นบาท 109.8936      168.7413   733.0963     705.0000     707.5000     

ลา้นบาท 53.8881       58.4483     62.5000      65.0000      67.5000      

ลา้นบาท 21.0493       21.1291     25.0000      25.0000      25.0000      

ลา้นบาท 10.8303       42.4261     190.5963     160.0000     160.0000     

ลา้นบาท 22.6032       45.2151     57.3900      57.3900      57.3900      

ลา้นบาท 1.5227         1.5227      397.6100     397.6100     397.6100     

ลา้นบาท -                58.0000     -               -               -               

ลา้นบาท -                58.0000     -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             1.0000       -           2.5873      2.5600      6.1473      

-              1.0000         -             2.5873       2.5600       6.1473       

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 14 14 65 65 65

 ( 14 )

คน 3,200 36,000 36,000 36,000 36,000

 ( 6,445 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 6.1473 6.1473 18.0000 18.0000 18.0000

 ( 6.0297 )

ลา้นบาท 6.1473         6.8473      18.0000      18.0000      18.0000      

ลา้นบาท 6.1473         6.1473      18.0000      18.0000      18.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      2.0000       2.0000       2.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.5873         2.5873      13.4400      13.4400      13.4400      

ลา้นบาท 2.5600         2.5600      2.5600       2.5600       2.5600       

ลา้นบาท -                0.7000      -               -               -               

ลา้นบาท -                0.7000      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    6,147,300

 1.เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการวชิาชพีแก่ชมุชน นาํองคค์วามรูจ้ากการวจิยัหรอืการคน้ควา้ไปใชใ้นการใหบ้รกิารวชิาชพีแก่

ชมุชน เพือ่พฒันาความเขม้แขง็ของชมุชน และพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู ้รวมท ัง้การนาํความรูป้ระสบการณท์าง

วชิาการ วชิาชพี บรกิารสู่การพฒันาสถาบนัอดุมศึกษา 2.เพือ่พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพ มี

ความรูท้กัษะประสบการณ ์สามารถพฒันาวชิาชพีไดต้ามวตัถปุระสงค์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.2000       -           2.1900      -             2.3900      

-              0.2000         -             2.1900       -              2.3900       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5

 ( 7 )

คน 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

 ( 1,145 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 120 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 120 )

ลา้นบาท 2.3900 2.3900 4.0000 4.0000 4.0000

 ( 2.3892 )

ลา้นบาท 2.3900         2.9900      4.0000        4.0000        4.0000        

ลา้นบาท 2.3900         2.3900      4.0000        4.0000        4.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.2000         0.2000      0.3100       0.3100       0.3100       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.1900         2.1900      3.6900       3.6900       3.6900       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.6000      -               -               -               

ลา้นบาท -                0.6000      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    2,390,000

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    2,390,000

 1.เพือ่ส่งเสรมิอนุรกัษ ์สบืทอดศิลปวฒันธรรม 2.เพือ่ปลูกจติสาํนึกใหน้กัศึกษาและเยาวชนภาคภมูใิจในความเป็น

ไทยทรกัและหวงแหนวฒันธรรม 3.เพือ่ใหน้กัศึกษาและเยาวชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

และทาํกิจกรรมสรา้งสรรค์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           7.7759      -             7.7759      

-              -                -             7.7759       -              7.7759       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 25 25 25 25

 ( 12 )

โครงการ 12 25 25 25 25

 ( 10 )

ผลงาน 1 1 1 1 1

 ( 1 )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( 83.33 )

ลา้นบาท 5.6007 7.7759 80.0000 80.0000 80.0000

 ( 5.6007 )

ลา้นบาท 5.6007         10.2759     80.0000      80.0000      80.0000      

ลา้นบาท 5.6007         7.7759      80.0000      80.0000      80.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.6007         7.7759      80.0000      80.0000      80.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                2.5000      -               -               -               

ลา้นบาท -                2.5000      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                    7,775,900

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    7,775,900

 1.เพือ่ใหม้ผีลงานวจิยัที่สรา้งองคค์วามรู ้นาํไปพมิพเ์ผยแพร่หรอืนาํไปใชป้ระโยชนใ์นระดบัชาติ หรอืนานาชาติ 2.

นาํองคค์วามรูจ้ากการวจิยัมาพฒันาต่อยอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่และคุณภาพชวีติ เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

และสงัคม และประเทศชาติใหม้คีวามย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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136,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 136,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 136,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 136,000                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็เลต็) 136,000                บาท

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาสาํหรบันกัเรยีน พรอ้มระบบปฏบิตักิารและ

โปรแกรมประยุกต์ 124,000                บาท

(1.2) ตูจ้ดัเก็บเครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพา(แทบ็เลต็) 10,000                  บาท

(1.3) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,000                   บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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2,902,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,902,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,902,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,902,000              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 455,800                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 225,200                บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 256,200                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,569,500              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 395,300                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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52,063,000 บาท

1. งบบคุลากร 35,466,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 33,374,600             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 30,839,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 80 อตัรา 25,655,200             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 5,184,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,535,400              บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 11 อตัรา 2,535,400              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,091,400              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,091,400              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,091,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 16,597,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,597,000             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,597,000             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,500,000              บาท

(2) วสัดกุารศึกษา 11,097,000             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,000,000              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 4,000,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 4,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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168,741,300 บาท

1. งบบคุลากร 58,448,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 55,155,800             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 52,197,900             บาท

(1) อตัราเดมิ 116 อตัรา 45,224,700             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 915,600                บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืน 6,057,600              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,957,900              บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 12 อตัรา 2,957,900              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 950,000                บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 950,000                บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 4 อตัรา 950,000                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,342,500              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,342,500              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,342,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 21,129,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,124,800             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,124,800             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,056,000              บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการ/ลูกจา้งทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 512,000                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 8,320,800              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการบาํรงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ 432,800                บาท

(8) วสัดกุารศึกษา 4,397,600              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,004,300              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,004,300              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,004,300              บาท

3. งบลงทนุ 42,426,100             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,426,100             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,426,100             บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,707,100             บาท

(1) อาคารการศึกษาเพือ่ปวงชน 1 หลงั 30,707,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 150,071,259            บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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เงนิงบประมาณ 150,071,259            บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 27,000,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 6,003,200              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 30,707,100             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 56,360,959             บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 11,719,000             บาท

(1) ก่อสรา้งถนนคอนกรตีพรอ้มฟตุบาทและท่อระบายนํา้ 1 งาน 11,719,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 45,215,100             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 45,215,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 45,005,100             บาท

1 เงนิเดือน 45,005,100             บาท

(1) อตัราเดมิ 252 อตัรา 41,408,800             บาท

(2) อตัราใหม่ 3,596,300              บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุาร ี1 โครงการ 210,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,522,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 922,700                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 300,000                บาท

3) ค่าใชจ่้าย IT หอ้งสมดุ (หอ้งสมดุมชีวีติ) 300,000                บาท
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6,147,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 100,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 500,000                บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 400,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 2,587,300              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,587,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 2,587,300              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 2,560,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 2,560,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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2,390,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 200,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 200,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 200,000                บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 20,000                  บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 80,000                  บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 2,190,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,190,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรมของอสีานใต ้ 190,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายงานแสดงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นนานาชาติ 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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7,775,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,775,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,775,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายวจิยั 7,775,900              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,275,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 7,775,900              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัคุณภาพและสรา้งสรรคคุ์ณค่า  เพือ่พฒันาผลผลติสู่สงัคม ภายในปี พ.ศ.2556

1.สรา้งบณัฑติ  วจิยั  บรกิารวชิาการ  ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม อย่างมคุีณภาพ เพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคมและสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ  2.ยกระดบัการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั

ใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั   3.พฒันากลไกของมหาวทิยาลยั โดยเนน้การมส่ีวนร่วมและธรรมาภบิาล 

เพือ่ขบัเคลือ่นภารกจิไปสู่เป้าหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

159,299,900                

179,461,600                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 159.2999        274.4396        280.4522        295.4315        279.7849        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 159.2999        179.4616        190.9672        201.7165        182.2349        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 94.9780         89.4850         93.7150         97.5500         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 94.9780         89.4850         93.7150         97.5500         

1. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.3228        0.3228        0.3228        0.3228        0.3228        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 63.7686       60.6647       34.7292       37.7916       41.7357       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 4.8580          4.4450          4.6050          5.1200          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 4.8580          4.4450          4.6050          5.1200          

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายในเวลา 

1 ปี

รอ้ยละ 90 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 75.3488       98.4284       113.5692     119.2761     94.2904       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 86.3550         83.8500         87.9000         91.2000         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 86.3550         83.8500         87.9000         91.2000         

4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงานประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูร้บับรกิารนาํความรูไ้ปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.5200       13.7060       35.3260       36.7260       37.7260       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 1.9350          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 1.9350          -                 -                 -                 

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษาและชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนิสตินกัศึกษาที่

เหน็ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 70 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 70 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.4500        0.4500        0.5200        0.6000        0.6600        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 0.6950          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 0.6950          -                 -                 -                 

6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนของงานวจิยัและ

งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ

โครงการ 17 14 16 18 20

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยัที่ไดร้บั

การจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา

ผลงาน 136 100 110 120 130

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยัที่

นาํไปใชป้ระโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 5 15 20 25 30
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนใ์นระยะเวลา 12 เดอืน

ผลงาน 5 10 12 14 16

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.8897        5.8897        6.5000        7.0000        7.5000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 1.1350          1.1900          1.2100          1.2300          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 1.1350          1.1900          1.2100          1.2300          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

1 14.4625     -              -              -              -              

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 11.4000     32.3000     32.3000     -              4.0000       

รวม 2 25.8625      32.3000      32.3000      -              4.0000       

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  14,462,500  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  11,400,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 322,800                      

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 172,799,100                 

3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 450,000                      

4. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 5,889,700                    

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 63.4049       19.2455       39.2226       52.4686       5.1200        179.4616     

1. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               0.3228        -               0.3228        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.3228              -           0.3228

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

63.4049       18.7955       39.2226       46.2561       5.1200        172.7991     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       13.4915         6.0303        24.0722        15.4707         1.6000        60.6647

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       49.9134        12.7652        15.1504        18.1994         2.4000        98.4284

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          12.5860         1.1200        13.7060

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               0.4500        -               -               -               0.4500        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -           0.4500              -                -                -           0.4500

4. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               5.8897        -               5.8897        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           5.8897              -           5.8897

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2558)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       322,800

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                      322,800

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพและมาตรฐาน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ จ.ราชบุรี

                     1,614,000

                     1,614,000

                              -  

143



7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           0.3228      -             0.3228      

-              -                -             0.3228       -              0.3228       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 120 120 120 120 120

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

ลา้นบาท 0.3228         0.3228      0.3228        0.3228        0.3228        

ลา้นบาท 0.3228         0.3228      0.3228        0.3228        0.3228        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.3228         0.3228      0.3228       0.3228       0.3228       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

13.4915    6.0303       24.0722   15.4707    1.6000      60.6647    

13.4915      6.0303         24.0722     15.4707      1.6000       60.6647      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 83 90 130 140 140

 ( 78 )

คน 270 300 330 360 390

 ( 157 )

คน 586 640 700 770 850

 ( 464 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 75 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 70 )

ลา้นบาท 30.6511 36.6555 34.7292 37.7916 41.7357

 ( 19.8717 )

ลา้นบาท 63.7686        65.5227     39.1742      42.3966      46.8557      

ลา้นบาท 63.7686        60.6647     34.7292      37.7916      41.7357      

ลา้นบาท 14.5399       13.4915     14.9968      16.6269      18.4124      

ลา้นบาท 6.2944         6.0303      7.1174       8.0297       8.9233       

ลา้นบาท 33.1175       24.0722     -              -              -              

ลา้นบาท 8.2168         15.4707     11.0150      11.5350      12.6000      

ลา้นบาท 1.6000         1.6000      1.6000       1.6000       1.8000       

ลา้นบาท -                4.8580      4.4450        4.6050        5.1200        

ลา้นบาท -                4.8580      4.4450       4.6050       5.1200       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  172,799,100

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   60,664,700

 เพือ่ใหไ้ดผู้ส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ของมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ ไดแ้ก่ คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและวทิยาลยัมวยไทยศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

49.9134    12.7652      15.1504   18.1994    2.4000      98.4284    

49.9134      12.7652       15.1504     18.1994      2.4000       98.4284      

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 303 610 950 1,030 1,200

 ( 243 )

คน 750 830 920 1,000 1,100

 ( 1,580 )

คน 2,148 2,360 2,500 2,750 3,000

 ( 3,121 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 65 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 70 )

ลา้นบาท 73.3488 83.2780 81.2692 86.9761 94.2904

 ( 55.1412 )

ลา้นบาท 75.3488        184.7834   197.4192     207.1761     185.4904     

ลา้นบาท 75.3488        98.4284     113.5692     119.2761     94.2904      

ลา้นบาท 47.4096       49.9134     54.3983      59.3168      64.8445      

ลา้นบาท 13.5717       12.7652     13.0509      13.3193      13.5959      

ลา้นบาท 2.0000         15.1504     32.3000      32.3000      -              

ลา้นบาท 9.9675         18.1994     11.4200      11.9400      13.1500      

ลา้นบาท 2.4000         2.4000      2.4000       2.4000       2.7000       

ลา้นบาท -                86.3550     83.8500      87.9000      91.2000      

ลา้นบาท -                86.3550     83.8500      87.9000      91.2000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   98,428,400

 เพือ่ใหไ้ดผู้ส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ ไดแ้ก่ คณะครุศาสตร ์ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และคณะวทิยาการจดัการ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           12.5860    1.1200      13.7060    

-              -                -             12.5860      1.1200       13.7060      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 6,470 5,713 6,450 6,500 6,550

 ( 5,412 )

โครงการ 60 70 75 78 79

 ( 41 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 65 )

ลา้นบาท 13.5200 13.7060 35.3260 36.7260 37.7260

 ( 4.2208 )

ลา้นบาท 13.5200        15.6410     35.3260      36.7260      37.7260      

ลา้นบาท 13.5200        13.7060     35.3260      36.7260      37.7260      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 12.4000       12.5860     34.1860      35.5860      36.5860      

ลา้นบาท 1.1200         1.1200      1.1400       1.1400       1.1400       

ลา้นบาท -                1.9350      -               -               -               

ลา้นบาท -                1.9350      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   13,706,000

 1.เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากมหาวทิยาลยัสู่ชมุชนในเขตจงัหวดัราชบุร ีและจงัหวดัใกลเ้คียง2.เพือ่สรา้งความ

เขม้แขง็ใหก้บัชมุชนในเขตจงัหวดัราชบุรแีละจงัหวดัใกลเ้คียง และเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.4500       -           -             -             0.4500      

-              0.4500         -             -              -              0.4500       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5

 ( 4 )

คน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

 ( 3,780 )

รอ้ยละ 80 90 90 90 90

 ( 70 )

รอ้ยละ 80 90 90 90 90

 ( 70 )

ลา้นบาท 0.4500 0.4500 0.5200 0.6000 0.6600

 ( 0.2449 )

ลา้นบาท 0.4500         1.1450      0.5200        0.6000        0.6600        

ลา้นบาท 0.4500         0.4500      0.5200        0.6000        0.6600        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.4500         0.4500      0.5200       0.6000       0.6600       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.6950      -               -               -               

ลา้นบาท -                0.6950      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                       450,000

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                       450,000

 เพือ่ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถิน่และของชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.8897      -             5.8897      

-              -                -             5.8897       -              5.8897       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 7 8 9 10 11

 ( 7 )

โครงการ 5 7 8 9 9

 ( 1 )

ผลงาน 7 8 9 10 10

 ( 7 )

รอ้ยละ 70 80 80 80 80

 ( 20 )

ลา้นบาท 5.8897 5.8897 6.5000 7.0000 7.5000

 ( 3.7064 )

ลา้นบาท 5.8897         7.0247      7.6900        8.2100        8.7300        

ลา้นบาท 5.8897         5.8897      6.5000        7.0000        7.5000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.8897         5.8897      6.5000       7.0000       7.5000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.1350      1.1900        1.2100        1.2300        

ลา้นบาท -                1.1350      1.1900       1.2100       1.2300       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                    5,889,700

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    5,889,700

 1.เพือ่ส่งเสรมิการแกไ้ขปญัหาชมุชนอย่างย ัง่ยนื โดยใชก้ารวจิยั2.เพือ่สนบัสนุนภารกิจดา้นการวจิยัของ

มหาวทิยาลยั3.เพือ่พฒันาองคค์วามรูด้ว้ยการวจิยั สู่การแกไ้ขปญัหาที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การทาํวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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322,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 322,800                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 322,800                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 322,800                บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 204,000                บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 7,200                   บาท

1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 24,000                  บาท

1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 36,000                  บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 51,600                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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60,664,700 บาท

1. งบบคุลากร 13,491,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 12,625,300             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 12,625,300             บาท

(1) อตัราเดมิ 11,007,700             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 1,617,600              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 866,200                บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 866,200                บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 863,200                บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพนกังานราชการ 3 อตัรา 3,000                   บาท

2. งบดาํเนินงาน 6,030,300              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,998,300              บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,998,300              บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 1,900,800              บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 39,500                  บาท

(3) วสัดกุารศึกษา 2,058,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,158,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 100,000                บาท

เงนิงบประมาณ 2,058,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,032,000              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,032,000              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 120,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 150,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 30,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 120,000                บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 1,912,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,242,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 330,000                บาท

เงนิงบประมาณ 1,912,000              บาท

3. งบลงทนุ 24,072,200             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,072,200             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 9,609,700              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 9,609,700              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,206,700              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 59 หน่วย)

(1.1) ครภุณัฑห์อ้งฝึกปฏบิตัเิวชกรรมไทย 1 ชดุ 327,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(1.2) เครือ่งคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผล แบบที ่1 50 ชดุ 1,500,000              บาท

(1.3) เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย 2 เครือ่ง 400,000                บาท

(1.4) ชดุปฏบิตักิารทางอเิลก็ทรอนกิส ์1 ชดุ 150,000                บาท

(1.5) เครือ่งนึ่งฆ่าเชื้อสาํหรบัปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทางอาหาร 1 เครือ่ง 160,000                บาท

(1.6) ตูบ้่มเพาะเชื้อจลุนิทรยี ์2 เครือ่ง 560,000                บาท

(1.7) เครือ่งช ัง่ตวงทศนยิม 4 ตาํแหน่งพรอ้มโตะ๊รอง 1 เครือ่ง 45,000                  บาท

(1.8) ครภุณัฑโ์รงพยาบาลแพทยแ์ผนไทย 1 ชดุ 64,700                  บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งฝึกปฏบิตัเิภสชักรรมไทย 1 ชดุ 2,427,000              บาท

(3) ชดุทดลอง Line Commuted Converter 1 ชดุ 2,600,000              บาท

(4) เครือ่งสเปกโทรฟลูออโรโฟโตมเิตอร ์1 เครือ่ง 1,376,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 14,462,500             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,462,500             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 1 หลงั 14,462,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 71,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 71,500,000             บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 7,920,000              บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 33,117,500             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 14,462,500             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 15,470,700             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,470,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 15,200,700             บาท

1 เงนิเดือน 15,200,700             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 71 อตัรา 15,200,700             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการศึกษาแบบทวภิาคี 200,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถาบนัศึกษาระดบัอดุมศึกษา 70,000                  บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,600,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 600,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,000,000              บาท
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98,428,400 บาท

1. งบบคุลากร 49,913,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 47,158,100             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 41,873,600             บาท

(1) อตัราเดมิ 34,858,400             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 6,326,400              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 643,200                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งบคุลากรชาํนาญการ 45,600                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,284,500              บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 4,973,400              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 298,400                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 12,700                  บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 950,000                บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 950,000                บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 4 อตัรา 950,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 12,805,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,855,000             บาท

เงนิงบประมาณ 950,000                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,805,300              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,805,300              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,769,600              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพนกังานราชการ 2 อตัรา 35,700                  บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,765,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,666,600              บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,666,600              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 384,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 5,208,000              บาท

(3) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 150,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 130,200                บาท

(6) วสัดกุารศึกษา 1,888,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,388,800              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,888,800              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,098,600              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,098,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(1) ค่าโทรศพัท์ 2,898,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,498,800              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,600,000              บาท

เงนิงบประมาณ 2,898,800              บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 199,800                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,299,800              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,100,000              บาท

เงนิงบประมาณ 199,800                บาท

3. งบลงทนุ 15,150,400             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,150,400             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,750,400              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 3,750,400              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,130,400              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 31 หน่วย)

(1.1) จอรบัภาพชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 นิ้ว 1 จอ 12,000                  บาท

(1.2) ชดุมลัตมิเีดยี 1 ชดุ 22,000                  บาท

(1.3) คอมพวิเตอรลู์กข่าย สาํหรบัตดิตัง้โปรแกรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

15 เครือ่ง 390,000                บาท

(1.4) หอ้งประชมุ 1 หอ้ง ขนาด 6x6 ชัน้ 2 1 หอ้ง 150,000                บาท

(1.5) หอ้งเรยีน 4 หอ้ง ขนาด 6x12  ชัน้ 4 4 หอ้ง 605,800                บาท

(1.6) หอ้งเรยีน 4 หอ้ง ขนาด 6x12 ชัน้ 5 4 หอ้ง 605,800                บาท

(1.7) ชดุบรกิารฝากสิง่ของ 1 ชดุ 8,500                   บาท

(1.8) ชดุบรกิารยมืคนื 1 ชดุ 109,900                บาท

(1.9) ชดุบรกิารอ่าน 1 ชดุ 127,500                บาท

(1.10) ชดุบรกิารอนิเตอรเ์น็ตและฐานขอ้มลู 1 ชดุ 73,000                  บาท

(1.11) ชดุบรกิารวารสาร 1 ชดุ 25,900                  บาท

(2) ระบบเสยีง 1 ชดุ 1,620,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,400,000             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,400,000             บาท

(1) อาคารสถาบนัวชิาการและวจิยัภมูปิญัญาไทย 1 หลงั 11,400,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 80,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 76,000,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 11,400,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 32,300,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 32,300,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 18,199,400             บาท
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4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,199,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 17,539,400             บาท

1 เงนิเดือน 17,539,400             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 17,539,400             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการศึกษาแบบทวภิาคี 400,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาโรงเรยีนร่วมพฒันาวชิาชพีครู 200,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 60,000                  บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,400,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,200,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 600,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร์ 600,000                บาท
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13,706,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,586,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,586,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 10,400,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,980,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 580,000                บาท

เงนิงบประมาณ 10,400,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยต์รวจสอบสนิคา้เกษตร จ.ราชบรุี 1,000,000              บาท

3) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยเ์พาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พชืปลอดเชื้อเพือ่

พฒันาสู่การส่งออก 1,000,000              บาท

4) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายดาํเนนิการโครงการพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา 

สยามบรมราชกมุารี 186,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 1,120,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 940,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,060,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 120,000                บาท

เงนิงบประมาณ 940,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาครูในโครงการพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดา สยามบรมราชกมุารี 180,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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450,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 450,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 450,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 450,000                บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 100,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 140,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 40,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 100,000                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 100,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 170,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 70,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 100,000                บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 250,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 410,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 160,000                บาท

เงนิงบประมาณ 250,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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5,889,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,889,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,889,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายวจิยั 5,889,700              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,389,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท

เงนิงบประมาณ 5,889,700              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานีเป็นสถาบนัอดุมศึกษาช ัน้นาํในระดบัภมูภิาคอนิโดจนี ทีมุ่ง่เนน้การจดัการศึกษา

และพฒันาวชิาการ โดยการบูรณาการศาสตรส์ากลและภมูปิญัญาไทยเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

1.จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาซึง่มุง่ผลติบณัฑติใหม้คุีณภาพ  ม ี  สาํนึกความเป็นไทยและมคีวามรกัความ

ผูกพนัในทอ้งถิน่   2.สรา้งสรรคแ์ละพฒันางานวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละภมูปิญัญา   ไทย  ใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ   3.เสรมิสรา้งความม ัน่คงและความเขม้แขง็ของชมุชนในทอ้งถิน่   

ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี ดาํเนินการศึกษาส่งเสรมิสบืสาน   โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ 

และสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรม   4.เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู  ผลติและส่งเสรมิวทิยฐานะ   ของ

ครู  ผลติครูแนวใหม ่ พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

344,192,300                

382,720,800                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 555.4713        761.5008        1,087.1108     984.1573        907.1978        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 344.1923        382.7208        740.4108        637.4573        560.4978        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 211.2790        378.7800        346.7000        346.7000        346.7000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 211.2790       378.7800       346.7000       346.7000       346.7000       

1. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 169.1879     227.0300     353.6395     375.3325     300.2170     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 44.0000         86.5000         54.0000         54.0000         54.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 44.0000         86.5000         54.0000         54.0000         54.0000         

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 165.1211     147.4714     333.7713     207.1248     203.2808     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 152.9790        276.5800        275.0000        275.0000        275.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 152.9790       276.5800       275.0000       275.0000       275.0000       

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูร้บับรกิารนาํความรูไ้ปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.4900        3.6011        27.0000       27.0000       27.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          

4. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนของงานวจิยัและ

งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

โครงการ 15 15 15 15 15

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคมชมุชน

โครงการ 15 15 15 15 15

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

โครงการ 15 15 15 15 15

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.0233        4.0233        24.0000       26.0000       28.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 12.0000         13.0000         15.0000         15.0000         15.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 12.0000         13.0000         15.0000         15.0000         15.0000         

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 8 11 15 18 21

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.3700        0.5950        2.0000        2.0000        2.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2000          1.6000          1.6000          1.6000          1.6000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2000          1.6000          1.6000          1.6000          1.6000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

2 61.5525     96.6875     96.6875     -              37.6750     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 4 32.5415     153.4695    -              -              24.0290     

รวม 6 94.0940      250.1570    96.6875      -              61.7040      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  56,031,500  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  38,062,500  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 378,102,500                 

2. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 595,000                      

3. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 4,023,300                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 80.6924       56.9423       142.2739     89.4122       13.4000       382.7208     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

80.6924       56.3473       142.2739     85.3889       13.4000       378.1025     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       22.7404        23.9302        93.2025        80.6589         6.4980      227.0300

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       57.9520        31.8160        49.0714         4.7300         3.9020      147.4714

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -           0.6011              -                -           3.0000         3.6011

2. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               0.5950        -               -               -               0.5950        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -           0.5950              -                -                -           0.5950

3. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               4.0233        -               4.0233        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           4.0233              -           4.0233

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

22.7404    23.9302      93.2025   80.6589    6.4980      227.0300   

22.7404      23.9302       93.2025     80.6589      6.4980       227.0300     

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  378,102,500

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  227,030,000

 ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรท์ี่สอดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 800 800 800 1,000 1,000

 ( 563 )

คน 1,400 1,800 1,800 1,800 1,800

 ( 2,054 )

คน 4,000 4,783 7,000 7,000 7,000

 ( 6,374 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 84 85 85 85 85

 ( 70 )

ลา้นบาท 93.9104 133.8275 256.9520 278.6450 300.2170

 ( 99.3706 )

ลา้นบาท 213.1879      313.5300   407.6395     429.3325     354.2170     

ลา้นบาท 169.1879      227.0300   353.6395     375.3325     300.2170     

ลา้นบาท 23.8948       22.7404     21.9520      20.6450      19.2170      

ลา้นบาท 21.5657       23.9302     75.0000      76.0000      77.0000      

ลา้นบาท 75.2775       93.2025     96.6875      96.6875      -              

ลา้นบาท 41.4499       80.6589     120.0000     140.0000     160.0000     

ลา้นบาท 7.0000         6.4980      40.0000      42.0000      44.0000      

ลา้นบาท 44.0000        86.5000     54.0000      54.0000      54.0000      

ลา้นบาท 44.0000       86.5000     54.0000      54.0000      54.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

57.9520    31.8160      49.0714   4.7300      3.9020      147.4714   

57.9520      31.8160       49.0714     4.7300       3.9020       147.4714     

7.1.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,700 2,400 2,400 2,400 2,400

 ( 2,676 )

คน 2,100 2,700 2,700 2,700 2,700

 ( 4,970 )

คน 8,000 8,000 12,500 12,500 12,500

 ( 15,193 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 85 87 88 89 100

 ( 90 )

ลา้นบาท 101.5711 98.4000 180.3018 207.1248 203.2808

 ( 98.2491 )

ลา้นบาท 318.1001      424.0514   608.7713     482.1248     478.2808     

ลา้นบาท 165.1211      147.4714   333.7713     207.1248     203.2808     

ลา้นบาท 64.2518       57.9520     58.1620      56.7950      55.9110      

ลา้นบาท 32.3193       31.8160     97.4398      125.1298     121.6698     

ลา้นบาท 63.5500       49.0714     153.4695     -              -              

ลา้นบาท -                4.7300      5.0000       5.0000       5.0000       

ลา้นบาท 5.0000         3.9020      19.7000      20.2000      20.7000      

ลา้นบาท 152.9790      276.5800   275.0000     275.0000     275.0000     

ลา้นบาท 152.9790      276.5800   275.0000     275.0000     275.0000     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  147,471,400

 ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตร ์ พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.6011       -           -             3.0000      3.6011      

-              0.6011         -             -              3.0000       3.6011       

7.1.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 13 40 42 44 46

 ( 45 )

คน 500 700 750 800 850

 ( 1,800 )

รอ้ยละ 84 86 88 88 88

 ( 84 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 5.4900 3.6011 27.0000 27.0000 27.0000

 ( 5.4900 )

ลา้นบาท 6.5900         4.7011      28.1000      28.1000      28.1000      

ลา้นบาท 5.4900         3.6011      27.0000      27.0000      27.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.4900         0.6011      2.0000       2.0000       2.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.0000         3.0000      25.0000      25.0000      25.0000      

ลา้นบาท 1.1000         1.1000      1.1000        1.1000        1.1000        

ลา้นบาท 1.1000         1.1000      1.1000       1.1000       1.1000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    3,601,100

 ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของรบับรกิารใน

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมเสรจ็

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.5950       -           -             -             0.5950      

-              0.5950         -             -              -              0.5950       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 11 30 32 34 36

 ( 36 )

คน 6,000 10,000 11,000 12,000 13,000

 ( 23,000 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 0.3700 0.5950 2.0000 2.0000 2.0000

 ( 0.3700 )

ลา้นบาท 1.5700         2.1950      3.6000        3.6000        3.6000        

ลา้นบาท 0.3700         0.5950      2.0000        2.0000        2.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.3700         0.5950      2.0000       2.0000       2.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.2000         1.6000      1.6000        1.6000        1.6000        

ลา้นบาท 1.2000         1.6000      1.6000       1.6000       1.6000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                       595,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                       595,000

 อนุรกัษ ์สบืสาน ศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการทาํนุบาํรุง

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

168



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           4.0233      -             4.0233      

-              -                -             4.0233       -              4.0233       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 22 24 26 28

 ( 19 )

ผลงาน 20 22 24 26 28

 ( 19 )

รอ้ยละ 70 80 83 86 86

 ( 70 )

ลา้นบาท 4.0233 4.0233 24.0000 26.0000 28.0000

 ( 4.0233 )

ลา้นบาท 16.0233        17.0233     39.0000      41.0000      43.0000      

ลา้นบาท 4.0233         4.0233      24.0000      26.0000      28.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.0233         4.0233      24.0000      26.0000      28.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 12.0000        13.0000     15.0000      15.0000      15.0000      

ลา้นบาท 12.0000       13.0000     15.0000      15.0000      15.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                    4,023,300

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    4,023,300

 มผีลงานวจิยัที่สามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นภาครฐัและเอกชน  และพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั........โครงการ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการวจิยั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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227,030,000 บาท

1. งบบคุลากร 22,740,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 22,740,400             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 22,740,400             บาท

(1) อตัราเดมิ 58 อตัรา 19,039,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 73,039,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 54,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 19,039,600             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 1,850,400              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 34 อตัรา 1,850,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 23,930,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,147,100             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,147,100             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 200,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 244,800                บาท

(3) ค่าจา้งสอน 344,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ 377,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 300,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 335,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 709,800                บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 300,000                บาท

(9) วสัดงุานบา้นงานครวั 587,200                บาท

(10) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 400,000                บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 400,000                บาท

(12) วสัดคุอมพวิเตอร์ 156,000                บาท

(13) วสัดกุารเกษตร 200,000                บาท

(14) วสัดสุาํนกังาน 370,000                บาท

(15) วสัดกุารศึกษา 14,349,000             บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 874,300                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,783,100              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,783,100              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 783,100                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,000,000              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 2,000,000              บาท

3. งบลงทนุ 93,202,500             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 93,202,500             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 20,400,000             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 20,400,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 10,820,000             บาท

รวม 36 รายการ (รวม 66 หน่วย)

(1.1) ชดุเครือ่งทดสอบปัม๊ 1 เครือ่ง 910,000                บาท

(1.2) ชดุเครือ่งทดสอบกงัหนัเพลตนัและฟรานซสิ 1 เครือ่ง 528,000                บาท

(1.3) ชดุปฏบิตักิารดา้นภาพและเสยีงสาํหรบังานออกแบบกราฟิก 1 ชดุ 600,000                บาท

(1.4) ชดุเครือ่งวเิคราะหก์ารไหลของอากาศ  1 ชดุ 607,000                บาท

(1.5) ชดุเครือ่งมอืวเิคราะหก์ารนาํความรอ้น 1 ชดุ 310,000                บาท

(1.6) ชดุเครือ่งมอืวเิคราะหก์ารแผ่รงัสคีวามรอ้น 1 เครือ่ง 286,000                บาท

(1.7) ชดุเครือ่งวเิคราะหร์ะบบปรบัอากาศ 1 เครือ่ง 851,000                บาท

(1.8) ชดุเครือ่งวเิคราะหร์ะบบปรบัอากาศในรถยนต ์1 เครือ่ง 430,000                บาท

(1.9) ระบบชดุเฟืองทด  1 เครือ่ง 116,000                บาท

(1.10) ชดุปฏบิตักิารโรงงานเฟอรน์เิจอรส์าํหรบังานไมแ้ละงานโลหะ 1 ชดุ 726,100                บาท

(1.11) ชดุดจิติอลออสซลิโลสโคป 10 ชดุ 600,000                บาท

(1.12) ชดุโตะ๊ปฏบิตักิารโรงงานและชดุจ่ายไฟ 20 ชดุ 800,000                บาท

(1.13) ชดุเครือ่งมอืตรวจคณุภาพนํา้เชื้อและผลตินํา้เชื้อ แช่แขง็สตัว ์ 1 ชดุ 150,000                บาท

(1.14) เครือ่งวดัค่าการดูดกลนืแสง 1 เครือ่ง 350,000                บาท

(1.15) ชดุศลัยกรรมกระดูก 1 ชดุ 90,000                  บาท

(1.16) เครือ่งอบฆ่าเชื้อ 1 เครือ่ง 70,000                  บาท

(1.17) ชดุเครือ่งวดัและบนัทกึพลงังานแสงแบบพาราโนมเิตอร ์1 ชดุ 350,000                บาท

(1.18) กลอ้งจลุทรรศนพ์รอ้มชดุถ่ายภาพดจิติอล 1 ตวั 350,000                บาท

(1.19) ชดุวเิคราะหห์าปรมิาณโปรตนี 1 เครือ่ง 485,900                บาท

(1.20) ชดุฝึกปฏบิตับิรกิารอาหาร 1 ชดุ 300,000                บาท

(1.21) เครือ่งอดัฉีดเมด็พลาสตกิ 1 เครือ่ง 200,000                บาท

(1.22) ตูเ้ขีย่เชื้อ 1 ตู ้ 180,000                บาท

(1.23)  ตูบ้่มเชื้ออณุหภมูติํา่ 2 ตู ้ 28,000                  บาท

(1.24) กลอ้งจลุทรรศน ์1 ตวั 40,000                  บาท

(1.25) เครือ่งปัม๊โลหะ 1 เครือ่ง 350,000                บาท

(1.26) แม่แบบฉีดพลาสตกิ 2 เครือ่ง 100,000                บาท

(1.27) เครือ่งตบีดผสมตวัอย่าง 1 เครือ่ง 190,000                บาท

(1.28) เครือ่งหาจดุหลอมเหลว 1 เครือ่ง 305,000                บาท

(1.29) เครือ่งช ัง่ 2 ตาํแหน่ง 1 เครือ่ง 27,000                  บาท

(1.30) เครือ่งบด 1 เครือ่ง 110,000                บาท

(1.31) เครือ่งเขย่าสารชนดิควบคมุอณุหภมูแิบบตัง้พื้น 1 เครือ่ง 80,000                  บาท
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(1.32) เครือ่งบดละเอยีดไฟฟ้า 1 เครือ่ง 80,000                  บาท

(1.33) ชดุดูดปลอ่ยสารละลายอตัโนมตั ิ1 เครือ่ง 40,000                  บาท

(1.34) เครือ่งวดัความนาํไฟฟ้า 1 เครือ่ง 30,000                  บาท

(1.35) ตูดู้ดความชื้น 1 ตู ้ 50,000                  บาท

(1.36) ชดุเครือ่งหาปรมิาณนํา้อสิระในอาหารพรอ้มโถดูดความชื้น 1 ชดุ 100,000                บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารกลศาสตรข์องไหล  1 ชดุ 2,740,000              บาท

(3) ชดุปฏบิตักิารพื้นฐานทางวศิวกรรม 1 ชดุ 4,750,000              บาท

(4) ชดุปฏบิตักิารอณุหพลศาสตรแ์ละการถ่ายเทความรอ้น 1 ชดุ 2,090,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 72,802,500             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,427,500             บาท

(1) กลุม่อาคารปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์1 รายการ 27,427,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 103,500,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,175,000              บาท

เงนิงบประมาณ 98,325,000             บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 9,675,000              บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 18,945,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 42,277,500             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 27,427,500             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 11,250,000             บาท

(1) ปรบัปรงุระบบไฟฟ้า (ขยายเขตไฟฟ้า) 1 ระบบ 11,250,000             บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 34,125,000             บาท

(1) หอประชมุ พรอ้มรายการประกอบ  1 รายการ 34,125,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 260,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 32,500,000             บาท

เงนิงบประมาณ 227,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 34,125,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 96,687,500             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 96,687,500             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 80,658,900             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 80,658,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 80,658,900             บาท

1 เงนิเดือน 80,658,900             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 80,658,900             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 6,498,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 4,600,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,898,000              บาท
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147,471,400 บาท

1. งบบคุลากร 57,952,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 49,936,600             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 42,779,500             บาท

(1) อตัราเดมิ 112 อตัรา 35,574,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 308,404,700            บาท

เงนินอกงบประมาณ 272,830,000            บาท

เงนิงบประมาณ 35,574,700             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 121 อตัรา 3,602,400              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 46 อตัรา 2,728,800              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 873,600                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,157,100              บาท

(1) อตัราเดมิ  38 อตัรา 6,752,000              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 405,100                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,384,700              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 1,384,700              บาท

(1) ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 1,384,700              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,630,700              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,630,700              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,630,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 31,816,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,816,000             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,816,000             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 800,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 695,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนวทิยากร 612,000                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 8,529,600              บาท

(5) ค่าเช่าบา้น 480,000                บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 440,500                บาท

(7) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 45,100                  บาท

(8) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(9) ค่าจา้งสอน 456,000                บาท

(10) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 500,000                บาท

(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ 739,500                บาท

(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 600,000                บาท

(13) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 670,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(14) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 540,800                บาท

(15) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 400,800                บาท

(16) ค่าใขจ่้ายในการดาํเนนิงานเฉลมิพระเกยีรติ 700,000                บาท

(17) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 300,000                บาท

(18) วสัดงุานบา้นงานครวั 587,100                บาท

(19) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 400,000                บาท

(20) วสัดคุอมพวิเตอร์ 444,000                บาท

(21) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 200,000                บาท

(22) วสัดสุาํนกังาน 370,000                บาท

(23) ค่าวสัดกุารศึกษา 6,400,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,000,000              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 5,000,000              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 848,800                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,447,800              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 2,703,400              บาท

3. งบลงทนุ 49,071,400             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 49,071,400             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 12,779,900             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 12,779,900             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,779,900              บาท

รวม 17 รายการ (รวม 57 หน่วย)

(1.1) ชดุผลติสือ่วดิทิศัน ์ 1 ชดุ 126,000                บาท

(1.2) เครือ่งอ่านระหสับารโ์คด้ 1 เครือ่ง 20,000                  บาท

(1.3)  ตูโ้ชว ์10 ตู ้ 300,000                บาท

(1.4) ลฟิยกรถ 1 ตวั 98,000                  บาท

(1.5) แท่นกลา่วรายงาน  2 ตวั 24,000                  บาท

(1.6) สวา่นแท่น 1 ตวั 11,000                  บาท

(1.7) แท่นอดัไฮดรอลคิ 1 ตวั 18,000                  บาท

(1.8) ปัม๊ลม 1 ตวั 43,000                  บาท

(1.9) ชดุเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์1 ชดุ 126,000                บาท

(1.10) ชดุจดัทาํสารประชาสมัพนัธ ์1 ชดุ 76,000                  บาท

(1.11) ชดุบนัทกึภาพ 1 ชดุ 177,900                บาท

(1.12) เครือ่งพริ้นเตอรส์ ี1 เครือ่ง 80,000                  บาท

(1.13) เครือ่งสแกนเนอร ์1 เครือ่ง 20,000                  บาท

(1.14) คอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง 25,000                  บาท

(1.15) ป้ายประชาสมัพนัธด์จิติอล  1 ป้าย 35,000                  บาท

(1.16) โปรแกรมคอมพวิเตอรช่์วยสอน 29 User 3,480,000              บาท

174



(1.17) เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย 3 เครือ่ง 120,000                บาท

(2) ครภุณัฑร์ะบบเชื่อมโยงสญัญาณอตัโนมตั ิ1 ระบบ 8,000,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 36,291,500             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,541,500             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารเรยีนรวม 1 หลงั 13,250,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 123,250,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 123,250,000            บาท

ปี 2551 - 2552 ตัง้งบประมาณ 65,375,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 22,075,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 22,550,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 13,250,000             บาท

(2) ก่อสรา้งอาคารกจิกรรมนกัศึกษา 1 หลงั 3,937,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 30,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,750,000              บาท

เงนิงบประมาณ 26,250,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 3,937,500              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 22,312,500             บาท

(3) ก่อสรา้งอาคารศิลปกรรม  1 หลงั 3,240,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 29,990,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,999,000              บาท

เงนิงบประมาณ 26,991,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 5,400,000              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 3,240,000              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 18,351,000             บาท

(4) ก่อสรา้งศูนยก์ฬีา พรอ้มรายการประกอบ 1 รายการ 12,114,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 172,800,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 17,280,000             บาท

เงนิงบประมาณ 155,520,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 30,600,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 12,114,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 112,806,000            บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 3,750,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,750,000              บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) ปรบัปรงุระบบประปา 3,750,000              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 4,730,000              บาท
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4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,730,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 720,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 3,290,000              บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 720,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 3,902,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 300,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 2,400,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยภ์าษา 500,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 702,000                บาท
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3,601,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 601,100                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 601,100                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 601,100                บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 81,600                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,181,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,100,000              บาท

เงนิงบประมาณ 81,600                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ 116,000                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 253,500                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 150,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานอทุยานวทิยาศาสตร์ 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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595,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 595,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 595,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 595,000                บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 81,600                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,681,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,600,000              บาท

เงนิงบประมาณ 81,600                  บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 185,900                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 217,500                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 110,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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4,023,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,023,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,023,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนการวจิยั 4,023,300              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 17,023,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 4,023,300              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถจ์ะเป็นมหาวทิยาลยัขนาดกลาง มุง่พฒันาทางดา้นสงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีโดยการวจิยัควบคู่การเรยีนการสอนเพือ่ใชอ้งคค์วามรูใ้นการพฒันาอย่างกลมกลนืกบัทอ้งถิน่

สอน วจิยั ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ส่งเสรมิวชิาการแก่สงัคมวชิาการวชิาชพีช ัน้สูง และสบืสานโครงการอนั

เน่ืองมาจากแนวพระราชดาํร ิปรบัปรุง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลย ีทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ผลติครู

และส่งเสรมิวทิยฐานะครู มส่ีวนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรกัษา การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนืเพือ่ความเจรญิกา้วหนา้อย่างม ัน่คงและย ัง่ยนืของปวงชน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์

267,186,200                

276,983,500                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 407.5762        436.3735        642.1404        548.8477        448.0017        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 267.1862        276.9835        450.6874        369.6906        267.9219        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 140.3900        159.3900        191.4530        179.1571        180.0798        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 140.3900       159.3900       191.4530       179.1571       180.0798       

1. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ไดร้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แท็บเลต็) และมีเน้ือหาที่

สง่เสรมิการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตามหลกัสูตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนใน

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

คน 150 180 180 180

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.5125        1.1695        1.1695        1.1695        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูป้กครองของนกัเรยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัสนบัสนุน

จากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.7653        5.2609        5.2429        5.2429        5.2609        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 78.8496       115.5093     182.5522     179.4881     111.6484     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 42.8800         51.8800         81.0362         66.9900         66.9900         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 42.8800         51.8800         81.0362         66.9900         66.9900         

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 158.1713     130.3008     220.3868     141.1770     107.2300     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 69.2100         79.2100         79.2100         79.2100         79.2100         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 69.2100         79.2100         79.2100         79.2100         79.2100         

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 18.8000       18.8000       26.3000       26.3000       26.3000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 25.5500         25.5500         28.1689         29.5773         30.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 25.5500         25.5500         28.1689         29.5773         30.0000         

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 12 12 12 12 12

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000        1.0000        5.0360        6.3131        6.3131        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7500          0.7500          0.8379          0.8798          0.8798          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7500          0.7500          0.8379          0.8798          0.8798          

182



เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ

โครงการ 11 7 26 31 35

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 11 11 11 11 11

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.6000        5.6000        10.0000       10.0000       10.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.0000          2.0000          2.2000          2.5000          3.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.0000          2.0000          2.2000          2.5000          3.0000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

1 25.6500     72.6750     72.6750     -              9.0000       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 25.3800     114.0000    33.5000     -              10.0000     

รวม 3 51.0300      186.6750    106.1750    -              19.0000      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  25,380,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  25,650,000  บาท

1. แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา 512,500                      

2. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 5,260,900                    

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 264,610,100                 

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 1,000,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 5,600,000                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

184



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 59.1852       59.0599       67.8747       85.3637       5.5000        276.9835     

1. แผนงาน :  สนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา

-               0.5125        -               -               -               0.5125        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.5125              -                -                -           0.5125

2. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               5.2609        -               5.2609        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           5.2609              -           5.2609

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

59.1852       57.5474       67.8747       74.5028       5.5000        264.6101     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       26.2071        31.0718        31.1556        27.0748              -        115.5093

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       32.9781        26.4756        36.7191        32.1280         2.0000      130.3008

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          15.3000         3.5000        18.8000

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               1.0000        -               -               -               1.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานการทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -           1.0000              -                -                -           1.0000

5. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               5.6000        -               5.6000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           5.6000              -           5.6000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2555 ถงึ  ปี 2558)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.5125       -           -             -             0.5125      

-              0.5125         -             -              -              0.5125       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 150 180 180 180

 ( - )

ลา้นบาท -                0.5125      1.1695        1.1695        1.1695        

ลา้นบาท -                0.5125      1.1695        1.1695        1.1695        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.5125      1.1695       1.1695       1.1695       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1 แผนงาน : สนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา                       512,500

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       512,500

 พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา (แทบ็เลต็) ใหแ้ก่โรงเรยีนนาํร่อง สาํหรบั

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์

                     4,021,000

                     4,021,000

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาสาํหรบันกัเรยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปี

ที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2558)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.2609      -             5.2609      

-              -                -             5.2609       -              5.2609       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,393 1,530 1,610 1,690 1,690

 ( 1,393 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 11.8839        5.2609      5.2429        5.2429        5.2609        

ลา้นบาท 11.8839        5.2609      5.2429        5.2429        5.2609        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.8839       5.2609      5.2429       5.2429       5.2609       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    5,260,900

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   5,260,900

 เพือ่ใหป้ระชากรวยัเรยีนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 15 ปี ที่มคุีณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์

                   30,091,500

                   30,091,500

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย

ตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

26.2071    31.0718      31.1556   27.0748    -             115.5093   

26.2071      31.0718       31.1556     27.0748      -              115.5093     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 414 570 610 650 650

 ( 454 )

คน 1,200 1,200 1,200 1,300 1,300

 ( 980 )

คน 3,322 4,108 4,542 5,152 5,802

 ( 3,120 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 73.0223 84.3537 109.8772 106.8131 111.6484

 ( 73.0223 )

ลา้นบาท 121.7296      167.3893   263.5884     246.4781     178.6384     

ลา้นบาท 78.8496        115.5093   182.5522     179.4881     111.6484     

ลา้นบาท 27.6070       26.2071     28.3306      30.5287      32.8060      

ลา้นบาท 31.0677       31.0718     56.4701      51.2079      53.7659      

ลา้นบาท 5.8273         31.1556     72.6750      72.6750      -              

ลา้นบาท 14.3476       27.0748     25.0765      25.0765      25.0765      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 42.8800        51.8800     81.0362      66.9900      66.9900      

ลา้นบาท 42.8800       51.8800     81.0362      66.9900      66.9900      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  264,610,100

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  115,509,300

 เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยอีตุสาหกรรม เกษตรศาสตร ์และวศิวกรรมศาสตร ์อย่างมคุีณภาพ 

โดยคาํนึงถงึคุณธรรม และจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

32.9781    26.4756      36.7191   32.1280    2.0000      130.3008   

32.9781      26.4756       36.7191     32.1280      2.0000       130.3008     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,049 1,200 1,300 1,300 1,300

 ( 1,080 )

คน 1,855 1,900 2,200 2,200 2,400

 ( 1,970 )

คน 6,610 6,610 8,210 9,110 10,210

 ( 5,335 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 87.1773 93.5817 106.3868 107.6770 107.2300

 ( 87.1148 )

ลา้นบาท 227.3813      209.5108   299.5968     220.3870     186.4400     

ลา้นบาท 158.1713      130.3008   220.3868     141.1770     107.2300     

ลา้นบาท 39.9297       32.9781     35.2365      35.6433      35.7433      

ลา้นบาท 25.6995       26.4756     34.7386      35.6220      34.9750      

ลา้นบาท 70.9940       36.7191     114.0000     33.5000      -              

ลา้นบาท 19.5481       32.1280     33.5117      33.5117      33.5117      

ลา้นบาท 2.0000         2.0000      2.9000       2.9000       3.0000       

ลา้นบาท 69.2100        79.2100     79.2100      79.2100      79.2100      

ลา้นบาท 69.2100       79.2100     79.2100      79.2100      79.2100      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  130,300,800

 เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาการศึกษา ศิลปศาสตร ์นิติศาสตร ์รฐัประศาสนศาสตร ์การบญัชแีละบรหิารธุรกิจ อย่าง

มคุีณภาพ โดยคาํนึงถงึคุณธรรม และจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           15.3000    3.5000      18.8000    

-              -                -             15.3000      3.5000       18.8000      

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   18,800,000

 เพือ่ใหบุ้คลากรทางการศึกษาและประชาชนไดร้บับรกิารวชิาการที่มคุีณภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ
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7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,000 2,200 2,400 2,600 2,600

 ( 1,800 )

โครงการ 11 12 13 14 14

 ( 11 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 18.8000 18.8000 26.3000 26.3000 26.3000

 ( 18.5800 )

ลา้นบาท 44.3500        44.3500     54.4689      55.8773      56.3000      

ลา้นบาท 18.8000        18.8000     26.3000      26.3000      26.3000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 15.3000       15.3000     21.1000      21.1000      21.1000      

ลา้นบาท 3.5000         3.5000      5.2000       5.2000       5.2000       

ลา้นบาท 25.5500        25.5500     28.1689      29.5773      30.0000      

ลา้นบาท 25.5500       25.5500     28.1689      29.5773      30.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการพฒันา และ

หน่วยงานครูผูใ้ชแ้ละบุคลากรทางการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสาํเรจ็

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             1.0000       -           -             -             1.0000      

-              1.0000         -             -              -              1.0000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 12 12 14 14

 ( 8 )

คน/ปี 3,500 4,000 4,500 4,500 4,500

 ( 2,500 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 1.0000 1.0000 5.0360 6.3131 6.3131

 ( 1.0000 )

ลา้นบาท 1.7500         1.7500      5.8739        7.1929        7.1929        

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      5.0360        6.3131        6.3131        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      5.0360       6.3131       6.3131       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.7500         0.7500      0.8379        0.8798        0.8798        

ลา้นบาท 0.7500         0.7500      0.8379       0.8798       0.8798       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    1,000,000

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานการทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    1,000,000

 ส่งเสรมิ สนบัสนุน และสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชนในการทาํนุ บาํรุง ศิลปวฒันธรรม 

และภมูปิญัญาทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายผลติตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.6000      -             5.6000      

-              -                -             5.6000       -              5.6000       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 11 7 26 31 35

 ( 11 )

โครงการ 11 7 26 31 35

 ( - )

ผลงาน 11 7 26 31 31

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 5.6000 5.6000 10.0000 10.0000 10.0000

 ( 5.6000 )

ลา้นบาท 7.6000         7.6000      12.2000      12.5000      13.0000      

ลา้นบาท 5.6000         5.6000      10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.6000         5.6000      10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000         2.0000      2.2000        2.5000        3.0000        

ลา้นบาท 2.0000         2.0000      2.2000       2.5000       3.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                    5,600,000

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    5,600,000

 เพือ่ดาํเนินการพฒันาการวจิยัโดยการสรา้งสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรูท้ี่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 

นาํไปสู่การพฒันาทอ้งถิน่และประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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5,260,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,260,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,260,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 5,260,900              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 764,600                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 461,900                บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 497,300                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 2,823,800              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 713,300                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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512,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 512,500                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 512,500                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 512,500                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) 512,500                บาท

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบันกัเรยีน พรอ้มระบบปฏบิตักิาร

และโปรแกรมประยุกต์ 465,000                บาท

(1.2) ตูจ้ดัเก็บเครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) 40,000                  บาท

(1.3) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 7,500                   บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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115,509,300 บาท

1. งบบคุลากร 26,207,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 24,532,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 21,966,700             บาท

(1) อตัราเดมิ 16,849,600             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ  2  เท่า 2,121,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืน 266,700                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 2,728,800              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,566,000              บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 2,226,800              บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัลูกจา้งประจาํ 87,700                  บาท

(3) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 251,500                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,674,400              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,674,400              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,674,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 31,071,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,347,600             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,347,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 222,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 500,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 952,800                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดเ้งนิเดอืนหรอ่ืคาจา้งเต็มข ัน้ 242,600                บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 4,206,000              บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 40,300                  บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,628,300              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000              บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,588,000              บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 5,001,600              บาท

(12) วสัดกุารศึกษา 9,966,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,724,200              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,724,200              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 474,500                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 135,600                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 3,114,100              บาท

3. งบลงทนุ 31,155,600             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 31,155,600             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,505,600              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 5,505,600              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,755,600              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(1.1) เครือ่งถ่ายเอกสารระบบดจิติอล 1 เครือ่ง 380,000                บาท

(1.2) ชดุกระดานอนิเตอรแ์อคทฟีบอรด์ 4 ชดุ 775,600                บาท

(1.3) โตะ๊ประชมุกลุม่ย่อยและทดลองวทิยาศาสตร ์15 ชดุ 600,000                บาท

(2) เครือ่งทดสอบกาํลงัดงึของเหลก็ขนาด 100 ตนั พรอ้มอปุกรณ์ 1 ชดุ 3,750,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,650,000             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,650,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและอเนกประสงค ์1 หลงั 25,650,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 180,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 171,000,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 25,650,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 72,675,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 72,675,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 27,074,800             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 27,074,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 27,074,800             บาท

1 เงนิเดือน 27,074,800             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 27,074,800             บาท
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130,300,800 บาท

1. งบบคุลากร 32,978,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 28,716,100             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 25,932,900             บาท

(1) อตัราเดมิ 18,252,900             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ  2  เท่า 1,612,800              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 6,067,200              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,783,200              บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 2,441,500              บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัลูกจา้งประจาํ 65,600                  บาท

(3) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 276,100                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,451,600              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 1,451,600              บาท

(1) ค่าจา้งช ัว่คราว 1,451,600              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 33,135,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,684,000             บาท

เงนิงบประมาณ 1,451,600              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,810,400              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,810,400              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,810,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 26,475,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,751,400             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,751,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 672,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 360,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 952,800                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดเ้งนิเดอืนหรอ่ืคาจา้งเต็มข ัน้ 212,300                บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 5,472,000              บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 41,300                  บาท

(7) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,443,600              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 8,309,400              บาท

(9) วสัดกุารศึกษา 5,288,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,724,200              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,724,200              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 474,500                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 135,600                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์

198



(3) ค่าไฟฟ้า 3,114,100              บาท

3. งบลงทนุ 36,719,100             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 36,719,100             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 36,719,100             บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,719,100             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมดา้นสงัคมศาสตร ์1 รายการ 20,880,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 87,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 87,000,000             บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 29,700,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 14,420,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 20,880,000             บาท

(2) ถนนคอนกรตีโดยรอบพื้นทีม่หาวทิยาลยั 1 แห่ง 11,339,100             บาท

(3) อาคารศูนยก์ลางกฬีาในร่มอเนกประสงค ์1 รายการ 4,500,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 200,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 190,000,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 4,500,000              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 114,000,000            บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 33,500,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 32,128,000             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 32,128,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 29,748,000             บาท

1 เงนิเดือน 29,748,000             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 29,748,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 790,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 450,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 600,000                บาท

5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 540,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,500,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 500,000                บาท
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18,800,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,300,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,300,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 15,300,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 40,850,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 25,550,000             บาท

เงนิงบประมาณ 15,300,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 500,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั 2,700,000              บาท

3) ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารกาํจดัขยะและบาํบดันํา้เสยีตามแนวพระราชดาํริ

ภาคเหนอืจงัหวดัอตุรดติถ์ 300,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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1,000,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 375,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 625,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 250,000                บาท

เงนิงบประมาณ 375,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 250,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 500,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 250,000                บาท

เงนิงบประมาณ 250,000                บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 375,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 625,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 250,000                บาท

เงนิงบประมาณ 375,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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5,600,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,600,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,600,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายวจิยั 5,600,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,600,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 5,600,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี  เป็นศูนยก์ลางในการผลติบณัฑติและการบรกิารวชิาการทีม่คุีณภาพ

ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมทอ้งถิน่และอนุภมูภิาคลุม่แมน่ํา้โขง

ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูคู่้คุณธรรมและมทีกัษะทีไ่ดม้าตรฐาน เพือ่สนองตอบความตอ้งการของชมุชนทอ้งถิน่

และประเทศชาตโิดยการบูรณาการการวจิยั    การบรกิารวชิาการชมุชน  การอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม   

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมถงึแนวคิดตามโครงการพระราชดาํร ิ ผสานเขา้กบัการเรยีนการสอน

ภายใตร้ะบบการบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

312,230,500                

335,700,200                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 480.0463        523.8085        853.5643        829.2279        815.7547        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 312.2305        335.7002        655.3186        621.8567        603.3122        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 167.8158        188.1083        198.2457        207.3712        212.4425        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 167.8158       188.1083       198.2457       207.3712       212.4425       

1. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5178        0.5320        0.5460        0.5733        0.6006        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 65 65 65 65 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 160.8463     178.4018     230.1136     242.2870     276.9121     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 63.7475         98.4398         105.3503        109.4765        110.6289        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 63.7475         98.4398         105.3503       109.4765       110.6289       

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 65 65 65 65 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 140.0894     143.0414     376.7453     323.2500     260.6538     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 96.4683         84.3095         86.4645         90.1775         92.5530         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 96.4683         84.3095         86.4645         90.1775         92.5530         

4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.4250        4.4250        9.9650        10.2080       10.4996       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.0000          1.8400          2.2080          2.6496          3.1795          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.0000          1.8400          2.2080          2.6496          3.1795          

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 7 6 8 10 12

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5000        0.5000        1.2000        1.4400        1.7280        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.2000          0.1150          0.1381          0.1658          0.1990          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.2000          0.1150          0.1381          0.1658          0.1990          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

โครงการ 1 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลา  1  ปี

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.8520        8.8000        36.7487       44.0984       52.9181       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.4000          3.4040          4.0848          4.9018          5.8821          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.4000          3.4040          4.0848          4.9018          5.8821          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

1 55.8005     -              -              -              7.4900       

รวม 1 55.8005      -              -              -              7.4900       

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  55,800,500  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 532,000                      

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 325,868,200                 

3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 500,000                      

4. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 8,800,000                    

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 112.9000     68.5099       71.0002       76.0451       7.2450        335.7002     

1. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               0.5320        -               0.5320        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.5320              -           0.5320

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

112.9000     68.5099       71.0002       66.2131       7.2450        325.8682     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           6.8280         1.1200              -                -           7.9480

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       48.7671        37.5320        67.3085        15.2712         1.5750      170.4538

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       64.1329        24.1499         2.5717        50.2669         1.9200      143.0414

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           0.6750         3.7500         4.4250

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               0.5000        -               0.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -           0.5000              -           0.5000

4. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               8.8000        -               8.8000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           8.8000              -           8.8000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2558)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           0.5320      -             0.5320      

-              -                -             0.5320       -              0.5320       

7.1 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       532,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                      532,000

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพและมาตรฐาน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

                     3,219,400

                     3,219,400

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 185 190 200 210 220

 ( 134 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 0.7098         0.5320      0.5460        0.5733        0.6006        

ลา้นบาท 0.7098         0.5320      0.5460        0.5733        0.6006        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.7098         0.5320      0.5460       0.5733       0.6006       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย

ตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             6.8280       1.1200    -             -             7.9480      

-              6.8280         1.1200      -              -              7.9480       

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  325,868,200

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                    7,948,000

 เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหต้อบสนอง

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 36 253 298 337 376

 ( 69 )

คน 50 300 370 390 410

 ( 392 )

คน 256 1,138 1,248 1,347 1,446

 ( 1461 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 1.5360 6.8280 7.4880 8.0820 8.3820

 ( 1.5360 )

ลา้นบาท 7.8087         34.8295     43.5201      48.4163      50.6011      

ลา้นบาท 2.7100         7.9480      14.4880      17.0820      18.3820      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.5360         6.8280      7.4880       8.0820       8.3820       

ลา้นบาท 1.1740         1.1200      7.0000       9.0000       10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.0987         26.8815     29.0321      31.3343      32.2191      

ลา้นบาท 5.0987         26.8815     29.0321      31.3343      32.2191      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

48.7671    37.5320      67.3085   15.2712    1.5750      170.4538   

48.7671      37.5320       67.3085     15.2712      1.5750       170.4538     

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  170,453,800

 เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหต้อบสนอง

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,330 1,260 1,938 2,105 2,272

 ( 1,035 )

คน 1,710 2,159 2,316 1,940 1,564

 ( 2,079 )

คน 5,277 6,703 7,824 8,011 8,198

 ( 7,583 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 93.4773 103.1453 109.6679 116.0565 127.5519

 ( 93.4773 )

ลา้นบาท 216.7851      242.0121   291.9438     303.3472     336.9399     

ลา้นบาท 158.1363      170.4538   215.6256     225.2050     258.5301     

ลา้นบาท 47.9083       48.7671     47.2308      49.7152      52.3487      

ลา้นบาท 31.9858       37.5320     42.8480      45.2587      52.4746      

ลา้นบาท 64.6590       67.3085     105.9571     109.1485     130.9782     

ลา้นบาท 12.0082       15.2712     17.3217      18.3610      19.4627      

ลา้นบาท 1.5750         1.5750      2.2680       2.7216       3.2659       

ลา้นบาท 58.6488        71.5583     76.3182      78.1422      78.4098      

ลา้นบาท 58.6488       71.5583     76.3182      78.1422      78.4098      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

64.1329    24.1499      2.5717    50.2669    1.9200      143.0414   

64.1329      24.1499       2.5717      50.2669      1.9200       143.0414     

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  143,041,400

 เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหต้อบสนอง

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,635 2,119 3,315 2,900 3,315

 ( 1,757 )

คน 1,995 2,314 2,410 2,514 2,410

 ( 3,817 )

คน 8,173 11,102 11,393 10,588 11,393

 ( 14,239 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 109.4543 140.4697 178.7453 190.6500 191.5338

 ( 109.4543 )

ลา้นบาท 236.5577      227.3509   463.2098     413.4275     353.2068     

ลา้นบาท 140.0894      143.0414   376.7453     323.2500     260.6538     

ลา้นบาท 62.2601       64.1329     66.6778      69.6489      72.7941      

ลา้นบาท 23.2419       24.1499     36.9008      42.6149      53.8222      

ลา้นบาท 30.6351       2.5717      198.0000     132.6000     69.1200      

ลา้นบาท 22.0323       50.2669     67.4019      70.0684      55.9362      

ลา้นบาท 1.9200         1.9200      7.7648       8.3178       8.9813       

ลา้นบาท 96.4683        84.3095     86.4645      90.1775      92.5530      

ลา้นบาท 96.4683       84.3095     86.4645      90.1775      92.5530      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           0.6750      3.7500      4.4250      

-              -                -             0.6750       -              0.6750       

-              -                -             -              3.7500       3.7500       

7.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    4,425,000

 1. เพือ่พฒันาการปฏบิตัิภารกิจดา้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  ดว้ยการระดมการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

และดว้ยการบูรณาการพนัธกิจ การผลติบณัฑติการวจิยัการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมกบัการใหบ้รกิารวชิาการ  และ

เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของผูน้าํชมุชนผูน้าํศาสนาและนกัการเมอืงทอ้งถิน่ใหส้ามารถบรหิารงานพฒันาชมุชนและ

ทอ้งถิน่เพือ่ประโยชนข์องส่วนรวม 2. เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาครู  เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ

วชิาชพีครู  ผลติและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็นวชิาชพี

ช ัน้สูง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูง้านบรกิารวชิาการและประชาสมัพนัธ์

2. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู  อาจารย ์และ
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7.2.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 3 5 7 9 11

 ( 3 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 4.4250 4.4250 9.9650 10.2080 10.4996

 ( 4.4250 )

ลา้นบาท 6.4250         6.2650      12.1730      12.8576      13.6791      

ลา้นบาท 4.4250         4.4250      9.9650        10.2080      10.4996      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.6750         0.6750      1.2150       1.4580       1.7496       

ลา้นบาท 3.7500         3.7500      8.7500       8.7500       8.7500       

ลา้นบาท 2.0000         1.8400      2.2080        2.6496        3.1795        

ลา้นบาท 2.0000         1.8400      2.2080       2.6496       3.1795       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตาม

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           0.5000      -             0.5000      

-              -                -             0.5000       -              0.5000       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 4 6 8 10 12

 ( 4 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 0.5000 0.5000 1.2000 1.4400 1.7280

 ( 0.5000 )

ลา้นบาท 0.7000         0.6150      1.3381        1.6058        1.9270        

ลา้นบาท 0.5000         0.5000      1.2000        1.4400        1.7280        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5000         0.5000      1.2000       1.4400       1.7280       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.2000         0.1150      0.1381        0.1658        0.1990        

ลา้นบาท 0.2000         0.1150      0.1381       0.1658       0.1990       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                       500,000

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                       500,000

 เพือ่พฒันาปฏบิตัิภารกิจดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิน่ดว้ยการศึกษา  วจิยั  ฟ้ืนฟู  สรา้งมาตรฐานและ

เผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมทอ้งถิน่และวฒันธรรมไทย  ความสาํนึก  และความภมูใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่

และของชาติ  และใหม้จีติสาํนึกประชาธปิไตย  คุณธรรม   จรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           8.8000      -             8.8000      

-              -                -             8.8000       -              8.8000       

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                    8,800,000

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    8,800,000

 เพือ่พฒันากระบวนการวจิยัและบรหิารจดัการงานวจิยั  ใหส้ามารถสนบัสนุนการสรา้งองคค์วามรูบ้นพื้นฐานของ

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ภมูปิญัญาไทย  ภมูปิญัญาสากล  ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้นและ

เทคโนโลยสีมยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการดาํรงชวีติและการประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่  รวมถงึการแสวงหา

แนวทางเพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิการจดัการ  การบาํรุงรกัษา  และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มและการสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่อย่างสมดุลและย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
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7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 13 13 35 37 40

 ( 13 )

โครงการ 13 13 28 29 32

 ( 1 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 10 )

ลา้นบาท 5.8520 8.8000 36.7487 44.0984 52.9181

 ( 5.8520 )

ลา้นบาท 11.2520        12.2040     40.8335      49.0002      58.8002      

ลา้นบาท 5.8520         8.8000      36.7487      44.0984      52.9181      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.8520         8.8000      36.7487      44.0984      52.9181      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.4000         3.4040      4.0848        4.9018        5.8821        

ลา้นบาท 5.4000         3.4040      4.0848       4.9018       5.8821       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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532,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 532,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 532,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 532,000                บาท

1.1) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 37,500                  บาท

1.2) ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 80,700                  บาท

1.3) ค่าจดัการเรยีนการสอน 318,800                บาท

1.4) ค่าหนงัสอืเรยีน 38,000                  บาท

1.5) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 57,000                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้

222



7,948,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,828,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,828,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,828,000              บาท

(1) วสัดกุารศึกษา 6,828,000              บาท

2. งบลงทนุ 1,120,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,120,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,120,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,120,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,120,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที ่1 (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่

 18 นิ้ว)  40 เครือ่ง 1,120,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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170,453,800 บาท

1. งบบคุลากร 48,767,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 48,767,100             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 42,971,300             บาท

(1) อตัราเดมิ 38,280,500             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 4,690,800              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,795,800              บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 5,455,800              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 327,300                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 12,700                  บาท

2. งบดาํเนินงาน 37,532,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,031,600             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,031,600             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานบรหิารส่วนกลาง 922,600                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 32,022,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,099,500             บาท

เงนิงบประมาณ 922,600                บาท

(2) วสัดกุารศึกษา 20,109,000             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 16,500,400             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 16,500,400             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 1,545,900              บาท

(2) ค่านํา้ประปา 2,436,300              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 12,518,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 19,733,200             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,215,000              บาท

เงนิงบประมาณ 12,518,200             บาท

3. งบลงทนุ 67,308,500             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 67,308,500             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,708,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,708,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,708,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 61 หน่วย)

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที ่1 (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่

 18 นิ้ว)  61 เครือ่ง 1,708,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 65,600,500             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 65,600,500             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10

 ลา้นบาท 9,800,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) อาคารอเนกประสงค ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ี1 หลงั 9,800,000              บาท

(2) อาคารเรยีนพยาบาลและแพทยแ์ผนไทย 1 หลงั 55,800,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 149,800,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,490,000              บาท

เงนิงบประมาณ 142,310,000            บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 28,500,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 7,125,000              บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 50,884,500             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 55,800,500             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 15,271,200             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,271,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 15,271,200             บาท

1 เงนิเดือน 15,271,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 15,271,200             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,575,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,575,000              บาท
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143,041,400 บาท

1. งบบคุลากร 64,132,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 53,711,100             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 53,711,100             บาท

(1) อตัราเดมิ 43,666,500             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 7,922,400              บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 600                     บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 2,121,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 5,357,900              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 5,357,900              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 5,357,900              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 51,275,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 45,917,200             บาท

เงนิงบประมาณ 5,357,900              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,063,900              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,063,900              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,063,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 24,149,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,149,900             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,149,900             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,158,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 10,603,100             บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 246,600                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานบรหิารส่วนกลาง 5,637,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 19,530,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,893,100             บาท

เงนิงบประมาณ 5,637,400              บาท

(5) วสัดกุารศึกษา 6,504,800              บาท

3. งบลงทนุ 2,571,700              บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,571,700              บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,571,700              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,571,700              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,176,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 42 หน่วย)

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผลแบบที ่1 (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่

 18 นิ้ว)  42 เครือ่ง 1,176,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(2) เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายระดบัสูง (ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 1 TB) 1 เครือ่ง 1,395,700              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 50,266,900             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 50,266,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 49,406,900             บาท

1 เงนิเดือน 49,406,900             บาท

(1) อตัราเดมิ 42,612,800             บาท

(2) อตัราใหม่ 6,794,100              บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 860,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,920,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,395,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 525,000                บาท
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4,425,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 675,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 675,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการบรกิารวชิาการ 675,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,750,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 3,750,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 500,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 500,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 500,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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8,800,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,800,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,800,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการวจิยั 8,800,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 12,204,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,404,000              บาท

เงนิงบประมาณ 8,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัช ัน้นาํดา้นวชิาชพี บนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีของประเทศไทย

1.จดัการศึกษาวชิาชพีระดบัอดุมศึกษา บนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอย่างมคุีณภาพ   2.สรา้ง

งานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม สู่การผลติเชงิพาณิชย ์และการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ   3.ใหบ้รกิารงานวชิาการและการศึกษาทีม่แีนวคิดเชงิสรา้งสรรคเ์พือ่การมอีาชพี

อสิระและพฒันาอาชพีสู่การแขง่ขนั   4.ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม   5.บรหิาร

จดัการเชงิธรรมาภบิาลส่งเสรมิบคุลากรใหม้คุีณภาพชวีติทีด่ี

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

971,159,800                

1,019,052,600              
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,243.6048     1,280.9376     2,278.1134     2,012.9928     1,674.7072     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 971.1598        1,019.0526     2,026.1014     1,754.0678     1,411.8852     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 272.4450        261.8850        252.0120        258.9250        262.8220        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 272.4450       261.8850       252.0120       258.9250       262.8220       

1. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิ์ที่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 180 180 180 180 180

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5094        0.5094        0.5094        0.5094        0.5094        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 72 75 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ ของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 79 80 80 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 75 75 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 123.4377     138.8862     155.2698     173.8820     194.8405     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 32.6250         31.5330         31.5710         32.6520         33.7860         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 32.6250         31.5330         31.5710         32.6520         33.7860         

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 82 82 84 86 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์าก

การบรกิาร

รอ้ยละ 77 78 79 80 82

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 72 74 76 78 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.2309       7.4566        10.6530       12.2180       15.9390       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3460          0.3630          0.3810          0.4000          0.4000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3460          0.3630          0.3810          0.4000          0.4000          

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 72 75 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ ของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 79 80 80 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 802.5530     838.1016     1,788.2566   1,486.4413   1,109.3338   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 233.0260        223.3170        213.1460        218.6810        221.1640        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 233.0260       223.3170       213.1460       218.6810       221.1640       

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ / 

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 11 11 15 20 25

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 82 82 84 86 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ /กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 7 10 12 14 15

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.3896        4.3896        6.7500        7.5000        8.3500        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0840          1.1230          1.1630          1.2050          1.2490          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0840          1.1230          1.1630          1.2050          1.2490          

6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 45 45 50 55 60
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ 

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 10 15 18 21 25

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/นวตักรรม

 ที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 40 15 18 21 25

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 26.0392       29.7092       64.6626       73.5171       82.9125       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.3640          5.5490          5.7510          5.9870          6.2230          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.3640          5.5490          5.7510          5.9870          6.2230          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

1 16.1420     182.8580    -              -              15.0000     

รวม 1 16.1420      182.8580    -              -              15.0000      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  16,142,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 509,400                      

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 984,444,400                 

3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 4,389,600                    

4. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 29,709,200                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 343.1003     209.0258     196.6633     151.4680     118.7952     1,019.0526   

1. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               0.5094        -               0.5094        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.5094              -           0.5094

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

343.1003     204.8928     196.6633     126.2305     113.5575     984.4444     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       70.4707        30.9896         5.6657        26.7272         5.0330      138.8862

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           7.4566              -           7.4566

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     272.6296      173.9032      190.9976        92.0467      108.5245      838.1016

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               0.5452        -               -               3.8444        4.3896        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -           0.5452              -                -           3.8444         4.3896

4. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               3.5878        -               24.7281       1.3933        29.7092       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           9.2711              -           9.2711

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -           3.5878              -          15.4570         1.3933        20.4381

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     ปี

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           0.5094      -             0.5094      

-              -                -             0.5094       -              0.5094       

7.1 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       509,400

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                      509,400

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพและมาตรฐาน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

                              -  

                              -  

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 180 180 180 180 180

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 1.1935         0.5094      0.5094        0.5094        0.5094        

ลา้นบาท 1.1935         0.5094      0.5094        0.5094        0.5094        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.1935         0.5094      0.5094       0.5094       0.5094       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย

ตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

70.4707    30.9896      5.6657    26.7272    5.0330      138.8862   

70.4707      30.9896       5.6657      26.7272      5.0330       138.8862     

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  984,444,400

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  138,886,200

 เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรต์ามความตอ้งการและความจาํเป็นของประเทศ และพฒันาบณัฑติ

ใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรู ้พรอ้มจะทาํงานไดห้ลากหลาย ตามสภาพการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจและสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 946 878 909 1,102 1,270

 ( - )

คน 1,195 1,270 1,300 1,300 1,300

 ( - )

คน 4,085 4,455 4,831 5,012 5,024

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 82 84 84

 ( - )

รอ้ยละ 82 82 84 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 120.1762 133.2205 155.2698 173.8820 194.9398

 ( - )

ลา้นบาท 156.0627      170.4192   186.8408     206.5340     228.6265     

ลา้นบาท 123.4377      138.8862   155.2698     173.8820     194.8405     

ลา้นบาท 67.7753       70.4707     74.4987      78.7647      83.2757      

ลา้นบาท 31.1701       30.9896     39.0921      41.8713      44.9261      

ลา้นบาท 3.2615         5.6657      -              -              -              

ลา้นบาท 16.3636       26.7272     34.1290      41.9210      49.6507      

ลา้นบาท 4.8672         5.0330      7.5500       11.3250      16.9880      

ลา้นบาท 32.6250        31.5330     31.5710      32.6520      33.7860      

ลา้นบาท 32.6250       31.5330     31.5710      32.6520      33.7860      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           7.4566      -             7.4566      

-              -                -             7.4566       -              7.4566       

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 75 40 50 60 70

 ( - )

รอ้ยละ 82 82 84 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 14.2309 10.2309 10.6530 12.2180 15.9390

 ( - )

ลา้นบาท 14.5769        7.8196      11.0340      12.6180      16.3390      

ลา้นบาท 14.2309        7.4566      10.6530      12.2180      15.9390      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.2309       7.4566      10.6530      12.2180      15.9390      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.3460         0.3630      0.3810        0.4000        0.4000        

ลา้นบาท 0.3460         0.3630      0.3810       0.4000       0.4000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    7,456,600

 เพือ่เผยแพร่ความรูใ้นรูปแบบการบรกิารวชิาการและประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเนน้การถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละเทคโนโลย ีเป็นการสรา้งสงัคมที่มรีากฐานที่นาํไปสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

272.6296   173.9032    190.9976 92.0467    108.5245   838.1016   

272.6296     173.9032      190.9976   92.0467      108.5245     838.1016     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,793 4,051 4,764 5,268 5,339

 ( - )

คน 5,145 5,265 5,285 5,285 5,265

 ( - )

คน 19,135 19,056 19,577 19,594 19,520

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 82 84 84

 ( - )

รอ้ยละ 82 82 84 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 621.0865 654.2097 1,605.3986 1,486.4413 1,109.3338

 ( - )

ลา้นบาท 1,035.5790    1,061.4186 2,001.4026   1,705.1223   1,330.4978   

ลา้นบาท 802.5530      838.1016   1,788.2566   1,486.4413   1,109.3338   

ลา้นบาท 262.5335      272.6296   282.3971     298.7154     315.9851     

ลา้นบาท 158.6307      173.9032   537.7322     221.0563     237.4080     

ลา้นบาท 181.4665      190.9976   182.8580     -              -              

ลา้นบาท 54.2132       92.0467     121.9941     156.4346     202.9407     

ลา้นบาท 145.7091      108.5245   663.2752     810.2350     353.0000     

ลา้นบาท 233.0260      223.3170   213.1460     218.6810     221.1640     

ลา้นบาท 233.0260      223.3170   213.1460     218.6810     221.1640     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  838,101,600

 เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่สามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู ้มคุีณภาพ มี

คุณธรรม มวีุฒภิาวะทางสงัคมที่ดแีละสามารถปฏบิตัิงานไดอ้ย่างมอือาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.5452       -           -             3.8444      4.3896      

-              0.5452         -             -              3.8444       4.3896       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 12 15 20 25

 ( - )

รอ้ยละ 82 82 84 86 88

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 4.3896 4.3896 6.7500 7.5000 8.3500

 ( - )

ลา้นบาท 5.4736         5.5126      7.9130        8.7050        9.5990        

ลา้นบาท 4.3896         4.3896      6.7500        7.5000        8.3500        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5452         0.5452      1.2500       1.5000       1.8500       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.8444         3.8444      5.5000       6.0000       6.5000       

ลา้นบาท 1.0840         1.1230      1.1630        1.2050        1.2490        

ลา้นบาท 1.0840         1.1230      1.1630       1.2050       1.2490       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    4,389,600

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    4,389,600

 เพือ่ใหค้ณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา นกัศึกษาและประชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจตลอดจนมคีวามภมูใิจ

และร่วมสบืทอดศิลปะวฒันธรรมของชาติใหอ้ยู่อย่างย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง  ศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           9.2711      -             9.2711      

-              -                -             9.2711       -              9.2711       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 16 25 30 40 45

 ( - )

โครงการ 16 25 30 40 45

 ( - )

รอ้ยละ 50 50 55 60 65

 ( - )

ลา้นบาท 10.9711 9.2711 15.0000 20.0000 25.0000

 ( - )

ลา้นบาท 10.9711        9.2711      15.0000      20.0000      25.0000      

ลา้นบาท 10.9711        9.2711      15.0000      20.0000      25.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.9711       9.2711      15.0000      20.0000      25.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   29,709,200

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    9,271,100

 สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม บนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ลดการพึง่พาเทคโนโลยจีาก

ต่างประเทศ ตลอดจนนาํไปสู่การผลติและบรกิารที่สามารถถ่ายทอด และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน :  ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

244



บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             3.5878       -           15.4570    1.3933      20.4381    

-              3.5878         -             15.4570      1.3933       20.4381      

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 38 59 70 75 80

 ( - )

โครงการ 38 59 70 75 80

 ( - )

รอ้ยละ 50 50 55 60 65

 ( - )

ลา้นบาท 14.9811 20.4381 49.6626 53.5171 57.9125

 ( - )

ลา้นบาท 20.4321        25.9871     55.4136      59.5041      64.1355      

ลา้นบาท 15.0681        20.4381     49.6626      53.5171      57.9125      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5878         3.5878      4.6626       5.5171       6.4125       

ลา้นบาท 0.0870         -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.0000       15.4570     40.0000      42.0000      45.0000      

ลา้นบาท 1.3933         1.3933      5.0000       6.0000       6.5000       

ลา้นบาท 5.3640         5.5490      5.7510        5.9870        6.2230        

ลา้นบาท 5.3640         5.5490      5.7510       5.9870       6.2230       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   20,438,100

 สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม บนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยการแสวงหาองคค์วามรูม้า

ประยุกตใ์ช ้และนาํไปสู่การผลติและบรกิารที่เพิม่ขดีความสามารถใหก้บัประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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509,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 509,400                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 509,400                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 509,400                บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 306,000                บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 36,000                  บาท

1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 36,000                  บาท

1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 54,000                  บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 77,400                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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138,886,200 บาท

1. งบบคุลากร 70,470,700             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 67,640,000             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 65,460,000             บาท

(1) อตัราเดมิ 52,362,000             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 6,486,000              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 6,612,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,180,000              บาท

(1) อตัราเดมิ 2,056,000              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 124,000                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 712,500                บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 712,500                บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 712,500                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,569,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,857,000              บาท

เงนิงบประมาณ 712,500                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,118,200              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,118,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,096,000              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพนกังานราชการ 22,200                  บาท

2. งบดาํเนินงาน 30,989,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,634,900             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,634,900             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 300,000                บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 96,000                  บาท

(2.1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 96,000                  บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 7,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 18,198,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,198,000             บาท

เงนิงบประมาณ 7,000,000              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 1,555,200              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 386,900                บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 400,000                บาท

(6.1) ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 120,000                บาท

(6.2) ค่าเช่าทีพ่กัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 240,000                บาท

(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 40,000                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 300,000                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,000,000              บาท

(9.1) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 4,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,995,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,995,000              บาท

เงนิงบประมาณ 4,000,000              บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 128,800                บาท

(10.1) เงนิประกนัสงัคม (ในฐานะนายจา้ง) 128,800                บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 300,000                บาท

(11.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 300,000                บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,000,000              บาท

(13) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 200,000                บาท

(13.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 200,000                บาท

(14) วสัดกุารศึกษา 3,268,000              บาท

(14.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 3,268,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,922,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,654,000              บาท

เงนิงบประมาณ 3,268,000              บาท

(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 2,000,000              บาท

(15.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 2,000,000              บาท

(16) วสัดกุารเกษตร 200,000                บาท

(16.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 200,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,354,700              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 9,354,700              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 186,700                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,216,000              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 7,952,000              บาท

3. งบลงทนุ 5,665,700              บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,665,700              บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,665,700              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 743,700                บาท
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(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 743,700                บาท

รวม 6 รายการ (รวม 24 หน่วย)

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล 8 ชดุ 248,000                บาท

(1.2) เครือ่งสแกนเนอร ์ขนาด A3 1 เครือ่ง 150,000                บาท

(1.3) เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ 1 เครือ่ง 21,500                  บาท

(1.4) เครือ่งพมิพเ์ลเซอรข์าว-ดาํ 5 เครือ่ง 60,000                  บาท

(1.5) เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์1 เครือ่ง 105,000                บาท

(1.6) เครือ่งสแกนเนอร ์ 8 เครือ่ง 159,200                บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 4,922,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,922,000              บาท

รวม 18 รายการ (รวม 248 หน่วย)

(1.1) เครือ่งถ่ายเอกสารระบบดจิติอล ความเรว็ไม่ตํา่กวา่ 40 แผ่นต่อนาท ี1 

เครือ่ง 180,000                บาท

(1.2) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 

ANSI Lumens 21 เครือ่ง 840,000                บาท

(1.3) เครือ่งขยายเสยีง 68 เครือ่ง 748,000                บาท

(1.4) กลอ้งวงจรปิด 1 เครือ่ง 130,000                บาท

(1.5) ขาตัง้ภาพสนีํา้มนัแบบพบัเก็บได ้30 อนั 450,000                บาท

(1.6) ขาหย ัง่เขยีนภาพ 30 อนั 300,000                บาท

(1.7) เกา้อี้เลคเชอรส์าํหรบัหอ้งประชมุ 60 ชดุ 480,000                บาท

(1.8) เครือ่งพาสมาหวัเซรามคิ 3 เครือ่ง 105,000                บาท

(1.9) เครือ่งมอืแกะไม ้10 เครือ่ง 260,000                บาท

(1.10) เครือ่งรดีดนิ 1 เครือ่ง 235,000                บาท

(1.11) เทเนอร ์แซกโซโฟน 1 เครือ่ง 220,000                บาท

(1.12) ผา้ม่าน 1 ชดุ 381,000                บาท

(1.13) อลัโต แซกโซโฟน 1 เครือ่ง 180,000                บาท

(1.14) เครือ่งถ่ายทอดสญัญาณภาพ 3 มติ ิ5 เครือ่ง 150,000                บาท

(1.15) ตูโ้ชวอ์าหาร 2 ชัน้ 2 ตู ้ 36,000                  บาท

(1.16) จอรบัภาพชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 120 นิ้ว 9 จอ 117,000                บาท

(1.17) จอรบัภาพชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ135 นิ้ว 1 จอ 20,000                  บาท

(1.18) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGAขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2,500 

ANSI Lumens 3 เครือ่ง 90,000                  บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 26,727,200             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 26,727,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 24,916,600             บาท

1 เงนิเดือน 24,916,600             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 24,916,600             บาท
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2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 1,810,600              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 5,033,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 5,033,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,846,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 813,000                บาท

เงนิงบประมาณ 5,033,000              บาท
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7,456,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,456,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,456,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 7,456,600              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,819,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ 363,000                บาท

เงนิงบประมาณ 7,456,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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838,101,600 บาท

1. งบบคุลากร 272,629,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 259,840,400           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 246,226,800           บาท

(1) อตัราเดมิ 208,493,000            บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 18,788,400             บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 199,000                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 18,410,400             บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 336,000                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,613,600             บาท

(1) อตัราเดมิ 12,777,300             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 771,000                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 65,300                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 12,789,200             บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 12,789,200             บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 12,531,200             บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพนกังานราชการ 258,000                บาท

2. งบดาํเนินงาน 173,903,200           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 146,671,500           บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 146,671,500           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 700,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 33,494,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 54,244,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,750,000             บาท

เงนิงบประมาณ 33,494,600             บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 12,534,000             บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,407,100              บาท

(5) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(6) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,800,000              บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,200,000              บาท

(7.1) ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 360,000                บาท

(7.2) ค่าเช่าทีพ่กัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 720,000                บาท

(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 120,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,400,000              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 21,500,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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เงนินอกงบประมาณ 19,500,000             บาท

เงนิงบประมาณ 2,000,000              บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,000,000             บาท

(10.1) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 3,000,000              บาท

(10.2) ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 7,000,000              บาท

(11) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 583,200                บาท

(11.1) เงนิประกนัสงัคม (ในฐานะนายจา้ง) 583,200                บาท

(12) ค่าเช่ารถยนต์ 7,800,000              บาท

(13) ค่าบาํรงุรกัษาครภุณัฑ์ 3,000,000              บาท

(14) วสัดสุาํนกังาน 500,000                บาท

(14.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 500,000                บาท

(15) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,750,000              บาท

(16) วสัดกุ่อสรา้ง 500,000                บาท

(16.1) รายจ่ายเพือ่ประกอบขึ้นใหม่  ดดัแปลง  ต่อเตมิหรอืปรบัปรงุ  ทีด่นิ  หรอื

สิง่ก่อสรา้ง ทีม่วีงเงนิไม่เกนิ 50,000 บาท 500,000                บาท

(17) วสัดงุานบา้นงานครวั 500,000                บาท

(17.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 500,000                บาท

(18) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 800,000                บาท

(18.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 800,000                บาท

(19) วสัดกุารศึกษา 58,797,000             บาท

(19.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 58,797,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 87,650,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 28,853,000             บาท

เงนิงบประมาณ 58,797,000             บาท

(20) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 3,000,000              บาท

(20.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 3,000,000              บาท

(21) วสัดกุารเกษตร 1,000,000              บาท

(21.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 1,000,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 27,231,700             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 27,231,700             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 544,700                บาท
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(2) ค่านํา้ประปา 3,540,000              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 23,147,000             บาท

3. งบลงทนุ 190,997,600           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 190,997,600           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 71,726,100             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,512,200              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,368,200              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 83 หน่วย)

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล 15 ชดุ 465,000                บาท

(1.2) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล พรอ้มโตะ๊และเกา้อี้ 42 ชดุ 1,411,200              บาท

(1.3) เครือ่งพมิพเ์ลเซอรข์าว-ดาํ 1 เครือ่ง 12,000                  บาท

(1.4) โปรแกรมช่วยควบคมุการสอนในหอ้งปฏบิตักิาร 3 ชดุ 210,000                บาท

(1.5) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอรแ์บบ Network 10 เครือ่ง 220,000                บาท

(1.6) เครือ่งแม่ข่าย (Server) 1 เครือ่ง 60,000                  บาท

(1.7) คอมพวิเตอรเ์พือ่การปฏบิตังิานออกแบบ 11 ชดุ 990,000                บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารระบบฐานขอ้มลูข ัน้สูง 1 ชดุ 2,144,000              บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 66,213,900             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,942,000              บาท

รวม 27 รายการ (รวม 89 หน่วย)

(1.1) เครือ่งถ่ายเอกสารระบบดจิติอล ความเรว็ไม่ตํา่กวา่ 40 แผ่นต่อนาท ี3 

เครือ่ง 540,000                บาท

(1.2) เครือ่งผสมอาหาร 10 เครือ่ง 250,000                บาท

(1.3) ชดุระบบภาพและเสยีงประจาํหอ้งประชมุ 1 ชดุ 700,000                บาท

(1.4) เครือ่งกล ัน่ดว้ยนํา้  1 เครือ่ง 40,000                  บาท

(1.5) เครือ่งเก็บตวัอย่างอากาศ  1 เครือ่ง 320,000                บาท

(1.6) เครือ่งตดัมว้นท่อโลหะแผ่น 2 เครือ่ง 200,000                บาท

(1.7) เครือ่งบดละเอยีดขนาดหอ้งปฏบิตักิารขนาด 150 มลิลลิติร 1 ชดุ 570,000                บาท

(1.8) เครือ่งปัน่อาหาร  มอเตอร ์3 แรงมา้ 6 เครือ่ง 240,000                บาท

(1.9) เครือ่งผสมสารละลายความเรว็สูง 1 ชดุ 550,000                บาท

(1.10) ชดุเครือ่งมอืประจาํหอ้งปฏบิตักิารเคม ี2 ชดุ 1,000,000              บาท

(1.11) ชดุการสอนเคลือ่นทีส่าํหรบั CAI  3 ชดุ 240,000                บาท

(1.12) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารฐานขอ้มลูและเทคโนโลยซีอฟตแ์วร ์1 ชดุ 915,000                บาท

(1.13) ชดุควบคมุความหนาของฟิลม์บาง 1 เครือ่ง 350,000                บาท

(1.14) ชดุเครือ่งมอืวดัและโปรแกรมประกอบการแสดงผลทีใ่ชใ้นงานโครงสรา้ง

ใตด้นิ 1 ชดุ 835,000                บาท
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(1.15) ชดุทาํนํา้บรสิุทธิ์      1 ชดุ 150,000                บาท

(1.16) ชดุหอ้งปฏบิตักิารหน่วยนํา้เสยี 1 ชดุ 645,000                บาท

(1.17) ดจิติอล ออสซลิโลสโคป 5 เครือ่ง 200,000                บาท

(1.18) ระบบกระจายเสยีงประจาํอาคารเรยีน 1 ชดุ 200,000                บาท

(1.19) หมอ้หงุตม้ไม่ตดิภาชนะ 15 ใบ 180,000                บาท

(1.20) เครือ่งพมิพส์าํเนาระบบดจิติอล  1 เครือ่ง 180,000                บาท

(1.21) จอรบัภาพชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 150 นิ้ว 5 จอ 110,000                บาท

(1.22) เครือ่งตกตะกอนโดยการหมนุเหวีย่งแบบควบคมุอณุหภมูไิด ้1 เครือ่ง 300,000                บาท

(1.23) เครือ่งวดัคณุภาพนํา้มนั 2 เครือ่ง 100,000                บาท

(1.24) เครือ่งทดสอบความคงทนต่อการซกั 1 เครือ่ง 515,000                บาท

(1.25) จกัรเยบ็ผา้อตุสาหกรรมความเรว็สูง 19 คนั 380,000                บาท

(1.26) จกัรพบัรมิอตุสาหกรรม 1 เขม็ ดา้ย 3 เสน้ 2 คนั 60,000                  บาท

(1.27) ชดุผลติงานเครือ่งประดบั 1 ชดุ 172,000                บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยเีภสชักรรมไทย 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(3) เครือ่งเสยีงประจาํสนามฟตุบอล  1 ชดุ 1,000,000              บาท

(4) ชดุทดสอบและวเิคราะหส์แีละแสง 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(5) ชดุปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ 1 ชดุ 1,092,400              บาท

(6) ชดุปฏบิตักิารสตัวศาสตร ์1 ชดุ 1,507,500              บาท

(7) ชดุฝึกปฏบิตักิารการเรยีนรูผ่้านอปุกรณ์สือ่สาร 1 ชดุ 1,758,000              บาท

(8) ชดุหมอ้นึ่งแรงดนัสาํหรบักระบวนการแปรรูปอาหารในบรรจอุ่อนตวั 1 ชดุ 1,200,000              บาท

(9) ครภุณัฑป์ระจาํหอ้งเรยีนและพฒันาการเรยีนการสอน 1 ชดุ 1,314,000              บาท

(10) ชดุสกดัและแปรรูปวสัดผุง  1 ชดุ 1,400,000              บาท

(11) ชดุออกแบบและวเิคราะหค์ณุสมบตัขิองแผ่นวงจรพมิพค์วามถีสู่ง 1 ชดุ 6,500,000              บาท

(12) ชดุวเิคราะห ์Chromatic dispersion และ Polarization mode 

dispersion 1 ชดุ 10,500,000             บาท

(13) ชดุวเิคราะหค่์าตอบสนองทางสญัญาณและพารามเิตอรข์องแผ่นวงจรพมิพ์

ความถีสู่ง 1 ชดุ 6,500,000              บาท

(14) ชดุออกแบบและวเิคราะหโ์ครงข่ายการสือ่สาร 1 ชดุ 9,500,000              บาท

(15) ชดุออกแบบและวเิคราะหส์ญัญาณโทรคมนาคมแบบไรส้าย 1 ชดุ 8,000,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 119,271,500           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,142,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารศึกษาวจิยั  พฒันา บณัฑติศึกษา 1 หลงั 16,142,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 291,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 276,000,000            บาท
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ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 57,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 1,000,000              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 16,142,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 182,858,000            บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 103,129,500            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 

10 ลา้นบาท 60,629,500             บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุอาคารศูนยพ์ฒันาบคุลากรเพือ่อตุสาหกรรมและปิโตรเคม ี1 งาน 4,436,000              บาท

(1.2) ปรบัปรงุระบบเสยีงสะทอ้นหอ้งสตูดโิอ 1 - 4 และโรงภาพยนตร ์1 งาน 4,000,000              บาท

(1.3) ปรบัปรงุกลุม่อาคารสาํนกัวทิยบรกิาร 1 งาน 8,120,000              บาท

(1.4) ปรบัปรงุถนนลาดยางพรอ้มบาทวถิสีายหลกั 1 งาน 5,000,000              บาท

(1.5) ปรบัปรงุทาสภีายนอกอาคาร พรอ้มท ัง้การจดัทาํหมายเลขประกอบอาคาร

 1 งาน 5,073,500              บาท

(1.6) ปรบัปรงุอาคารเรยีนคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 1 งาน 8,500,000              บาท

(1.7) ปรบัปรงุกลุม่อาคารคณะวศิวกรรมศาสตร ์1 งาน 8,000,000              บาท

(1.8) ปรบัปรงุอาคารและหอ้งปฏบิตังิานออกแบบสถาปตัยกรรมศาสตร ์1 งาน 7,000,000              บาท

(1.9) ปรบัปรงุกลุม่อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร ์1 งาน 6,000,000              บาท

(1.10) ปรบัปรงุระบบสุขาภบิาลกลุม่อาคารคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์1 

งาน 4,500,000              บาท

(2) ปรบัปรงุอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ48 พระชนัษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี1 งาน 30,000,000             บาท

(3) ปรบัปรงุระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง(ระบบสาํรอง) และระบบไฟฟ้าแรงตํา่  1 งาน 12,500,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 92,046,700             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 92,046,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 81,939,000             บาท

1 เงนิเดือน 81,939,000             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 81,939,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 5,189,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,389,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,200,000              บาท

เงนิงบประมาณ 5,189,400              บาท
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3) เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิ 64,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 172,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 108,000                บาท

เงนิงบประมาณ 64,000                  บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 1,240,000              บาท

5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 840,000                บาท

6) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายเพือ่พฒันางานวจิยัอดุมศึกษา 2,774,300              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 108,524,500           บาท

1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 67,120,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 41,404,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 92,160,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 50,756,000             บาท

เงนิงบประมาณ 41,404,500             บาท
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4,389,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 545,200                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 545,200                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 545,200                บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 145,200                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 100,000                บาท

(2.1) ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 30,000                  บาท

(2.2) ค่าเช่าทีพ่กัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 60,000                  บาท

(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 10,000                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท

(4.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 100,000                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,844,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 3,844,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,655,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 811,000                บาท

เงนิงบประมาณ 3,844,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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9,271,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,271,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,271,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 9,271,100              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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20,438,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,587,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,587,800              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,587,800              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 560,200                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 582,200                บาท

เงนินอกงบประมาณ 22,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 560,200                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 777,600                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 300,000                บาท

(3.1) ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 90,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 97,800                  บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,800                   บาท

เงนิงบประมาณ 90,000                  บาท

(3.2) ค่าเช่าทีพ่กัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 180,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 195,600                บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,600                  บาท

เงนิงบประมาณ 180,000                บาท

(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 30,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 32,600                  บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,600                   บาท

เงนิงบประมาณ 30,000                  บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 200,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท

(5.1) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 1,000,000              บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท

(6.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 100,000                บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 150,000                บาท

(8) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 500,000                บาท

(8.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 525,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 25,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 15,457,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,457,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 15,457,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 17,334,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,877,000              บาท

เงนิงบประมาณ 15,457,000             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 1,393,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันานกัวจิยั 1,393,300              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,295,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,902,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,393,300              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

วชิาชพีสรา้งสรรค ์ปฏบิตังิานเด่น เนน้ความสุข มุง่สู่อาเซยีน

1.จดัการศึกษาวชิาชพีทีเ่นน้ใหน้กัศึกษาคิดสรา้งสรรคแ์ละปฏบิตังิานไดจ้รงิ   2.รบัใชส้งัคมเพือ่พฒันา

เศรษฐกจิของประเทศและประชาคมอาเซยีน   3.พฒันาและบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล   4.พฒันา

คุณภาพชวีติเพือ่ใหท้กุคนในมหาวทิยาลยัมคีวามสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

717,119,500                

705,707,900                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 794.6195        965.0416        1,052.7064     881.6281        905.2656        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 717.1195        705.7079        951.5043        765.9050        772.8761        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 77.5000         259.3337        101.2021        115.7231        132.3895        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 77.5000         259.3337       101.2021       115.7231       132.3895       

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 77 79 81 83 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80.5 81 81.8 82 82.5

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อ หรปืระกอบอาชพีภายในระยะเวลา 1

 ปี

รอ้ยละ 82 84 86 88 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 181.9775     244.0178     333.8622     353.8447     371.1948     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 30.3090         205.0179        40.0837         46.0962         53.0108         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 30.3090         205.0179       40.0837         46.0962         53.0108         

2. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 84 86 88 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนก์าร

บรกิาร

รอ้ยละ 78 80 82 84 84

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.0114        4.0114        4.2119        4.4224        4.6435        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.2848          0.6770          0.3139          0.3295          0.3459          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.2848          0.6770          0.3139          0.3295          0.3459          

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 77 79 81 83 85

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80.5 81 81.5 82 82.5

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีภายในระยะเวลา 1

 ปี

รอ้ยละ 82 84 86 88 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 520.8771     446.5223     595.0496     388.3384     376.7734     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 41.2310         47.6105         54.5276         62.7069         72.1129         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 41.2310         47.6105         54.5276         62.7069         72.1129         

4. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุงศิลปและวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 10 11 12 13 14

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 84 84 85 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใน

ระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 3 3 4 5 6

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.2535        2.2535        5.2500        5.5125        5.7881        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.4853          0.3804          0.5553          0.5830          0.6121          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.4853          0.3804          0.5553          0.5830          0.6121          

5. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 50 60 70 80 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย/์ประ

โยชนืต่อสงัคมชมุชน

โครงการ 15 18 21 25 30

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 

1 ปี

โครงการ 15 18 21 25 30

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.0000        8.9029        13.1306       13.7870       14.4763       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.1899          5.6479          5.7216          6.0075          6.3078          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.1899          5.6479          5.7216          6.0075          6.3078          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 68.0625     128.5625    128.5625    128.5625    96.2500     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

2 116.4127    170.0389    -              -              12.6569     

รวม 3 184.4752    298.6014    128.5625    128.5625    108.9069    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  116,412,700  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  68,062,500  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 694,551,500                 

2. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 2,253,500                    

3. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 8,902,900                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 260.5832     127.7361     194.2418     67.9308       55.2160       705.7079     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

260.5832     127.7361     194.2418     59.0279       52.9625       694.5515     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

     121.2627        25.6774        69.6490        21.9123         5.5164      244.0178

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           4.0114              -           4.0114

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     139.3205      102.0587      124.5928        33.1042        47.4461      446.5223

2. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               2.2535        2.2535        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           2.2535         2.2535

3. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               8.9029        -               8.9029        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           6.8429              -           6.8429

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           2.0600              -           2.0600

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

266



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

121.2627   25.6774      69.6490   21.9123    5.5164      244.0178   

121.2627     25.6774       69.6490     21.9123      5.5164       244.0178     

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  694,551,500

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  244,017,800

 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 830 1,161 1,161 1,021 1,175

 ( 749 )

คน 1,150 1,150 1,155 1,155 1,155

 ( 1,065 )

คน 3,650 3,955 3,948 4,082 4,062

 ( 3,966 )

รอ้ยละ 81 82 84 85 85

 ( 81 )

รอ้ยละ 79 80 82 85 85

 ( 80 )

ลา้นบาท 152.9551 174.3988 205.2997 225.2822 242.6323

 ( 33.4181 )

ลา้นบาท 212.2865      449.0357   373.9459     399.9409     424.2056     

ลา้นบาท 181.9775      244.0178   333.8622     353.8447     371.1948     

ลา้นบาท 104.4246      121.2627   128.9917     135.8714     143.1961     

ลา้นบาท 27.0200       25.6774     27.1532      28.0403      28.9995      

ลา้นบาท 29.0224       69.6490     128.5625     128.5625     128.5625     

ลา้นบาท 15.9941       21.9123     37.4601      48.2725      55.7670      

ลา้นบาท 5.5164         5.5164      11.6947      13.0980      14.6697      

ลา้นบาท 30.3090        205.0179   40.0837      46.0962      53.0108      

ลา้นบาท 30.3090       205.0179   40.0837      46.0962      53.0108      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           4.0114      -             4.0114      

-              -                -             4.0114       -              4.0114       

7.1.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 50 50 55 55

 ( 2 )

รอ้ยละ 84 84 85 85 85

 ( 91 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลานบาท 4.0114 4.0114 4.2119 4.4224 4.6435

 ( 4.0114 )

ลา้นบาท 4.2962         4.6884      4.5258        4.7519        4.9894        

ลา้นบาท 4.0114         4.0114      4.2119        4.4224        4.6435        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.0114         4.0114      4.2119       4.4224       4.6435       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.2848         0.6770      0.3139        0.3295        0.3459        

ลา้นบาท 0.2848         0.6770      0.3139       0.3295       0.3459       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    4,011,400

 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

139.3205   102.0587    124.5928 33.1042    47.4461    446.5223   

139.3205     102.0587      124.5928   33.1042      47.4461      446.5223     

7.1.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,194 2,343 2,438 2,395 2,885

 ( 2,045 )

คน 2,795 2,880 2,895 2,915 2,915

 ( 2,205 )

คน 9,568 10,265 10,722 11,242 11,272

 ( 9,728 )

รอ้ยละ 79 80 80 82 82

 ( 80 )

รอ้ยละ 74 76 78 80 82

 ( 74 )

ลา้นบาท 365.8515 321.9295 425.0107 388.3384 376.7734

 ( 45.5670 )

ลา้นบาท 562.1081      494.1328   649.5772     451.0453     448.8863     

ลา้นบาท 520.8771      446.5223   595.0496     388.3384     376.7734     

ลา้นบาท 141.3754      139.3205   147.8556     157.5430     168.0568     

ลา้นบาท 90.5621       102.0587   106.5183     111.8870     117.6974     

ลา้นบาท 155.0256      124.5928   170.0389     -              -              

ลา้นบาท 24.7624       33.1042     43.6077      50.5561      57.1140      

ลา้นบาท 109.1516      47.4461     127.0291     68.3523      33.9052      

ลา้นบาท 41.2310        47.6105     54.5276      62.7069      72.1129      

ลา้นบาท 41.2310       47.6105     54.5276      62.7069      72.1129      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  446,522,300

 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             2.2535      2.2535      

-              -                -             -              2.2535       2.2535       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 84 86 88 88 88

 ( 84 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 2.2535 2.2535 5.2500 5.5125 5.7881

 ( - )

ลา้นบาท 2.7388         2.6339      5.8053        6.0955        6.4002        

ลา้นบาท 2.2535         2.2535      5.2500        5.5125        5.7881        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.2535         2.2535      5.2500       5.5125       5.7881       

ลา้นบาท 0.4853         0.3804      0.5553        0.5830        0.6121        

ลา้นบาท 0.4853         0.3804      0.5553       0.5830       0.6121       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    2,253,500

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    2,253,500

 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           6.8429      -             6.8429      

-              -                -             6.8429       -              6.8429       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 22 24 26 28 30

 ( 30 )

โครงการ 18 20 20 20 20

 ( - )

โครงการ 12 12 13 14 15

 ( - )

ลา้นบาท 6.0000 6.8429 7.1850 7.5442 7.9214

 ( 6.0000 )

ลา้นบาท 9.5500         10.9908     11.0988      11.6536      12.2362      

ลา้นบาท 6.0000         6.8429      7.1850        7.5442        7.9214        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.0000         6.8429      7.1850       7.5442       7.9214       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5500         4.1479      3.9138        4.1094        4.3148        

ลา้นบาท 3.5500         4.1479      3.9138       4.1094       4.3148       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                    8,902,900

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    6,842,900

 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           2.0600      -             2.0600      

-              -                -             2.0600       -              2.0600       

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 6 7 8 9

 ( 9 )

โครงการ 5 6 7 8 9

 ( - )

โครงการ 3 3 4 5 6

 ( - )

ลา้นบาท 2.0000 2.0600 5.9456 6.2428 6.5549

 ( 2.0000 )

ลา้นบาท 3.6399         3.5600      7.7534        8.1409        8.5479        

ลา้นบาท 2.0000         2.0600      5.9456        6.2428        6.5549        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000         2.0600      5.9456       6.2428       6.5549       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.6399         1.5000      1.8078        1.8981        1.9930        

ลา้นบาท 1.6399         1.5000      1.8078       1.8981       1.9930       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    2,060,000

 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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244,017,800 บาท

1. งบบคุลากร 121,262,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 117,478,000           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 108,823,800           บาท

(1) อตัราเดมิ 98,998,400             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 4,446,000              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 4,992,000              บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 51,400                  บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 336,000                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,654,200              บาท

(1) อตัราเดมิ 8,128,600              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 515,800                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 9,800                   บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,315,500              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 2,315,500              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 2,315,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 27,752,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 25,437,200             บาท

เงนิงบประมาณ 2,315,500              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,469,200              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,469,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,469,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 25,677,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,495,600             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,495,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 864,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,105,500              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่เกษยีณอายุราชการ 540,000                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 1,420,800              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็ม 206,600                บาท

(6) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 189,200                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 306,000                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,358,100              บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 179,800                บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 720,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,320,000              บาท

(13) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 720,000                บาท

(14) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 540,000                บาท

(15) วสัดกุารศึกษา 2,920,000              บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 2,200,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,181,800              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 9,181,800              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 503,000                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,330,000              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 7,178,800              บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 170,000                บาท

3. งบลงทนุ 69,649,000             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 69,649,000             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,586,500              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 1,586,500              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,586,500              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)

(1.1) เครือ่งมลัตมิเิดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 

ANSI Lumens พรอ้มตดิตัง้ 9 เครือ่ง 360,000                บาท

(1.2) จอรบัภาพชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุไม่นอ้ยกวา่ 100 นิ้ว 

พรอ้มตดิตัง้ 9 จอ 89,100                  บาท

(1.3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทดสอบ 1 ชดุ 497,000                บาท

(1.4) เครือ่งเรยีงหนา้เอกสารอตัโนมตั ิ1 เครือ่ง 162,900                บาท

(1.5) ชดุปฏบิตัเิทคโนโลยเีพือ่การสรา้งหุ่นตน้แบบโครงสรา้งผลติภณัฑ ์1 ชดุ 387,500                บาท

(1.6) ชดุอปุกรณ์ขึ้นรูปเครือ่งปัน้ดนิเผา 1 ชดุ 90,000                  บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 68,062,500             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 68,062,500             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์1 หลงั 68,062,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 550,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 96,250,000             บาท

เงนิงบประมาณ 453,750,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 68,062,500             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 128,562,500            บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 128,562,500            บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 128,562,500            บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 21,912,300             บาท
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4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 21,912,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 18,924,300             บาท

1 เงนิเดือน 18,924,300             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 18,924,300             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,988,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 5,516,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 5,516,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 13,518,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,002,000              บาท

เงนิงบประมาณ 5,516,400              บาท
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4,011,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,011,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,011,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 4,011,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,688,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 677,000                บาท

เงนิงบประมาณ 4,011,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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446,522,300 บาท

1. งบบคุลากร 139,320,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 138,325,300           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 126,509,000           บาท

(1) อตัราเดมิ 107,199,400            บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 9,610,800              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 9,652,800              บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 46,000                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 11,816,300             บาท

(1) อตัราเดมิ 11,182,400             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 623,700                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 10,200                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 995,200                บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 995,200                บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 995,200                บาท

2. งบดาํเนินงาน 102,058,700           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 89,073,700             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 89,073,700             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 24,552,100             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 10,009,200             บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็ม 243,500                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 535,500                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 810,000                บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 6,400,000              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,444,800              บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 49,700                  บาท

(9) ค่าเช่ารถยนต์ 990,000                บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 13,900                  บาท

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,610,000              บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 960,000                บาท

(13) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 660,000                บาท

(14) วสัดกุารศึกษา 30,795,000             บาท

(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 6,000,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,985,000             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 12,985,000             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 701,300                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(2) ค่านํา้ประปา 3,215,500              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 9,068,200              บาท

3. งบลงทนุ 124,592,800           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 124,592,800           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 8,180,100              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 8,180,100              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 8,180,100              บาท

รวม 20 รายการ (รวม 36 หน่วย)

(1.1) ระบบคอมพวิเตอร6์4บติ สาํหรบัเรยีนรูด้า้นสถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์

และการพฒันาโปรแกรม 1 ระบบ 850,000                บาท

(1.2) ชดุทดลองเครือ่งยนต ์1 ชดุ 450,000                บาท

(1.3) หอ้งเยน็ 1 ชดุ 2 หอ้งพรอ้มตดิตัง้ 1 ชดุ 980,000                บาท

(1.4) เครือ่งช ัง่ระบบดจิติอล 4 เครือ่ง 100,000                บาท

(1.5) ชดุศึกษาการส่งผ่านอนุภาคทางวศิวกรรมเคม(ีParticle Transfer in 

Chemical Engineering Study Set) 1 ชดุ 980,000                บาท

(1.6) ฟลูออเรสเซนตส์เปกโตรมเิตอร ์1 ชดุ 990,000                บาท

(1.7) ชดุการทดลองเรือ่งโมเมนตมัใน 1 มติ ิ5 ชดุ 500,000                บาท

(1.8) ระบบบรรณานุกรมอเิลก็ทรอนกิสด์ว้ยบารโ์คด้ 2 มติ ิ1 ชดุ 550,000                บาท

(1.9) ชดุครภุณัฑส์าํหรบัหอ้งเรยีนรูผ่้านสือ่มลัตมิเีดยี 1 ชดุ 710,000                บาท

(1.10) เครือ่งเยบ็เสื้อไหมพรมแบบ Link-Link 1 เครือ่ง 23,000                  บาท

(1.11) เครือ่งวดักรด-เบส สมรรถนะสูง 2 เครือ่ง 80,000                  บาท

(1.12) เครือ่งจ่ายสารเคมอีตัโนมตั ิ1 ชดุ 34,000                  บาท

(1.13) ชดุอปุกรณ์ควบคมุการจ่ายลมหอ้งปฏบิตักิารทางวศิวกรรมสิง่ทอ 1 ชดุ 772,700                บาท

(1.14) เครือ่งวดัความยาวห่วงของผา้ถกั(Hatra Course Length Tester) 1 

เครือ่ง 165,000                บาท

(1.15) เครือ่งรดีพ่นไอนํา้ 5 ชดุ 150,000                บาท

(1.16) ตูเ้ก็บเอกสารรางเลือ่นเหลก็แบบมอืผลกั 8 ตู ้1 ชดุ 50,400                  บาท

(1.17) เตารดีไอนํา้พรอ้มหมอ้ตม้นํา้ 1 เครือ่ง 35,000                  บาท

(1.18) โตะ๊รองรดีผา้ระบบลมดูด 1 อนั 40,000                  บาท

(1.19) เครือ่งไปเปตอตัโนมตั ิ(Transfer Pipette) ขนาด 1.0,5.0,10.0 มล. 5

 ชดุ 120,000                บาท

(1.20) กลอ้งประมวลผลรวมระบบดจิทิลั 1 ชดุ 600,000                บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 116,412,700           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 116,412,700            บาท

(1) อาคารศูนยก์ลางปฎบิตักิารรวมคณะวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 84,446,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 228,234,000            บาท
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เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 228,234,000            บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 36,400,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 53,387,500             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 84,446,500             บาท

(2) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี1 หลงั 31,966,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 253,137,015            บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,656,915             บาท

เงนิงบประมาณ 240,480,100            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 38,475,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 31,966,200             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 170,038,900            บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 33,104,200             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 33,104,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 27,434,200             บาท

1 เงนิเดือน 27,434,200             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 27,434,200             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 5,190,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 11,158,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,968,300              บาท

เงนิงบประมาณ 5,190,000              บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 480,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 47,446,100             บาท

1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 32,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 15,446,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 19,003,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,557,000              บาท

เงนิงบประมาณ 15,446,100             บาท
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2,253,500 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,253,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 2,253,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,633,900              บาท

เงนินอกงบประมาณ 380,400                บาท

เงนิงบประมาณ 2,253,500              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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6,842,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,842,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,842,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,842,900              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,990,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,147,900              บาท

เงนิงบประมาณ 6,842,900              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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2,060,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,060,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,060,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 2,060,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,560,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 2,060,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก เป็นผูน้าํการจดัการศึกษาวชิาชพี พฒันาคุณภาพกาํลงัคนสู่

มาตรฐานสากล บนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่เพิม่ขดีความสามารถเชงิการแขง่ขนัสู่การพฒันา

เศรษฐกจิและคุณภาพชวีติทีด่ ีของสงัคม

1. จดัการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา มุง่เนน้วชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพและ

ความสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี   2. สรา้งโอกาสทางการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหแ้ก่ประชาชน  

 3. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม สู่การผลติ การบรกิารทีส่ามารถถ่ายทอดและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่

ประเทศ   4. ใหบ้รกิารงานวชิาการแก่สงัคมเพือ่การมอีาชพีอสิระและพฒันาอาชพีสู่การแขง่ขนั   5. ทาํนุบาํรุง

ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

539,953,000                

529,177,400                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 730.8940        746.1421        1,812.4673     1,856.6636     1,795.9035     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 539.9530        529.1774        1,601.9299     1,635.5766     1,563.7316     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 190.9410        216.9647        210.5374        221.0870        232.1719        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 190.9410       216.9647       210.5374       221.0870       232.1719       

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 77 79 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 155.7942     151.4259     348.9328     360.1511     393.8312     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 68.9848         78.9341         76.0558         79.8586         83.8515         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 68.9848         78.9341         76.0558         79.8586         83.8515         

2. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 82 84 86 88 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 76 77 78 79 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.6070       14.2503       21.8299       24.0129       26.4142       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.3150          1.4465          1.5912          1.7503          1.9253          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.3150          1.4465          1.5912          1.7503          1.9253          

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 77 79 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 354.2623     337.2308     1,176.8011   1,192.4251   1,081.6809   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 113.5210        129.1647        125.1569        131.4148        137.9855        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 113.5210       129.1647       125.1569       131.4148       137.9855       

4. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ / 

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 35 65 70 80 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 82 84 86 88 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ /กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 35 65 70 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.4670        9.0000        13.0624       14.3686       15.8055       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.1368          1.1368          1.1368          1.1368          1.1368          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.1368          1.1368          1.1368          1.1368          1.1368          

5. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 11 16 39 40 42

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ 

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 5 7 16 17 18

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/นวตักรรม

 ที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 5 7 16 17 18

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.8225       17.2704       41.3037       44.6189       45.9998       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.9834          6.2826          6.5967          6.9265          7.2728          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.9834          6.2826          6.5967          6.9265          7.2728          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 49.0838     76.1162     -              -              6.5000       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

2 27.1652     103.0459    40.2236     -              9.9677       

รวม 4 76.2490      179.1621    40.2236      -              16.4677      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  62,052,500  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  14,196,500  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 502,907,000                 

2. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 9,000,000                    

3. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 17,270,400                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 154.4502     107.5942     107.9422     97.6482       61.5426       529.1774     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

154.4502     107.3169     107.9422     84.0551       49.1426       502.9070     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       43.4970        11.7916        65.0838        25.8631         5.1904      151.4259

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          14.2503              -          14.2503

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     110.9532        95.5253        42.8584        43.9417        43.9522      337.2308

2. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               9.0000        9.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           9.0000         9.0000

3. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               0.2773        -               13.5931       3.4000        17.2704       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           8.2943              -           8.2943

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -           0.2773              -           5.2988         3.4000         8.9761

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

43.4970    11.7916      65.0838   25.8631    5.1904      151.4259   

43.4970      11.7916       65.0838     25.8631      5.1904       151.4259     

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  502,907,000

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  151,425,900

 เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี สรา้งโอกาสทางการศึกษา และ

ขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้บัประชาชนสนบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1667 1508 1631 1838 1868

 ( 1089 )

คน 2150 2520 2580 2600 2600

 ( 2871 )

คน 7073 7455 7787 8019 8019

 ( 6000 )

รอ้ยละ 80 85 90 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 76.6958 86.3613 225.9486 246.6991 269.4142

 ( 43.9912 )

ลา้นบาท 224.7790      230.3600   424.9886     440.0097     477.6827     

ลา้นบาท 155.7942      151.4259   348.9328     360.1511     393.8312     

ลา้นบาท 44.6070       43.4970     46.1068      48.8732      51.8056      

ลา้นบาท 11.9257       11.7916     114.8615     126.3476     138.9824     

ลา้นบาท 79.0984       65.0838     122.9842     113.4520     124.4170     

ลา้นบาท 14.9727       25.8631     55.1067      60.6174      66.6791      

ลา้นบาท 5.1904         5.1904      9.8736       10.8609      11.9471      

ลา้นบาท 68.9848        78.9341     76.0558      79.8586      83.8515      

ลา้นบาท 68.9848       78.9341     76.0558      79.8586      83.8515      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน / ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           14.2503    -             14.2503    

-              -                -             14.2503      -              14.2503      

7.1.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 118 148 170 185 200

 ( 23 )

รอ้ยละ 77 79 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 12.6070 14.2503 21.8299 24.0129 26.4142

 ( 5.2397 )

ลา้นบาท 13.9220        15.6968     23.4211      25.7632      28.3395      

ลา้นบาท 12.6070        14.2503     21.8299      24.0129      26.4142      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 12.6070       14.2503     21.8299      24.0129      26.4142      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.3150         1.4465      1.5912        1.7503        1.9253        

ลา้นบาท 1.3150         1.4465      1.5912       1.7503       1.9253       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   14,250,300

 เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ชมุชน เพือ่การมอีาชพีอสิระและพฒันาอาชพีสู่การ

แข่งขนั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนโครงการ / กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน :  ตน้ทุน / ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิาร

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

110.9532   95.5253      42.8584   43.9417    43.9522    337.2308   

110.9532     95.5253       42.8584     43.9417      43.9522      337.2308     

7.1.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1680 1353 1395 1918 2025

 ( 532 )

คน 2673 2703 2765 2770 2810

 ( 2145 )

คน 7639 7632 8725 9658 10065

 ( 5324 )

รอ้ยละ 80 85 90 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 254.4750 294.7233 453.2848 493.9088 538.3130

 ( 147.6120 )

ลา้นบาท 467.7833      466.3955   1,301.9580   1,323.8399   1,219.6664   

ลา้นบาท 354.2623      337.2308   1,176.8011   1,192.4251   1,081.6809   

ลา้นบาท 107.8739      110.9532   117.6104     124.6670     132.1470     

ลา้นบาท 82.8075       95.5253     203.1335     223.4468     245.7915     

ลา้นบาท 99.7873       42.8584     723.5163     698.5163     543.3679     

ลา้นบาท 30.4249       43.9417     78.8651      86.7516      95.4268      

ลา้นบาท 33.3687       43.9522     53.6758      59.0434      64.9477      

ลา้นบาท 113.5210      129.1647   125.1569     131.4148     137.9855     

ลา้นบาท 113.5210      129.1647   125.1569     131.4148     137.9855     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  337,230,800

 เพือ่ผลติบณัฑติที่เชี่ยวชาญดา้นวชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ และความสามารถพรอ้ม

เขา้สู่อาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน :  ตน้ทุน / ค่าใชจ่้ายการผลติตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             9.0000      9.0000      

-              -                -             -              9.0000       9.0000       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 48 87 95 110 120

 ( 18 )

รอ้ยละ 77 79 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 4.4670 9.0000 13.0624 14.3686 15.8055

 ( 1.4634 )

ลา้นบาท 5.6038         10.1368     14.1992      15.5054      16.9423      

ลา้นบาท 4.4670         9.0000      13.0624      14.3686      15.8055      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.4670         9.0000      13.0624      14.3686      15.8055      

ลา้นบาท 1.1368         1.1368      1.1368        1.1368        1.1368        

ลา้นบาท 1.1368         1.1368      1.1368       1.1368       1.1368       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    9,000,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    9,000,000

 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา :  โครงการ / กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

่

เชงิตน้ทุน :  ตน้ทุน / ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           8.2943      -             8.2943      

-              -                -             8.2943       -              8.2943       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 13 25 58 60 60

 ( 12 )

โครงการ 9 25 58 60 60

 ( 13 )

รอ้ยละ 48 48 50 50 50

 ( 10 )

ลา้นบาท 3.8504 8.2943 19.7173 20.7032 21.7383

 ( 3.8504 )

ลา้นบาท 5.3234         9.8410      21.3413      22.4084      23.5287      

ลา้นบาท 3.8504         8.2943      19.7173      20.7032      21.7383      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.8504         8.2943      19.7173      20.7032      21.7383      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.4730         1.5467      1.6240        1.7052        1.7904        

ลา้นบาท 1.4730         1.5467      1.6240       1.7052       1.7904       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   17,270,400

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    8,294,300

 เพือ่สนบัสนุนการสรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม สู่การผลติ การบรกิารที่สามารถถ่ายทอดและสรา้ง

มลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ :  จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา :  จาํนวนของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน :  ตน้ทุน / ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณ

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.2773       -           5.2988      3.4000      8.9761      

-              0.2773         -             5.2988       3.4000       8.9761       

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 17 22 50 54 60

 ( 16 )

โครงการ 12 22 50 54 60

 ( 17 )

รอ้ยละ 48 50 50 50 50

 ( 10 )

ลา้นบาท 8.7211 8.9761 21.2620 23.5751 23.9039

 ( 4.3272 )

ลา้นบาท 13.4825        13.7120     26.5591      29.1370      29.7439      

ลา้นบาท 8.9721         8.9761      21.5864      23.9157      24.2615      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.2773         0.2773      0.5920       0.6216       0.6527       

ลา้นบาท 0.2510         -             0.3244       0.3406       0.3577       

ลา้นบาท 3.2988         5.2988      15.0000      17.0000      17.0000      

ลา้นบาท 5.1450         3.4000      5.6700       5.9535       6.2511       

ลา้นบาท 4.5104         4.7359      4.9727        5.2213        5.4824        

ลา้นบาท 4.5104         4.7359      4.9727       5.2213       5.4824       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    8,976,100

 ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ี่มคุีณภาพ เพือ่พฒันาสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ในวารสาร 

หรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใช ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา :  จาํนวนของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน / ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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151,425,900 บาท

1. งบบคุลากร 43,497,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 41,818,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 40,059,400             บาท

(1) อตัราเดมิ 88 อตัรา 35,309,800             บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 36,000                  บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 37 คน 4,713,600              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,759,500              บาท

(1) อตัราเดมิ 9 อตัรา 1,659,900              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 99,600                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,678,100              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,678,100              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,552,000              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 4 คน 50,300                  บาท

(3) เงนิเพิม่พนกังานราชการ 11 คน 75,800                  บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,791,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,791,600             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,791,600             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 244,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,178,900              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 21,684,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,505,800             บาท

เงนิงบประมาณ 1,178,900              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 16 คน 272,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 404,900                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 13,276,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,871,400             บาท

เงนิงบประมาณ 404,900                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 119,100                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 130,700                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 77,800                  บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,656,800              บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 118,900                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,232,900              บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,114,000              บาท

เงนิงบประมาณ 118,900                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 102,100                บาท

(11) วสัดกุ่อสรา้ง 81,600                  บาท

(12) วสัดงุานบา้นงานครวั 32,700                  บาท

(13) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 45,800                  บาท

(14) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 98,000                  บาท

(15) วสัดกุารศึกษา 5,944,800              บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,239,700              บาท

(17) วสัดกุารเกษตร 43,800                  บาท

3. งบลงทนุ 65,083,800             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 65,083,800             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 65,083,800             บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,000,000             บาท

(1) อาคารทีพ่กัขา้ราชการระดบั5-6 พรอ้มครภุณัฑ ์  1 หลงั 16,000,000             บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 49,083,800             บาท

(1) อาคารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรพ์รอ้มครภุณัฑ ์1 หลงั 26,400,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 120,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 120,000,000            บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 24,600,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 45,000,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 26,400,000             บาท

(2) อาคารคณะเทคโนโลยสีงัคม 1 หลงั 22,683,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 130,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 123,500,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 24,700,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 22,683,800             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 76,116,200             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 25,863,100             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 25,863,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 24,684,900             บาท

1 เงนิเดือน 24,684,900             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 24,684,900             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2 ทนุ 1,178,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,237,100              บาท

เงนินอกงบประมาณ 58,900                  บาท
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เงนิงบประมาณ 1,178,200              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 5,190,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 5,190,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 8,315,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,125,200              บาท

เงนิงบประมาณ 5,190,400              บาท
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14,250,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,250,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,250,300             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 148 โครงการ 14,250,300             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 15,696,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,446,500              บาท

เงนิงบประมาณ 14,250,300             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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337,230,800 บาท

1. งบบคุลากร 110,953,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 108,312,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 96,159,500             บาท

(1) อตัราเดมิ 78,190,500             บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 60,200                  บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 15,144,000             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 2,764,800              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 12,153,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 11,453,200             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 687,500                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษลูกจา้งประจาํ 12,500                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,640,500              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,640,500              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,374,100              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 151,800                บาท

(3) เงนิเพิม่พนกังานราชการ 114,600                บาท

2. งบดาํเนินงาน 95,525,300             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,327,600             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,327,600             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,185,500              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 12,486,900             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,225,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 22,738,500             บาท

เงนิงบประมาณ 12,486,900             บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 17,733,600             บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 350,700                บาท

(5) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 2,210,400              บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 396,900                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 11,316,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,919,600             บาท

เงนิงบประมาณ 396,900                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 431,200                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 685,600                บาท

(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,842,600              บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 121,700                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,228,500              บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 972,100                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 8,855,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,883,300              บาท

เงนิงบประมาณ 972,100                บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 991,900                บาท

(14) วสัดกุ่อสรา้ง 407,400                บาท

(15) วสัดงุานบา้นงานครวั 117,600                บาท

(16) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 78,400                  บาท

(17) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 102,000                บาท

(18) วสัดกุารศึกษา 22,896,000             บาท

(19) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 10,409,300             บาท

(20) วสัดกุารเกษตร 614,000                บาท

(21) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 65,300                  บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 19,197,700             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 19,197,700             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 1,515,500              บาท

(2) ค่านํา้ประปา 4,426,100              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 11,267,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 15,901,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,634,100              บาท

เงนิงบประมาณ 11,267,700             บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,988,400              บาท

3. งบลงทนุ 42,858,400             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,858,400             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 14,943,200             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 14,943,200             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,603,200              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) ครภุณัฑก์ารจดัการเรยีนการสอน 1 ชดุ 500,000                บาท

(1.2) ครภุณัฑเ์พือ่งานออกแบบระดบัสูง 1 ชดุ 323,200                บาท

(1.3) กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา (งานวจิยั) 5 กลอ้ง 220,000                บาท

(1.4) เครือ่งเอกซเรยเ์คลือ่นที ่1 เครือ่ง 560,000                บาท

(2) ระบบสารสนเทศเพือ่บรหิารจดัการ งบประมาณ พสัด ุการเงนิ บญัช ี 1 ชดุ 9,840,000              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารชนัสูตรโรค 1 ชดุ 3,500,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 27,915,200             บาท
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3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,915,200             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10

 ลา้นบาท 750,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) โรงฝึกปฏบิตักิารทางสุขภาพสตัว ์ 1 หลงั 750,000                บาท

(2) อาคารปฏบิตักิารทางเกษตรศาสตรแ์ละสุขภาพสตัว ์1 หลงั 12,968,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 99,730,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,986,500              บาท

เงนิงบประมาณ 94,743,500             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 18,952,500             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 12,968,700             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 62,822,300             บาท

(3) อาคารปฏบิตักิารวศิวกรรมเกษตรและเทคโนโลย ี1 หลงั 14,196,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 99,624,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,981,200              บาท

เงนิงบประมาณ 94,643,700             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 14,196,500             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 40,223,600             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 40,223,600             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 43,941,700             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 43,941,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 42,262,800             บาท

1 เงนิเดือน 42,262,800             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 42,262,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 42,478,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 215,900                บาท

เงนิงบประมาณ 42,262,800             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 7 ทนุ 1,369,900              บาท

3) เงนิอดุหนุนค่าสมาคมมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัเกษตรแห่งเอเชยี 69,000                  บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 240,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 43,952,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 43,952,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 55,010,200             บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,058,000             บาท

เงนิงบประมาณ 43,952,200             บาท
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9,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 87 โครงการ 9,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,136,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,136,800              บาท

เงนิงบประมาณ 9,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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8,294,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,294,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,294,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี25 โครงการ 8,294,300              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,841,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,546,700              บาท

เงนิงบประมาณ 8,294,300              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี

304



8,976,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 277,300                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 277,300                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 277,300                บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 36,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 25,000                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 36,000                  บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 150,300                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 30,000                  บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 5,298,800              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,298,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้22 โครงการ 5,298,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,034,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,735,900              บาท

เงนิงบประมาณ 5,298,800              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 3,400,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพงานวจิยั 2,554,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการชดุวจิยัและพฒันาผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่ระบบพาสเจอรไ์รซแ์ละ 

UHT 846,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัช ัน้นาํแห่งโลกอาชพี ผลติผูเ้ชี่ยวชาญเทคโนโลย ีสรา้งคุณค่าสู่สากล

1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาทีมุ่ง่เนน้วชิาชพีบนพื้นฐาน ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพตาม

มาตรฐานสากล   สามารถสรา้งบณัฑติพรอ้มเขา้สู่อาชพี   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม เพือ่

ถ่ายทอดและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ภาคการผลติ ภาคบรกิาร  และชมุชน   3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม เพือ่

การสรา้งอาชพีอสิระและการพฒันาอาชพีโดยยดึหลกัปรชัญา เศรษฐกจิพอเพยีง   4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

และรกัษาสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

757,532,500                

765,125,100                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,082.7919     1,015.3590     2,435.7728     2,508.5141     3,179.1773     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 757.5325        765.1251        2,007.0414     2,034.1943     2,611.7429     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 325.2594        250.2339        428.7314        474.3198        567.4344        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 325.2594       250.2339       428.7314       474.3198       567.4344       

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา  

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ ของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 79 80 81 82 82

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 71 72 73 74 74

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 140.0376     128.2931     293.2655     322.5922     406.8385     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 84.1956         60.8179         110.4932        121.5426        144.9788        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 84.1956         60.8179         110.4932       121.5426       144.9788       

2. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพ ในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน ์

รอ้ยละ 83 84 85 86 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร 

รอ้ยละ 77 78 79 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 6 7 8 9 10

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.5000        5.5000        10.5216       13.2207       13.9570       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.5200          0.3565          0.7120          0.7832          2.4210          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.5200          0.3565          0.7120          0.7832          2.4210          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา  

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ ของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา 

รอ้ยละ 79 80 81 82 82

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 593.0076     614.5661     1,676.9291   1,670.6133   2,159.8285   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 224.4882        184.7430        300.2267        330.2494        397.1990        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 224.4882       184.7430       300.2267       330.2494       397.1990       

4. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:งานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ 

เรื่อง 14 16 18 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลงานวจิยั/นวตักรรม ที่

นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ ประโยชนต่์อ

สงัคม ชมุชน 

เรื่อง 14 20 22 24 24

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผลงานวจิยั/นวตักรรม ที่

นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 7 50 52 54 56

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.1571       12.9357       21.4675       22.8772       26.1089       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 14.1573         3.4873          15.1622         19.3935         20.0142         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 14.1573         3.4873          15.1622         19.3935         20.0142         

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:โครงการ / กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

รอ้ยละ 39 80 82 82 82
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม 

รอ้ยละ 84 86 88 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการ /กิจกรรมที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 30 80 82 82 82

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.8302        3.8302        4.8578        4.8909        5.0101        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.8983          0.8292          2.1373          2.3511          2.8213          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.8983          0.8292          2.1373          2.3511          2.8213          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

3 115.2151    161.8618    -              -              11.2500     

รวม 3 115.2151    161.8618    -              -              11.2500      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  108,090,100  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  7,125,000  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 748,359,200                 

2. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 3,830,200                    

3. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 12,935,700                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 256.5350     151.5915     164.1110     92.7251       100.1625     765.1251     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

256.5350     151.5915     164.1110     79.7894       96.3323       748.3592     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       75.6099        26.7608        11.0515        13.2149         1.6560      128.2931

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           5.5000              -           5.5000

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     180.9251      124.8307      153.0595        61.0745        94.6763      614.5661

2. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               3.8302        3.8302        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           3.8302         3.8302

3. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               12.9357       -               12.9357       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           7.3551              -           7.3551

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           5.5806              -           5.5806

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

311



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

75.6099    26.7608      11.0515   13.2149    1.6560      128.2931   

75.6099      26.7608       11.0515     13.2149      1.6560       128.2931     

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  748,359,200

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  128,293,100

 เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และการเป็น

ผูป้ระกอบการที่มคุีณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศประชาชนมโีอกาสในการศึกษาเรยีนรู ้

และพฒันาตนเองตลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,554 1,276 1,542 1,633 1,496

 ( 1,566 )

คน 1,705 1,520 1,565 1,565 1,585

 ( 1,466 )

คน 4,165 4,113 4,378 4,377 4,304

 ( 4,047 )

รอ้ยละ 96 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 87.72 )

ลา้นบาท 33.0814 41.6317 99.7753 109.7530 131.7038

 ( 33.0549 )

ลา้นบาท 224.2332      189.1110   403.7587     444.1348     551.8173     

ลา้นบาท 140.0376      128.2931   293.2655     322.5922     406.8385     

ลา้นบาท 71.5747       75.6099     89.3134      98.2448      104.1397     

ลา้นบาท 23.0660       26.7608     73.6751      81.0426      97.2514      

ลา้นบาท 35.3815       11.0515     101.4591     111.6050     167.4075     

ลา้นบาท 8.7044         13.2149     26.2594      28.8854      34.6626      

ลา้นบาท 1.3110         1.6560      2.5585       2.8144       3.3773       

ลา้นบาท 84.1956        60.8179     110.4932     121.5426     144.9788     

ลา้นบาท 84.1956       60.8179     110.4932     121.5426     144.9788     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.5000      -             5.5000      

-              -                -             5.5000       -              5.5000       

7.1.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ/

กจิกรรม

45 40 50 44 43

 ( 45 )

รอ้ยละ 84 85 86 87 87

 ( 88.93 )

รอ้ยละ 91 92 93 94 94

 ( 100 )

ลา้นบาท 5.5000 5.5000 10.5215 13.2207 13.9569

 ( 4.9483 )

ลา้นบาท 7.0200         5.8565      11.2336      14.0039      16.3780      

ลา้นบาท 5.5000         5.5000      10.5216      13.2207      13.9570      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.5000         5.5000      10.5216      13.2207      13.9570      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.5200         0.3565      0.7120        0.7832        2.4210        

ลา้นบาท 1.5200         0.3565      0.7120       0.7832       2.4210       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    5,500,000

 เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ฯ ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการ

ฝึกอบรม และการใหค้าํปรกึษาแนะนาํความรูต่้าง  ๆ เพือ่ใหบุ้คคล ชมุชนสามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การพฒันา

คุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

180.9251   124.8307    153.0595 61.0745    94.6763    614.5661   

180.9251     124.8307      153.0595   61.0745      94.6763      614.5661     

7.1.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,981 2,142 2,423 2,565 2,501

 ( 1,493 )

คน 2,700 2,606 2,661 2,696 2,776

 ( 2,684 )

คน 8,543 8,732 9,164 9,337 9,445

 ( 8,252 )

รอ้ยละ 96 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 78.19 )

ลา้นบาท 269.9332 285.9783 749.4420 824.3864 989.1760

 ( 242.0381 )

ลา้นบาท 817.4958      799.3091   1,977.1558   2,000.8627   2,557.0275   

ลา้นบาท 593.0076      614.5661   1,676.9291   1,670.6133   2,159.8285   

ลา้นบาท 163.4276      180.9251   203.9011     224.2913     237.7490     

ลา้นบาท 123.6033      124.8307   365.9036     402.4940     482.9931     

ลา้นบาท 159.6468      153.0595   723.5860     621.9356     932.9034     

ลา้นบาท 33.1980       61.0745     99.3042      109.2347     130.9937     

ลา้นบาท 113.1319      94.6763     284.2342     312.6577     375.1892     

ลา้นบาท 224.4882      184.7430   300.2267     330.2494     397.1990     

ลา้นบาท 224.4882      184.7430   300.2267     330.2494     397.1990     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  614,566,100

 เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และ

การเป็นผูป้ระกอบการที่มคุีณธรรมสามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาความรูค้วามสามารถทาง

วทิยาศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             3.8302      3.8302      

-              -                -             -              3.8302       3.8302       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ/

กจิกรรม

39 39 38 41 42

 ( 39 )

รอ้ยละ 84 86 88 90 90

 ( 95.66 )

รอ้ยละ 91 92 93 94 94

 ( 100 )

ลา้นบาท 3.8302 3.8302 4.8577 4.8908 5.0101

 ( 3.7685 )

ลา้นบาท 4.7285         4.6594      6.9951        7.2420        7.8314        

ลา้นบาท 3.8302         3.8302      4.8578        4.8909        5.0101        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.8302         3.8302      4.8578       4.8909       5.0101       

ลา้นบาท 0.8983         0.8292      2.1373        2.3511        2.8213        

ลา้นบาท 0.8983         0.8292      2.1373       2.3511       2.8213       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    3,830,200

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    3,830,200

 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ฯ ดา้นการส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการของการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           7.3551      -             7.3551      

-              -                -             7.3551       -              7.3551       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 29 28 23 25 25

 ( 29 )

โครงการ 29 28 23 25 25

 ( 29 )

รอ้ยละ 60 65 70 75 75

 ( 82.76 )

ลา้นบาท 10.8993 7.3551 14.2155 15.3000 15.8000

 ( 10.8993 )

ลา้นบาท 15.0766        8.5451      20.1427      24.5350      23.6240      

ลา้นบาท 10.8993        7.3551      14.2155      15.3000      15.8000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.8993       7.3551      14.2155      15.3000      15.8000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.1773         1.1900      5.9272        9.2350        7.8240        

ลา้นบาท 4.1773         1.1900      5.9272       9.2350       7.8240       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   12,935,700

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    7,355,100

 ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพสู่ชมุชน และสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ใน

วารสารหรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.5806      -             5.5806      

-              -                -             5.5806       -              5.5806       

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 17 24 26 26 32

 ( 16 )

โครงการ 17 24 26 26 32

 ( 16 )

รอ้ยละ 60 65 70 75 75

 ( 76.47 )

ลา้นบาท 4.2578 5.5806 7.2520 7.5772 10.3088

 ( 3.9878 )

ลา้นบาท 14.2378        7.8779      16.4870      17.7357      22.4991      

ลา้นบาท 4.2578         5.5806      7.2520        7.5772        10.3089      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.2578         5.5806      7.2520       7.5772       10.3089      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.9800         2.2973      9.2350        10.1585      12.1902      

ลา้นบาท 9.9800         2.2973      9.2350       10.1585      12.1902      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    5,580,600

 ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ี่มคุีณภาพเพือ่พฒันาสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ในวารสารหรอื

นาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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128,293,100 บาท

1. งบบคุลากร 75,609,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 75,004,500             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 70,974,900             บาท

(1) อตัราเดมิ 58,950,900             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 5,709,600              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 6,045,600              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 268,800                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,029,600              บาท

(1) อตัราเดมิ 3,801,500              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 228,100                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 605,400                บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 605,400                บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 591,240                บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 14,160                  บาท

2. งบดาํเนินงาน 26,760,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,760,800             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,760,800             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 500,000                บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 114,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 14,668,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 41,809,130             บาท

เงนินอกงบประมาณ 27,140,430             บาท

เงนิงบประมาณ 14,668,700             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 1,286,400              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,636,800              บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,714,860              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,714,860              บาท

เงนิงบประมาณ 1,000,000              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 400,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 400,000                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,055,000              บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 30,000                  บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 548,600                บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 242,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(13) วสัดงุานบา้นงานครวั 427,500                บาท

(14) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 303,300                บาท

(15) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 44,700                  บาท

(16) วสัดกุารศึกษา 3,162,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,111,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,949,700              บาท

เงนิงบประมาณ 3,162,000              บาท

(17) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 277,400                บาท

(18) วสัดกุารเกษตร 109,500                บาท

(19) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 554,900                บาท

3. งบลงทนุ 11,051,500             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,051,500             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,051,500              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 3,051,500              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,680,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(1.1) ชดุอปุกรณ์การเรยีนการสอน 10 ชดุ 1,680,000              บาท

(2) ชดุอปุกรณ์สาํหรบัสนามกฬีา 1 ชดุ 1,371,500              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,000,000              บาท

3.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 

10 ลา้นบาท 8,000,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุอาคาร 90 ปี 1 หลงั 3,000,000              บาท

(1.2) ปรบัปรงุอาคาร 1 1 หลงั 5,000,000              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 13,214,900             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,214,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 12,293,200             บาท

1 เงนิเดือน 12,293,200             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 12,293,200             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 681,700                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,082,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,400,700              บาท

เงนิงบประมาณ 681,700                บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 240,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,656,000              บาท
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1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 1,656,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 8,556,570              บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,900,570              บาท

เงนิงบประมาณ 1,656,000              บาท
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5,500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,500,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 5,500,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,856,540              บาท

เงนินอกงบประมาณ 356,540                บาท

เงนิงบประมาณ 5,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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614,566,100 บาท

1. งบบคุลากร 180,925,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 176,971,900           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 163,631,100           บาท

(1) อตัราเดมิ 134,409,800            บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 8,620,800              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 14,870,400             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 5,712,000              บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษขา้ราชการ 18,100                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,340,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 12,585,600             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 755,200                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,953,200              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,953,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,712,360              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 240,840                บาท

2. งบดาํเนินงาน 124,830,700           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 104,790,200           บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 104,790,200           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,000,000              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 180,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 28,513,300             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 98,304,870             บาท

เงนินอกงบประมาณ 69,791,570             บาท

เงนิงบประมาณ 28,513,300             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 7,665,600              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,089,500              บาท

(6) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,080,000              บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 17,297,370             บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,297,370             บาท

เงนิงบประมาณ 3,000,000              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,500,000              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,500,000              บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,475,900              บาท

(11) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 197,400                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(12) วสัดสุาํนกังาน 1,260,000              บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 700,000                บาท

(14) วสัดกุ่อสรา้ง 700,000                บาท

(15) วสัดงุานบา้นงานครวั 290,000                บาท

(16) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 500,000                บาท

(17) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 340,000                บาท

(18) วสัดกุารศึกษา 26,196,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 39,453,580             บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,257,580             บาท

เงนิงบประมาณ 26,196,000             บาท

(19) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 16,424,000             บาท

(20) วสัดกุารเกษตร 178,500                บาท

(21) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 1,000,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 20,040,500             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 20,040,500             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 642,200                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 2,524,900              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 10,943,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 15,763,040             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,819,340              บาท

เงนิงบประมาณ 10,943,700             บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 3,930,700              บาท

(5) ค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ (ค่าไฟฟ้าอาคารใหม่ทีส่รา้งเสรจ็) 1,999,000              บาท

3. งบลงทนุ 153,059,500           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 153,059,500           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 23,244,400             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 23,244,400             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,830,000              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)

(1.1) เครือ่งเจาะตัง้โตะ๊พรอ้มอปุกรณ์ 5 เครือ่ง 190,000                บาท

(1.2) เครือ่งเจาะรศัมพีรอ้มอปุกรณ์ 1 เครือ่ง 200,000                บาท

(1.3) เครือ่งกลงึยนัศูนยเ์หนอืแท่น 125 มม.พรอ้มอปุกรณ์ 5 เครือ่ง 450,000                บาท

(1.4) เครือ่งกลงึยนัศูนยเ์หนอืแท่น 150 มม.พรอ้มอปุกรณ์ 6 เครือ่ง 780,000                บาท

(1.5) เครือ่งเจยีระไนตัง้พื้น 6 เครือ่ง 210,000                บาท

(2) ชดุทดลองสาํหรบัหอ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยยีานยนต ์1 ชดุ 5,200,000              บาท

(3) ครภุณัฑเ์พือ่พฒันาสือ่การเรยีนการสอนประกอบอาคารใหม่ เพือ่รองรบัการ

จดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 1 ชดุ 1,150,000              บาท
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(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทดลองอาหาร 1 ชดุ 2,970,000              บาท

(5) หอ้งปฏบิตักิารสิง่แวดลอ้ม 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(6) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเซรามกิส ์1 ชดุ 1,200,000              บาท

(7) ชดุทดสอบกาํลงัวสัด ุ1 ชดุ 5,130,000              บาท

(8) ชดุปฏบิตักิารวศิวกรรมสาํรวจ  1 ชดุ 1,159,500              บาท

(9) ครภุณัฑพ์ื้นสนามกฬีาเอนกประสงคพ์รอ้มอปุกรณ์ประกอบมาตรฐาน 1 

รายการ 1,604,900              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 129,815,100           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 108,090,100            บาท

(1) อาคารครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 1 หลงั 106,076,900            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 210,470,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 210,470,000            บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 24,393,100             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 106,076,900            บาท

(2) อาคารเรยีนรวมคณะวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 2,013,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 165,500,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,750,000              บาท

เงนิงบประมาณ 156,750,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 33,250,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 2,013,200              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 121,486,800            บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,725,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 

10 ลา้นบาท 1,600,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ทาสอีาคาร 6   1 หลงั 1,000,000              บาท

(1.2) ปรบัปรงุหอ้งบนัทกึเสยีงและหอ้งควบคมุการบนัทกึเสยีงพรอ้มครภุณัฑ์

ประกอบ 1 รายการ 600,000                บาท

(2) ปรบัปรงุอาคารช่างโลหะ 1 รายการ 13,000,000             บาท

(3) ปรบัปรงุต่อเตมิอาคารคณะอตุสาหกรรมสิง่ทอฯ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์1 

รายการ 7,125,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 50,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 47,500,000             บาท
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ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 7,125,000              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 40,375,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 61,074,500             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 61,074,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 59,562,500             บาท

1 เงนิเดือน 59,562,500             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 59,562,500             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 512,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,319,800              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,807,800              บาท

เงนิงบประมาณ 512,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิสิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมเพือ่คนรุ่นใหม่ 1,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,521,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 521,000                บาท

เงนิงบประมาณ 1,000,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 94,676,300             บาท

1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 59,494,900             บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 35,181,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 70,572,580             บาท

เงนินอกงบประมาณ 35,391,180             บาท

เงนิงบประมาณ 35,181,400             บาท
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3,830,200 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,830,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 3,830,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,659,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 829,200                บาท

เงนิงบประมาณ 3,830,200              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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7,355,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,355,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,355,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 7,355,100              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 8,545,100              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,190,000              บาท

เงนิงบประมาณ 7,355,100              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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5,580,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,580,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,580,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 5,580,600              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,877,900              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,297,300              บาท

เงนิงบประมาณ 5,580,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

 เป็นผูน้าํในการจดัการศึกษาวชิาชพีสู่ความเป็นเลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศิลปกรรม การบรกิารและ

บรหิารธุรกจิสู่สงัคมการประกอบการเพือ่กา้วเขา้สู่มหาวทิยาลยัช ัน้นาํของประเทศ

1. จดัการศึกษามุง่เนน้วชิาชพีบนพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพและมคีวามสามารถพรอ้ม

เขา้สู่อาชพี และการเป็นผูป้ระกอบการทีม่คุีณภาพ         2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรคแ์ละ

นวตักรรมบนพื้นฐานของวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสงัคมศาสตร ์สู่การผลติและการบรกิารทีส่ามารถถ่ายทอด

และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ         3. คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษามศีกัยภาพทดัเทยีม

มาตรฐานสากล        4. ใหบ้รกิารงานวชิาการและการศึกษาทีม่แีนวคิดเชงิสรา้งสรรคเ์พือ่การมอีาชพีอสิระและ

พฒันาอาชพีสู่การแขง่ขนั        5. บรหิารจดัการเชงิธรรมาภบิาล ส่งเสรมิบคุลากรทกุคนใหม้คุีณภาพชวีติทีด่ ี       6. 

ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม         7. สรา้ง

กระบวนการพฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยัสู่การแขง่ขนั     

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

714,526,500                

732,696,100                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 841.3434        867.4828        3,150.8267     3,587.8682     4,183.9116     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 714.5265        732.6961        3,018.0253     3,443.8410     4,027.6593     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 126.8169        134.7867        132.8014        144.0272        156.2523        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 126.8169       134.7867       132.8014       144.0272       156.2523       

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

 ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 79 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 185.1536     230.2568     594.7268     599.0032     749.1198     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 50.8811         35.3284         39.5627         43.0155         46.7834         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 50.8811         35.3284         39.5627         43.0155         46.7834         

2.  เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันา ตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 84 86 88 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 77 78 79 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของโครงการบรกิาร

วชิาการที่ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของ

ประเทศในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.8432        5.8432        7.0703        7.7774        8.5552        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 1.8597          2.0457          2.2503          2.4754          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 1.8597          2.0457          2.2503          2.4754          

3.  เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

 ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 79 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 505.8396     471.0719     2,364.2984   2,779.9373   3,207.1487   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 71.8863         90.1959         83.1863         90.0982         97.6169         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 71.8863         90.1959         83.1863         90.0982         97.6169         

4. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 11 15 18 20 25

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ 

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 18 20 25 30 35

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/นวตักรรม

 ที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 18 20 25 30 35

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.8040        17.5662       37.4436       41.1882       45.3071       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.7907          5.6741          6.1138          6.5900          7.1056          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.7907          5.6741          6.1138          6.5900          7.1056          

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ / 

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 18 20 22 22 22

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 84 86 88 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ /กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 18 20 22 22 22

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.8861        7.9580        14.4862       15.9349       17.5285       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.2588          1.7286          1.8929          2.0732          2.2710          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.2588          1.7286          1.8929          2.0732          2.2710          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 82.8950     198.4000    -              -              17.3850     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

8 146.0313    184.3863    151.4062    -              22.0523     

รวม 10 228.9263    382.7863    151.4062    -              39.4373      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  6 รายการ  เป็นเงนิ  169,668,800  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  59,257,500  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 707,171,900                 

2. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 7,958,000                    

3. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 17,566,200                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 133.1483     98.8451       305.7958     117.7734     77.1335       732.6961     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

133.1483     97.6021       305.7958     101.2922     69.3335       707.1719     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       86.3673        19.8748        94.3823        24.3899         5.2425      230.2568

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           5.8432              -           5.8432

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       46.7810        77.7273      211.4135        71.0591        64.0910      471.0719

2. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               0.1580        -               -               7.8000        7.9580        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -           0.1580              -                -           7.8000         7.9580

3. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               1.0850        -               16.4812       -               17.5662       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           4.4273              -           4.4273

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -           1.0850              -          12.0539              -          13.1389

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

86.3673    19.8748      94.3823   24.3899    5.2425      230.2568   

86.3673      19.8748       94.3823     24.3899      5.2425       230.2568     

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  707,171,900

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  230,256,800

 เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และการเป็น

ผูป้ระกอบการที่มคุีณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศประชาชนมโีอกาสในการศึกษา เรยีนรู ้

 และพฒันาตนเองตลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

335



7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 958 996 1,411 1,410 1,410

 ( 1,265 )

คน 1,285 1,410 1,410 1,410 1,410

 ( 1,857 )

คน 5,213 5,227 5,641 5,640 5,640

 ( 5,676 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 97 )

ลา้นบาท 122.1336 135.8745 282.3190 305.0945 329.8201

 ( 122.1336 )

ลา้นบาท 236.0347      265.5852   634.2895     642.0187     795.9032     

ลา้นบาท 185.1536      230.2568   594.7268     599.0032     749.1198     

ลา้นบาท 78.6853       86.3673     91.5494      97.0425      102.8652     

ลา้นบาท 16.9075       19.8748     78.5630      86.4195      95.0616      

ลา้นบาท 63.0200       94.3823     312.4078     293.9087     419.2997     

ลา้นบาท 22.3076       24.3899     48.1398      51.1590      54.3724      

ลา้นบาท 4.2332         5.2425      64.0668      70.4735      77.5209      

ลา้นบาท 50.8811        35.3284     39.5627      43.0155      46.7834      

ลา้นบาท 50.8811       35.3284     39.5627      43.0155      46.7834      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตร ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.8432      -             5.8432      

-              -                -             5.8432       -              5.8432       

7.1.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 15 17 19 22

 ( 15 )

รอ้ยละ 84 85 85 85 85

 ( 89.01 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 99.38 )

ลา้นบาท 5.8432 5.8432 7.0703 7.7774 8.5552

 ( 5.8432 )

ลา้นบาท 5.8432         7.7029      9.1160        10.0277      11.0306      

ลา้นบาท 5.8432         5.8432      7.0703        7.7774        8.5552        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.8432         5.8432      7.0703       7.7774       8.5552       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.8597      2.0457        2.2503        2.4754        

ลา้นบาท -                1.8597      2.0457       2.2503       2.4754       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    5,843,200

 เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ฯ ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบุคคลภายนอก ในเรื่องของการ

ฝึกอบรม และการใหค้าํปรกึษาแนะนาํความรูต่้าง  ๆ เพือ่ใหบุ้คคล ชมุชนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน ์เพือ่การพฒันา

คุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

46.7810    77.7273      211.4135 71.0591    64.0910    471.0719   

46.7810      77.7273       211.4135   71.0591      64.0910      471.0719     

7.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  471,071,900

 เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และ

การเป็นผูป้ระกอบการที่มคุีณธรรม สามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาความรูค้วามสามารถทาง

วทิยาศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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7.1.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 738 843 1,411 1,495 1,540

 ( 726 )

คน 1,510 1,540 1,540 1,540 1,540

 ( 1,616 )

คน 5,103 5,379 6,076 6,205 6,250

 ( 4,233 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 90 )

ลา้นบาท 218.7655 263.9364 1,499.0716 1,792.9317 2,204.0424

 ( 218.7655 )

ลา้นบาท 577.7259      561.2678   2,447.4847   2,870.0355   3,304.7656   

ลา้นบาท 505.8396      471.0719   2,364.2984   2,779.9373   3,207.1487   

ลา้นบาท 43.4546       46.7810     52.7680      55.9342      59.2904      

ลา้นบาท 67.4882       77.7273     230.9640     369.5426     591.2683     

ลา้นบาท 287.0741      211.4135   865.2268     987.0056     1,003.1063  

ลา้นบาท 40.3849       71.0591     140.5194     180.5076     236.4692     

ลา้นบาท 67.4378       64.0910     1,074.8202  1,186.9473  1,317.0145  

ลา้นบาท 71.8863        90.1959     83.1863      90.0982      97.6169      

ลา้นบาท 71.8863       90.1959     83.1863      90.0982      97.6169      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตร ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.1580       -           -             7.8000      7.9580      

-              0.1580         -             -              7.8000       7.9580       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 18 18 20 22 22

 ( 12 )

รอ้ยละ 84 84 86 88 88

 ( 94.19 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 99.14 )

ลา้นบาท 7.8861 7.9580 14.4862 15.9349 17.5285

 ( 7.8861 )

ลา้นบาท 8.1449         9.6866      16.3791      18.0081      19.7995      

ลา้นบาท 7.8861         7.9580      14.4862      15.9349      17.5285      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.0861         0.1580      0.1738       0.1912       0.2104       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.8000         7.8000      14.3124      15.7437      17.3181      

ลา้นบาท 0.2588         1.7286      1.8929        2.0732        2.2710        

ลา้นบาท 0.2588         1.7286      1.8929       2.0732       2.2710       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    7,958,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    7,958,000

 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ฯ ดา้นการส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา :  โครงการ / กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           4.4273      -             4.4273      

-              -                -             4.4273       -              4.4273       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 12 16 18 20

 ( 12 )

โครงการ 10 12 16 18 20

 ( 12 )

รอ้ยละ 45 45 50 55 55

 ( 45 )

ลา้นบาท 3.7268 4.4273 13.2933 14.6227 16.0850

 ( 3.7268 )

ลา้นบาท 3.7268         5.3392      14.2964      15.7262      17.2989      

ลา้นบาท 3.7268         4.4273      13.2933      14.6227      16.0850      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.7268         4.4273      13.2933      14.6227      16.0850      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.9119      1.0031        1.1035        1.2139        

ลา้นบาท -                0.9119      1.0031       1.1035       1.2139       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   17,566,200

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    4,427,300

 ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพสู่ชมุชน และสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ใน

วารสารหรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             1.0850       -           12.0539    -             13.1389    

-              1.0850         -             12.0539      -              13.1389      

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 13 15 20 25 30

 ( 14 )

โครงการ 13 15 20 25 30

 ( 14 )

รอ้ยละ 45 45 50 55 55

 ( 45 )

ลา้นบาท 6.0772 13.1389 23.3660 25.7027 28.2730

 ( 6.0772 )

ลา้นบาท 9.8679         17.9011     29.2610      32.0520      35.1138      

ลา้นบาท 6.0772         13.1389     24.1503      26.5655      29.2221      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.7078         1.0850      1.1935       1.3129       1.4442       

ลา้นบาท -                -             0.7843       0.8628       0.9491       

ลา้นบาท 5.3694         12.0539     22.1725      24.3898      26.8288      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.7907         4.7622      5.1107        5.4865        5.8917        

ลา้นบาท 3.7907         4.7622      5.1107       5.4865       5.8917       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   13,138,900

 ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ี่มคุีณภาพเพือ่พฒันาสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ในวารสารหรอื

นาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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230,256,800 บาท

1. งบบคุลากร 86,367,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 82,773,000             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 82,773,000             บาท

(1) อตัราเดมิ 71,670,600             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 5,551,200              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 5,551,200              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,368,000              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 1,368,000              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 1,368,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 11,212,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,844,300              บาท

เงนิงบประมาณ 1,368,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,226,300              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,226,300              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15 อตัรา 2,042,800              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 8 อตัรา 80,000                  บาท

(3) เงนิปรบัเพิม่พนกังานราชการ 15 อตัรา 103,500                บาท

2. งบดาํเนินงาน 19,874,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,022,800             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,022,800             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,000,000              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 768,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,489,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 20,095,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 16,606,700             บาท

เงนิงบประมาณ 3,489,200              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 1,440,000              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 596,200                บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 800,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,173,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,373,400              บาท

เงนิงบประมาณ 800,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 350,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,000,000              บาท

(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 26,500                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,000,000              บาท

(11) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 107,400                บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 350,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,599,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,249,600              บาท

เงนิงบประมาณ 350,000                บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 350,000                บาท

(14) วสัดกุ่อสรา้ง 400,000                บาท

(15) วสัดงุานบา้นงานครวั 100,000                บาท

(16) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 125,100                บาท

(17) วสัดกุารศึกษา 4,170,400              บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,885,000              บาท

(19) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 65,000                  บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 852,000                บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 852,000                บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 852,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 874,200                บาท

เงนินอกงบประมาณ 22,200                  บาท

เงนิงบประมาณ 852,000                บาท

3. งบลงทนุ 94,382,300             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 94,382,300             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,880,500              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 2,880,500              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 191,400                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) หอ้งปฏบิตักิารงานแม่บา้น 1 หอ้ง 191,400                บาท

(2) หอ้งปฏบิตัทิกัษะทางภาษา 1 หอ้ง 2,689,100              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 91,501,800             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 63,515,000             บาท

(1) อาคารเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษาและอาคารฝึกอาชพีระยะส ัน้ 1 รายการ 63,515,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 322,200,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 16,110,000             บาท

เงนิงบประมาณ 306,090,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 44,175,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 63,515,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 198,400,000            บาท
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3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,380,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 

10 ลา้นบาท 5,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ต่อเตมิอาคารบรหิารธุรกจิ 1 แห่ง 5,000,000              บาท

(2) ปรบัปรงุอาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารโรงแรมและท่องเทีย่ว 1 แห่ง 19,380,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 25,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,275,000              บาท

เงนิงบประมาณ 24,225,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 4,845,000              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 19,380,000             บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 3,606,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,606,800              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ระบบไฟฟ้าแรงสูงอาคารปฎบิตักิารโรงแรมและท่องเทีย่ว 1 ระบบ 3,606,800              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 24,389,900             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 24,389,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 21,419,700             บาท

1 เงนิเดือน 21,419,700             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 21,419,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 23,453,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,034,200              บาท

เงนิงบประมาณ 21,419,700             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,970,200              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 5,242,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 5,242,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,440,500              บาท

เงนินอกงบประมาณ 198,000                บาท

เงนิงบประมาณ 5,242,500              บาท
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5,843,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,843,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,843,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 5,843,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,702,900              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,859,700              บาท

เงนิงบประมาณ 5,843,200              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ

346



471,071,900 บาท

1. งบบคุลากร 46,781,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 41,490,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 32,959,500             บาท

(1) อตัราเดมิ 27,771,900             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 2,374,800              บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 18,000                  บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 1,126,800              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 1,668,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,531,400              บาท

(1) อตัราเดมิ 8,044,000              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 482,900                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 4,500                   บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,290,100              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,290,100              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 36 อตัรา 4,785,500              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 20 อตัรา 259,900                บาท

(3) เงนิปรบัเพิม่พนกังานราชการ 36 อตัรา 244,700                บาท

2. งบดาํเนินงาน 77,727,300             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 63,189,700             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 63,189,700             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,452,600              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 958,200                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,894,700              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 29,064,200             บาท

เงนินอกงบประมาณ 22,169,500             บาท

เงนิงบประมาณ 6,894,700              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 15,274,800             บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 64,800                  บาท

(6) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(7) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 3,600,000              บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 800,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 8,394,900              บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,594,900              บาท

เงนิงบประมาณ 800,000                บาท

(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 400,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(10) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 200,000                บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,606,100              บาท

(12) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 322,500                บาท

(13) ค่าประกนัภยัรถราชการ 208,700                บาท

(14) วสัดสุาํนกังาน 1,820,100              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,616,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,795,900              บาท

เงนิงบประมาณ 1,820,100              บาท

(15) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 700,000                บาท

(16) วสัดกุ่อสรา้ง 813,600                บาท

(17) วสัดงุานบา้นงานครวั 375,100                บาท

(18) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 350,000                บาท

(19) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 338,000                บาท

(20) วสัดกุารศึกษา 15,309,000             บาท

(21) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 7,085,900              บาท

(22) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 710,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,537,600             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 14,537,600             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 446,500                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,018,300              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 10,522,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 14,683,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,160,800              บาท

เงนิงบประมาณ 10,522,800             บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 2,550,000              บาท

3. งบลงทนุ 211,413,500           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 211,413,500           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 54,297,700             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 54,297,700             บาท

(1) ระบบควบคมุการกระจายสญัญาณกลาง 1 ระบบ 18,974,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 24,966,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,248,300              บาท

เงนิงบประมาณ 23,717,700             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 4,743,600              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 18,974,100             บาท

(2) ระบบการจดัการและส่งผ่านสญัญาณอตัโนมตั ิ1 ระบบ 17,503,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 23,031,000             บาท
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เงนินอกงบประมาณ 1,151,500              บาท

เงนิงบประมาณ 21,879,500             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 4,375,900              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 17,503,600             บาท

(3) ระบบเครือ่งเสยีง 1 ระบบ 9,000,000              บาท

(4) ครภุณัฑป์ระกอบหอ้งประชมุ 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(5) ระบบศูนยร์วมการจดัเก็บและสาํรองขอ้มลูมลัตมิเีดยีผ่านเครอืข่าย  1 ระบบ 2,970,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 19,800,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 19,800,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 2,970,000              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 16,830,000             บาท

(6) ระบบวเิคราะหต์รวจสอบและป้องกนัภยัทางสญัญาณไฟฟ้า 1 ระบบ 2,850,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 19,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 19,000,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 16,150,000             บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 157,115,800           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 109,465,600            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10

 ลา้นบาท 19,450,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ก่อสรา้งโรงอาหาร ศาลายา 1 แห่ง 9,700,000              บาท

(1.2) ก่อสรา้งอาคารศูนยภ์าษา 1 แห่ง 9,750,000              บาท

(2) อาคารปฏบิตักิารคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร์ 36,578,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 299,900,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 299,900,000            บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 18,937,800             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 101,062,200            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 143,321,900            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 36,578,100             บาท

(3) อาคารวทิยาศาสตรส์ุขภาพและอาคารปฏบิตักิารสนัทนาการ 1 รายการ 17,812,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 125,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,250,000              บาท
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เงนิงบประมาณ 118,750,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 17,812,500             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 50,468,800             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 50,468,700             บาท

(4) อาคารอนุรกัษพ์ลงังาน ปฏบิตักิารนวตักรรม และอตุสาหกรรมเทคโนโลย ี1 

รายการ 35,625,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 250,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,500,000             บาท

เงนิงบประมาณ 237,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 35,625,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 100,937,500            บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 100,937,500            บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 24,132,200             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 24,132,200             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุหอ้งประชมุ 1,500 ทีน่ ัง่พรอ้มเวทแีละอปุกรณ์โสตทศันศึกษา 1

 แห่ง 9,870,000              บาท

(1.2) ปรบัปรงุและต่อเตมิหอ้งนํา้นกัศึกษาชาย-หญงิ 1 รายการ 2,182,200              บาท

(1.3) ปรบัปรงุและก่อสรา้งอาคาร 7 1 แห่ง 9,080,000              บาท

(1.4) ปรบัปรงุและพฒันาภมูทิศัน ์1 แห่ง 3,000,000              บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,800,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 

10 ลา้นบาท 9,800,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุอาคารเรยีนอเนกประสงคพ์รอ้มครภุณัฑ ์เฟส 2 1 หลงั 9,800,000              บาท

3.1.2.4 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 13,718,000             บาท

(1) ระบบไฟฟ้าแรงสูงใตด้นิ 1 ระบบ 13,718,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 18,050,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 902,500                บาท

เงนิงบประมาณ 17,147,500             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 3,429,500              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 13,718,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 71,059,100             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 71,059,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 58,393,700             บาท

1 เงนิเดือน 58,393,700             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 58,393,700             บาท

350



งบประมาณทัง้สิ้น 63,549,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,156,100              บาท

เงนิงบประมาณ 58,393,700             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 665,400                บาท

3) เงนิอดุหนุนมลูนธิกิารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 10,000,000             บาท

4) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนบคุลากรดา้นการจดัการเรยีนการสอน

ดา้นวทิยาศาสตร์ 2,000,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 64,091,000             บาท

1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 31,720,900             บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 19,370,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 20,910,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,540,000              บาท

เงนิงบประมาณ 19,370,100             บาท

3) โครงการพลงังานทดแทนและสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 5,000,000              บาท

4) โครงการพฒันาศกัยภาพนวตักรรมการจดัการ 3,000,000              บาท

5) โครงการอนุรกัษพ์นัธุก์รรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ สมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 5,000,000              บาท
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7,958,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 158,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 158,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 158,000                บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 30,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 56,400                  บาท

เงนินอกงบประมาณ 26,400                  บาท

เงนิงบประมาณ 30,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 28,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 39,400                  บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,400                  บาท

เงนิงบประมาณ 28,000                  บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 122,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 22,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 100,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 7,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 7,800,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,131,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,331,000              บาท

เงนิงบประมาณ 7,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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4,427,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,427,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,427,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 4,427,300              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,339,200              บาท

เงนินอกงบประมาณ 911,900                บาท

เงนิงบประมาณ 4,427,300              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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13,138,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,085,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,085,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,085,000              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 30,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 148,800                บาท

เงนินอกงบประมาณ 118,800                บาท

เงนิงบประมาณ 30,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 25,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 180,300                บาท

เงนินอกงบประมาณ 155,300                บาท

เงนิงบประมาณ 25,000                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 180,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 200,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 222,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 22,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 200,000                บาท

(5) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 650,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 12,053,900             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,053,900             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 12,053,900             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 14,173,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,120,000              บาท

เงนิงบประมาณ 12,053,900             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นผูน้าํทางการจดัการศึกษาดา้นวชิาชพี  งานวจิยั และบรกิารอย่างมคุีณภาพ  มาตรฐานและนาํไปสู่การปฏบิตัิ

ไดอ้ย่างเป็นเลศิบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีส่ามารถขบัเคลือ่นยุทธศาสตรข์องชาตแิละของพื้นทีไ่ด ้

อย่างสมดุลย ัง่ยนืท ัง้ทางเศรษฐกจิ  สงัคมและสิง่แวดลอ้ม   ดว้ยการบรหิารจดัการทีท่นัสมยั

1. จดัการศึกษาวชิาชพีทีม่คุีณภาพมาตรฐานสากล   2. สรา้งงานวจิยัทีส่รา้งคุณค่า   3. ใหบ้รกิารและถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ก่ชมุชนและผูป้ระกอบการในพื้นที ่  4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   5. 

พฒันาและยกระดบัองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  6. นาํการบรหิารจดัการทีท่นัสมยัมาใช ้

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

997,027,600                

1,016,532,300              
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,202.3469      1,239.0986      2,094.2225      2,122.0333      2,378.2034      

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 997.0276        1,016.5323      1,886.5849      1,910.2430      2,162.1773      

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 205.3193        222.5663        207.6376        211.7903        216.0261        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 205.3193        222.5663        207.6376        211.7903        216.0261        

1. เพื่อผลิตกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท่ี์มีคณุภาพ

ตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของนายจา้ง

ทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 79 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 138.1136      150.8854      199.3246      219.2571      241.1828      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 47.8259         51.3500         52.3770         53.4245         54.4930         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 47.8259         51.3500         52.3770         53.4245         54.4930         

2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหมี้ความรู ้ความสามารถใน

การพฒันาตนเอง       เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 84 86 88 90 92

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบั

บรกิารวชิาการและวชิาชพี  ทีม่ต่ีอประโยชนจ์าก

การบรกิาร

รอ้ยละ 77 78 79 80 81

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพ 

ในการแข่งขนัของประเทศในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.3537       22.0258       70.0000       80.0000       90.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5324           0.5431           0.5540           0.5650           0.5763           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5324           0.5431           0.5540           0.5650           0.5763           

3. เพื่อผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

356



เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของนายจา้ง

ทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 79 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 820.3104      816.3402      1,559.7604    1,543.4860    1,753.4946    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 151.5850        165.1897        149.1135        152.0958        155.1377        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 151.5850        165.1897        149.1135        152.0958        155.1377        

4. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรู ้

และสรา้งนวตักรรมท่ีนําไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมของทอ้งถิ่น และประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาตหิรอื

นานาชาติ

โครงการ 6 6 6 6 6

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชน ์ในเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 65 70 75 80 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/ นวตักรรม

ทีน่าํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะ 1 ปี

โครงการ 46 49 52 55 58

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 18.7499       24.7809       55.0000       65.0000       75.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.0178           4.0982           4.1801           4.2637           4.3490           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.0178           4.0982           4.1801           4.2637           4.3490           

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้ักศึกษาและชมุชน   ในการ

อนุรกัษ ์ ทาํนุบาํรุง  ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้น 

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 45 45 45 45 45

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการต่อประโยชน ์

ของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 84 86 88 90 92

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุ 

บาํรุงศิลปวฒันธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000         2.5000         2.5000         2.5000         2.5000         

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.3581           1.3853           1.4130           1.4413           1.4701           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.3581           1.3853           1.4130           1.4413           1.4701           

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 9.2085       -              -              -              2.5250       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

9 150.2868    362.1843    153.4250    -              27.2617     

รวม 10 159.4953    362.1843    153.4250    -              29.7867      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  78,445,800  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  6 รายการ  เป็นเงนิ  81,049,500  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 989,251,400                 

2. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 2,500,000                    

3. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 24,780,900                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 348.7266     166.4710     219.7387     141.9800     139.6160     1,016.5323   

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

348.7266     166.4710     219.7387     117.1991     137.1160     989.2514     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       90.5581        26.2597        14.8549         0.2000        19.0127      150.8854

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           9.0258        13.0000        22.0258

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     258.1685      140.2113      204.8838      107.9733      105.1033      816.3402

2. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               2.5000        2.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           2.5000         2.5000

3. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               24.7809       -               24.7809       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          14.7809              -          14.7809

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          10.0000              -          10.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

90.5581    26.2597     14.8549   0.2000     19.0127    150.8854   

90.5581      26.2597       14.8549     0.2000       19.0127      150.8854     

7.1.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,100 2,200 2,300 2,400 2,500

 ( 2,208 )

คน 3,450 3,000 3,100 3,200 3300

 ( 3,056 )

คน 4,520 7,800 7,900 8,000 8,100

 ( 7,834 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 80 )

95 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 113.3873 45.4724 63.0121 69.3133 76.2446

 ( 75.3711 )

ลา้นบาท 185.9395      202.2354   251.7016     272.6816     295.6757     

ลา้นบาท 138.1136      150.8854   199.3246     219.2571     241.1828     

ลา้นบาท 88.9454       90.5581     99.6139      109.5753     120.5328     

ลา้นบาท 19.4276       26.2597     36.0621      39.6683      43.6351      

ลา้นบาท 24.2406       14.8549     36.6986      40.3685      44.4054      

ลา้นบาท 2.5000         0.2000      4.9500       5.4450       5.9895       

ลา้นบาท 3.0000         19.0127     22.0000      24.2000      26.6200      

ลา้นบาท 47.8259        51.3500     52.3770      53.4245      54.4930      

ลา้นบาท 47.8259       51.3500     52.3770      53.4245      54.4930      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                 989,251,400

7.1.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                 150,885,400

 เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพอดุมศึกษาสาํหรบัสถาบนัอดุมศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตร ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ / ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -              -           9.0258     13.0000    22.0258    

-              -                -             9.0258       13.0000      22.0258      

7.1.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 50 50 50 50

 ( 50 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 17.8861 22.0258 70.0000 80.0000 90.0000

 ( 13.1603 )

ลา้นบาท 17.8861        22.5689     70.5540      80.5650      90.5763      

ลา้นบาท 17.3537        22.0258     70.0000      80.0000      90.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.3537         9.0258      25.0000      30.0000      35.0000      

ลา้นบาท 11.0000       13.0000     45.0000      50.0000      55.0000      

ลา้นบาท 0.5324         0.5431      0.5540        0.5650        0.5763        

ลา้นบาท 0.5324         0.5431      0.5540       0.5650       0.5763       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                   22,025,800

 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารศึกษาและบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาตนเอง  หน่วยงานและชมุชน

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ใหค้วามรูง้านบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

258.1685   140.2113    204.8838 107.9733   105.1033   816.3402   

258.1685     140.2113      204.8838   107.9733     105.1033     816.3402     

7.1.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 6,800  3,800  3,900  4,000  4,100 

 ( 4,161 )

คน 7,300 6,000 6,100 6,200 6,300

 ( 6,221 )

คน 17,200  16,000 16,100 16,200 16,300

 ( 16,424 )

รอ้ยละ  95 95  95  95  95 

 ( 80 )

รอ้ยละ 95 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 292.7689 357.3591 481.2257 529.3486 582.2830

 ( 251.8730 )

ลา้นบาท 971.8954      981.5299   1,708.8739   1,695.5818   1,908.6323   

ลา้นบาท 820.3104      816.3402   1,559.7604   1,543.4860   1,753.4946   

ลา้นบาท 230.6974      258.1685   294.9854     324.4839     356.9323     

ลา้นบาท 135.1404      140.2113   208.6751     229.5426     252.4968     

ลา้นบาท 296.8441      204.8838   783.5493     689.6538     814.2792     

ลา้นบาท 84.6005       107.9733   118.5506     130.4056     143.4462     

ลา้นบาท 73.0280       105.1033   154.0000     169.4000     186.3400     

ลา้นบาท 151.5850      165.1897   149.1135     152.0958     155.1377     

ลา้นบาท 151.5850      165.1897   149.1135     152.0958     155.1377     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 816,340,200

  เพือ่ใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีจีาํนวนเพิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตร ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ / ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -              -           -            2.5000     2.5000     

-              -                -             -              2.5000       2.5000       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 50 50 50 50

 ( 49 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000

 ( 2.3102 )

ลา้นบาท 3.8581         3.8853      3.9130        3.9413        3.9701        

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.5000        2.5000        2.5000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.5000       2.5000       2.5000       

ลา้นบาท 1.3581         1.3853      1.4130        1.4413        1.4701        

ลา้นบาท 1.3581         1.3853      1.4130       1.4413       1.4701       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    2,500,000

7.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                    2,500,000

 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัศิลปะและวฒันธรรมไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ / กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตาม

่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

363



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -              -           14.7809    -            14.7809    

-              -                -             14.7809      -              14.7809      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ  51 40 40 40 40

 ( 40 )

โครงการ  36 40 40 40 40

 ( 40 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 9.1379  14.7809  25.0000  30.0000  35.0000 

 ( 9.1357 )

ลา้นบาท 10.0110        15.6715     25.9084      30.9266      35.9451      

ลา้นบาท 9.1379         14.7809     25.0000      30.0000      35.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.1379         14.7809     25.0000      30.0000      35.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.8731         0.8906      0.9084        0.9266        0.9451        

ลา้นบาท 0.8731         0.8906      0.9084       0.9266       0.9451       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวิจยั                   24,780,900

7.3.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี                   14,780,900

 เพือ่ใหม้ผีลงานทีห่น่วยงานภาครฐัและเอกชน  สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ :  จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตาม

่

เชงิเวลา :  รอ้ยละของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ / ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณ

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -              -           10.0000    -            10.0000    

-              -                -             10.0000      -              10.0000      

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ  30  30  30  30  30 

 (  30  )

โครงการ 15 30 30 30 30

 ( 30 )

รอ้ยละ  70  70  70  70  70 

 (  70  )

ลา้นบาท 9.6120 10.0000 30.0000 35.0000 40.0000

 ( 9.6120 )

ลา้นบาท 12.7567        13.2076     33.2717      38.3371      43.4038      

ลา้นบาท 9.6120         10.0000     30.0000      35.0000      40.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.6120         10.0000     30.0000      35.0000      40.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.1447         3.2076      3.2717        3.3371        3.4038        

ลา้นบาท 3.1447         3.2076      3.2717       3.3371       3.4038       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้                   10,000,000

  เพือ่ใหม้ผีลงานทีห่น่วยงานภาครฐัและเอกชน  สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา :  รอ้ยละของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ / ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณ

่

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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150,885,400 บาท

1. งบบคุลากร 90,558,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 85,292,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 71,123,100             บาท

(1) อตัราเดมิ 63,529,700             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 3,783,600              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการเพิม่ 3,783,600              บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 26,200                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 14,169,600             บาท

(1) อตัราเดมิ 13,010,500             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 1,134,300              บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 24,800                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,265,400              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,265,400              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,027,700              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 237,700                บาท

2. งบดาํเนินงาน 26,259,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,259,700             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,259,700             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,368,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,654,800              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,286,400              บาท

เงนิงบประมาณ 6,368,400              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนข ัน้เต็ม 192,600                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนข ัน้เต็ม 30,400                  บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,403,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 324,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,387,300              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,700,000              บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 907,900                บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 472,500                บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 945,000                บาท

(11) วสัดกุ่อสรา้ง 340,200                บาท

(12) วสัดงุานบา้นงานครวั 226,800                บาท

(13) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 340,200                บาท

(14) วสัดกุารศึกษา 6,240,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 3,050,700              บาท

(16) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 330,700                บาท

3. งบลงทนุ 14,854,900             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 14,854,900             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,646,400              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 5,646,400              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเรยีนการสอนหอ้งเรยีนรวม 1 ชดุ 1,031,200              บาท

(2) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารตกึ บธ.3 ใหม่ 1 ชดุ 3,431,200              บาท

(3) ครภุณัฑส์นบัสนุนการเรยีนการสอนคณะ บธ.ศศ.เชยีงราย 1 ชดุ 1,184,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,208,500              บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,208,500              บาท

(1) อาคารเรยีนรวมบรหิารธุรกจิและศิลปศาสตร ์1 หลงั 9,208,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 43,850,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,525,000              บาท

เงนิงบประมาณ 41,325,000             บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 9,595,000              บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 18,230,900             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 4,290,600              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 9,208,500              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 200,000                บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 200,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 200,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 19,012,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดัการศึกษา 19,012,700             บาท
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22,025,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,025,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,025,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 9,025,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,568,900              บาท

เงนินอกงบประมาณ 543,100                บาท

เงนิงบประมาณ 9,025,800              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 13,000,000             บาท

1) โครงการความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งคณะสตัวแพทยศ์าสตรจ์ฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยักบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วทิยาเขตน่าน เพือ่

พฒันาการผลติบณัฑติสาขาสตัวแพทยศ์าสตรแ์ละ ถ่ายทอดเทคโนโลย ีการผลติปศุ

สตัว ์ณ จงัหวดัน่าน 5,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการปฏบิตักิารซ่อมบาํรงุและการวางแผนการซ่อมบาํรงุเคลือ่นที่ 2,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนกจิกรรมมลูนธิโิครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 2,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการตามพระราชดาํริ 2,000,000              บาท

5) โครงการถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตรก์ารวจิยัและนาํผลงานวจิยัสู่ภาคประชาชน

ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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816,340,200 บาท

1. งบบคุลากร 258,168,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 247,449,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 230,218,500           บาท

(1) อตัราเดมิ 195,728,600            บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 14,700,600             บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการเพิม่ 15,036,600             บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 48,700                  บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 4,704,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 17,231,000             บาท

(1) อตัราเดมิ 15,814,200             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 1,379,200              บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 37,600                  บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,060,600              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 4,060,600              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 4,060,600              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 85,926,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 81,866,200             บาท

เงนิงบประมาณ 4,060,600              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,658,400              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,658,400              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,358,200              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 300,200                บาท

2. งบดาํเนินงาน 140,211,300           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 112,239,000           บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 112,239,000           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 200,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 9,625,900              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 18,982,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,356,100              บาท

เงนิงบประมาณ 9,625,900              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 9,831,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนข ัน้เต็ม 448,400                บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนข ัน้เต็ม 114,100                บาท

(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 3,429,600              บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,132,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,350,000              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,350,000              บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,390,500              บาท

(11) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 429,800                บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 6,000,000              บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,150,000              บาท

(14) วสัดกุ่อสรา้ง 1,134,000              บาท

(15) วสัดงุานบา้นงานครวั 756,000                บาท

(16) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 756,000                บาท

(17) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,410,400              บาท

(18) วสัดกุารศึกษา 53,700,000             บาท

(19) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 12,000,000             บาท

(20) วสัดกุารเกษตร 630,000                บาท

(21) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 400,900                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 27,972,300             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 27,972,300             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 572,500                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 634,300                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 20,565,500             บาท

(4) ค่าเช่าวงจรเชื่อมต่อโครงข่ายระบบสอืสารเทคโนโลยสีารสนเทศและอนิเตอรเ์น็ต 6,200,000              บาท

3. งบลงทนุ 204,883,800           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 204,883,800           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 103,052,200           บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 103,052,200            บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,300,500              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(1.1) เครือ่งมอืวเิคราะหแ์ละควบคมุคณุภาพอาหารของศูนยอ์ตุสาหกรรม

เกษตร 1 ชดุ 637,600                บาท

(1.2) แท่นพมิพล์ทิรอกราฟ 1 ตวั 264,000                บาท

(1.3) เครือ่งทดสอบความสามารถทางการพมิพอ์อฟเซทกบัวสัดพุมิพ ์1 เครือ่ง 640,000                บาท

(1.4) ชดุครภุณัฑว์เิคราะหค์ณุภาพนํา้และสิง่แวดลอ้ม 1 ชดุ 666,900                บาท

(1.5) เครือ่งหาค่าออสโมลารติี้ในนํา้เชื้อ 1 ชดุ 212,000                บาท

(1.6) เครือ่งวเิคราะหเ์นื้อสมัผสั 1 เครือ่ง 480,000                บาท

(1.7) เครือ่งทดสอบการตา้นทานแรงดงึขาดกระดาษพมิพ ์1 เครือ่ง 400,000                บาท

(2) ครภุณัฑส์าํนกังานอธกิารบด ี1 ชดุ 2,086,100              บาท
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(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยเีครือ่งกล 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(4) ชดุทดลองเครือ่งกลไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลบัและหมอ้แปลงไฟฟ้า 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(5) ชดุทดลองเครือ่งกลไฟฟ้า 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(6) ระบบถ่ายทอดสญัญาณภาพและมลัตมิเีดยี 1 ระบบ 33,809,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 44,495,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,224,700              บาท

เงนิงบประมาณ 42,270,300             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 8,460,900              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 33,809,400             บาท

(7) ระบบคน้หาเชงิอกัษรอตัโนมตัแิละการจดัการขอ้มลู 1 ระบบ 30,956,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 40,740,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,037,000              บาท

เงนิงบประมาณ 38,703,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 7,746,300              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 30,956,700             บาท

(8) ระบบศูนยก์ลางการจดัการและกระจายสญัญาณผ่านใยแกว้นาํแสงความเรว็สูง

 1 ระบบ 7,260,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 48,400,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 48,400,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 7,260,000              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 41,140,000             บาท

(9) ระบบรบัส่งและประมวลผลสญัญาณผ่านตวันาํทองแดงโดยอเิลก็ทรอนกิส์

สวทิซ ์1 ระบบ 6,885,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 45,900,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 45,900,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 6,885,000              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 39,015,000             บาท

(10) ระบบศูนยก์ลางการพฒันาการศึกษาพรอ้มส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 1

 ระบบ 5,329,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,530,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 35,530,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 5,329,500              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 30,200,500             บาท

371



(11) ระบบควบคมุและวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงระดบัสญัญาณทางไฟฟ้าอตัโนมตัิ

 1 ระบบ 7,425,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 49,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 49,500,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 7,425,000              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 42,075,000             บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 101,831,600           บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 43,210,400             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 31,960,400             บาท

รวม 8 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) โครงการปรบัปรงุอาคารสตัวศาสตร ์ลาํปาง 7,125,000              บาท

(1.2) ปรบัปรงุขยายไฟฟ้าพรอ้มหมอ้แปลง(อาคารเรยีนรวม) 1 ระบบ 1,057,500              บาท

(1.3) ปรบัปรงุอาคารเรยีนศึกษาท ัว่ไป 892,600                บาท

(1.4) โครงการป้องกนันํา้ท่วมและปรบัปรงุภมูทิศัน์ 6,000,000              บาท

(1.5) โครงการปรบัปรงุระบบนํา้บาดาลส่วนกลาง 1 รายการ 2,625,000              บาท

(1.6) ปรบัปรงุอาคารเรยีนและปฏบิตักิารวศิวกรรมศาสตร ์1 รายการ 7,425,000              บาท

(1.7) ปรบัปรงุอาคารหอ้งปฏบิตักิารระบบการผลติอตัโนมตั ิ1 รายการ 5,930,800              บาท

(1.8) ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเขา้หอพกั 1 รายการ 904,500                บาท

(2) ปรบัปรงุภมูทิศันส์าํนกังานอธกิารบด ี1 รายการ 11,250,000             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 58,621,200             บาท

(1) อาคารเอนกประสงค ์1 หลงั 4,471,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 80,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 76,000,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 15,200,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 4,471,200              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 56,328,800             บาท

(2) อาคารเรยีนรวมและศูนยพ์ฒันาเทคโนโลยเีพือ่อนุรกัษภ์มูปิญัญาลา้นนาพรอ้ม

อาคารประกอบ 1 รายการ 32,775,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 230,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,500,000             บาท

เงนิงบประมาณ 218,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 32,775,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 92,862,500             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 92,862,500             บาท

(3) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า 1 หลงั 21,375,000             บาท
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งบประมาณทัง้สิ้น 150,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 142,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 21,375,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 60,562,500             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 60,562,500             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 107,973,300           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 107,973,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 95,773,300             บาท

1 เงนิเดือน 95,773,300             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 95,773,300             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 12,200,000             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 105,103,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดัการศึกษา 20,000,000             บาท

2) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 85,103,300             บาท
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2,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 2,500,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,885,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,385,300              บาท

เงนิงบประมาณ 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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14,780,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,780,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,780,900             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 14,780,900             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 15,671,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 890,600                บาท

เงนิงบประมาณ 14,780,900             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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10,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 10,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 13,207,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,207,600              บาท

เงนิงบประมาณ 10,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั เนน้ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัดิา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีค่ิดเป็น 

ทาํเป็น ใชเ้ป็น อย่างมคุีณธรรมและจรยิธรรม

1. ผลติกาํลงัคนในระดบัอดุมศึกษา มุง่เนน้วชิาชพีบนพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีทีม่คุีณภาพและมี

ความสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม สู่การผลติและการบรกิารทีส่ามารถ

ถ่ายทอดและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ   3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม ทีม่แีนวคิดสรา้งสรรค ์เพือ่การมี

อาชพีอสิระและพฒันาอาชพี เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั   4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

826,083,200                

771,072,400                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,065.1500     1,053.1177     2,669.7514     2,668.0202     3,000.4852     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 826.0832        771.0724        2,344.1655     2,275.6294     2,542.4910     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 239.0668        282.0453        325.5859        392.3908        457.9942        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 239.0668       282.0453       325.5859       392.3908       457.9942       

1. หน่วยงานไดร้บัการแกไ้ขปญัหาและฟ้ืนฟู

ผลกระทบที่เกดิจากเหตุอทุกภยั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.1490       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 72 72 76 78 78

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 82 82 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 166.9073     128.9158     396.4074     503.6033     521.3698     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 57.3177         71.1166         79.9680         93.5038         109.4868        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 57.3177         71.1166         79.9680         93.5038         109.4868       

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 84 84 88 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์าก

การบรกิาร

รอ้ยละ 77 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 62 62 66 68 68

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.5460        3.5460        3.9006        4.2907        4.7198        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3348          1.4793          1.6272          1.7899          1.9689          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3348          1.4793          1.6272          1.7899          1.9689          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 72 72 76 78 78

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 85 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 80 82 82

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 620.9199     610.1000     1,883.8304   1,704.7237   1,950.3582   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 178.0352        206.0648        239.9293        292.2234        340.6902        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 178.0352       206.0648       239.9293       292.2234       340.6902       

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ

อนุรกัษ ์ทํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 3 2 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 84 84 88 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 3 1 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.0000        4.2680        4.6948        5.1643        5.6807        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.1511          1.0717          1.2860          1.5432          1.8518          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.1511          1.0717          1.2860          1.5432          1.8518          

6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 20 15 30 30 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 2 2 4 5 5
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 

1 ปี

โครงการ 3 1 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 19.5610       24.2426       55.3323       57.8474       60.3625       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.2280          2.3129          2.7754          3.3305          3.9965          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.2280          2.3129          2.7754          3.3305          3.9965          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 21.3750     60.5625     60.5625     -              7.5000       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

3 44.9134     284.9841    68.6375     -              19.4000     

รวม 4 66.2884      345.5466    129.2000    -              26.9000      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  20,688,400  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  45,600,000  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 742,561,800                 

2. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 4,268,000                    

3. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 24,242,600                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 194.8359     131.0411     244.0251     102.1943     98.9760       771.0724     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

194.8359     131.0411     244.0251     77.9517       94.7080       742.5618     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       42.7896        14.2189        42.7050        21.7953         7.4070      128.9158

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           3.5460              -           3.5460

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     152.0463      116.8222      201.3201        52.6104        87.3010      610.1000

2. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               4.2680        4.2680        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           4.2680         4.2680

3. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               24.2426       -               24.2426       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          14.2426              -          14.2426

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          10.0000              -          10.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

42.7896    14.2189      42.7050   21.7953    7.4070      128.9158   

42.7896      14.2189       42.7050     21.7953      7.4070       128.9158     

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  742,561,800

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  128,915,800

 สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและมาตรฐานอดุมศึกษาเพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพตาม

ความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,000 2,095 2,874 3,105 3,105

 ( 2,359 )

คน 2000 2837 3105 3105 3045

 ( 2543 )

คน 9245 7911 9039 9270 9270

 ( 7058 )

รอ้ยละ 82 84 85 87 87

 ( 100 )

รอ้ยละ 86 87 88 89 90

 ( 100 )

ลา้นบาท 74.925300 170.241300 193.899400 214.793700 238.398300

 ( 48.378000 )

ลา้นบาท 224.2250      200.0324   476.3754     597.1071     630.8566     

ลา้นบาท 166.9073      128.9158   396.4074     503.6033     521.3698     

ลา้นบาท 41.8889       42.7896     45.1582      47.6689      50.3301      

ลา้นบาท 14.3720       14.2189     108.1152     123.9453     142.1495     

ลา้นบาท 91.9820       42.7050     202.5080     288.8096     282.9715     

ลา้นบาท 14.5146       21.7953     32.4783      34.2170      36.0600      

ลา้นบาท 4.1498         7.4070      8.1477       8.9625       9.8587       

ลา้นบาท 57.3177        71.1166     79.9680      93.5038      109.4868     

ลา้นบาท 57.3177       71.1166     79.9680      93.5038      109.4868     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           3.5460      -             3.5460      

-              -                -             3.5460       -              3.5460       

7.1.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 61 71 75 80 80

 ( 40 )

รอ้ยละ 84 85 86 87 87

 ( 87 )

รอ้ยละ 86 87 88 90 90

 ( 91 )

ลา้นบาท 3.546000 3.546000 3.900600 4.290700 4.719800

 ( 1.595200 )

ลา้นบาท 3.8808         5.0253      5.5278        6.0806        6.6887        

ลา้นบาท 3.5460         3.5460      3.9006        4.2907        4.7198        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5460         3.5460      3.9006       4.2907       4.7198       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.3348         1.4793      1.6272        1.7899        1.9689        

ลา้นบาท 0.3348         1.4793      1.6272       1.7899       1.9689       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    3,546,000

 เพือ่จดักิจกรรม/โครงการบรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชมุชนและสงัคมใหม้คีวามรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเองในการมอีาชพีเพิม่รายไดแ้ละเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

152.0463   116.8222    201.3201 52.6104    87.3010    610.1000   

152.0463     116.8222      201.3201   52.6104      71.3010      594.1000     

-              -                -             -              16.0000      16.0000      

7.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  610,100,000

 สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและมาตรฐานอดุมศึกษาเพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

2. จดัสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นกัศึกษา

ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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7.1.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2530 2089 4615 5008 4991

 ( 2559 )

คน 4200 4883 5020 5020 5020

 ( 4586 )

คน 12546 12468 16060 16435 16417

 ( 10994 )

รอ้ยละ 78 79 80 82 82

 ( 100 )

รอ้ยละ 74 76 80 82 82

 ( 100 )

ลา้นบาท 367.228700 659.439700 501.507500 547.987200 600.194400

 ( 241.461600 )

ลา้นบาท 798.9551      816.1648   2,123.7597   1,996.9471   2,291.0484   

ลา้นบาท 620.9199      610.1000   1,883.8304   1,704.7237   1,950.3582   

ลา้นบาท 142.4938      152.0463   160.4283     169.3133     178.7313     

ลา้นบาท 100.6299      116.8222   248.4395     280.1640     316.6470     

ลา้นบาท 253.6912      201.3201   1,382.3229  1,156.7365  1,350.1638  

ลา้นบาท 35.8410       52.6104     69.4350      73.2111      77.2138      

ลา้นบาท 88.2640       87.3010     23.2047      25.2988      27.6023      

ลา้นบาท 178.0352      206.0648   239.9293     292.2234     340.6902     

ลา้นบาท 178.0352      206.0648   239.9293     292.2234     340.6902     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             4.2680      4.2680      

-              -                -             -              4.2680       4.2680       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 48 85 87 90 90

 ( 22 )

รอ้ยละ 85 87 90 95 95

 ( 91 )

รอ้ยละ 87 88 89 90 90

 ( 88 )

ลา้นบาท 2.000000 4.268000 4.694800 5.164300 5.680700

 ( 0.423400 )

ลา้นบาท 3.1511         5.3397      5.9808        6.7075        7.5325        

ลา้นบาท 2.0000         4.2680      4.6948        5.1643        5.6807        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000         4.2680      4.6948       5.1643       5.6807       

ลา้นบาท 1.1511         1.0717      1.2860        1.5432        1.8518        

ลา้นบาท 1.1511         1.0717      1.2860       1.5432       1.8518       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    4,268,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    4,268,000

 จดักิจกรรม/โครงการ เพือ่ปลูกฝงัค่านิยมและส่งเสรมิใหน้กัศึกษาและชมุชน อนุรกัษ ์ทาํนุบาํรุง ศิลปวฒันธรรม

ไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           14.2426    -             14.2426    

-              -                -             14.2426      -              14.2426      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 31 55 60 62 65

 ( 31 )

โครงการ 31 55 60 62 65

 ( 31 )

รอ้ยละ 73 74 75 76 76

 ( - )

ลา้นบาท 9.56100 19.934400 21.927800 22.924500 23.921200

 ( 9.56100 )

ลา้นบาท 9.7563         14.7726     22.5638      23.6877      24.8370      

ลา้นบาท 9.5610         14.2426     21.9278      22.9245      23.9212      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.5610         14.2426     21.9278      22.9245      23.9212      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.1953         0.5300      0.6360        0.7632        0.9158        

ลา้นบาท 0.1953         0.5300      0.6360       0.7632       0.9158       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   24,242,600

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   14,242,600

 เพือ่วจิยัและพฒันารวมท ัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ

ทอ้งถิน่และประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           10.0000    -             10.0000    

-              -                -             10.0000      -              10.0000      

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 29 53 55 57 60

 ( 29 )

โครงการ 29 53 55 57 60

 ( 29 )

รอ้ยละ 73 74 75 76 76

 ( - )

ลา้นบาท 10.000000 30.367800 33.404500 34.922900 36.441300

 ( 10.000000 )

ลา้นบาท 12.0327        11.7829     35.5439      37.4902      39.5220      

ลา้นบาท 10.0000        10.0000     33.4045      34.9229      36.4413      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.0000       10.0000     33.4045      34.9229      36.4413      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.0327         1.7829      2.1394        2.5673        3.0807        

ลา้นบาท 2.0327         1.7829      2.1394       2.5673       3.0807       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   10,000,000

 เพือ่วจิยัและพฒันาสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เพือ่นาํไปสู่การสรา้งนวตักรรมที่สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ

ทอ้งถิน่และประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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128,915,800 บาท

1. งบบคุลากร 42,789,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 41,207,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 41,207,700             บาท

(1) อตัราเดมิ 34,716,400             บาท

(2) เงนิ พ.ค.ช. 7,700                   บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 3,178,800              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 134,400                บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 3,170,400              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,581,900              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,581,900              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,581,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 14,218,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,923,800             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,923,800             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 2,099,300              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 1,286,400              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 814,600                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 127,500                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000                บาท

(6) วสัดกุารศึกษา 7,396,000              บาท

(7) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,000,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,295,100              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 1,295,100              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 159,000                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 115,000                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 1,021,100              บาท

3. งบลงทนุ 42,705,000             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,705,000             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 21,330,000             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 21,330,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,330,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(1.1) ครภุณัฑห์อ้งบรรยายมลัตมิเีดยี 1 ชดุ 500,000                บาท

(1.2) ครภุณัฑป์ระจาํหอ้งเรยีนขนาด 70 คน 16 ชดุ 8,000,000              บาท

(1.3) ครภุณัฑห์อ้งศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษาดว้ยตนเอง 1 ชดุ 130,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(1.4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางการบญัช ี1 ชดุ 700,000                บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางภาษา 4 ชดุ 12,000,000             บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 21,375,000             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,375,000             บาท

(1) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารจดัการ 1 หลงั 21,375,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 150,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 142,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 21,375,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 60,562,500             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 60,562,500             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 21,795,300             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 21,795,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 18,295,300             บาท

1 เงนิเดือน 18,295,300             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 18,295,300             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากร ระดบัปรญิญาโท-เอก 3,500,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 7,407,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 7,407,000              บาท
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3,546,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,546,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,546,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 3,546,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,025,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,479,300              บาท

เงนิงบประมาณ 3,546,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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610,100,000 บาท

1. งบบคุลากร 152,046,300           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 145,092,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 128,870,700           บาท

(1) อตัราเดมิ 106,111,000            บาท

(2) เงนิ พ.ค.ช. 104,900                บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 11,138,400             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,209,600              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 10,306,800             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 16,221,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 16,194,300             บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 27,500                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,953,800              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,953,800              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,953,800              บาท

2. งบดาํเนินงาน 116,822,200           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 102,014,300           บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 102,014,300           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 31,958,200             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 9,039,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 2,515,200              บาท

(4) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,080,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 342,700                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 374,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,151,700              บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 600,000                บาท

(9) ค่าประกนัรถยนต ์(พรบ.) 58,800                  บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,500,000              บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,032,600              บาท

(12) วสัดกุารศึกษา 41,055,000             บาท

(13) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 2,306,500              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,807,900             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 14,807,900             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 238,200                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 308,900                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 14,260,800             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3. งบลงทนุ 201,320,100           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 201,320,100           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 49,706,700             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,000,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,500,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ซอฟตแ์วร ์Microsoft Campus Agreement 1 ชดุ 700,000                บาท

(1.2) ซอฟตแ์วรล์ขิสทิธิ์เอนทไิวรสั 1 ชดุ 800,000                บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟฟิก 1 ชดุ 2,500,000              บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 45,706,700             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 19,140,500             บาท

รวม 36 รายการ (รวม 78 หน่วย)

(1.1) พ่อพนัธุโ์คนม 1 ตวั 50,000                  บาท

(1.2) แม่พนัธุโ์คนม 10 ตวั 350,000                บาท

(1.3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารแพลงกต์อนและอาหารสตัวน์ํา้วยัอ่อน   1 ชดุ 390,000                บาท

(1.4) พ่อพนัธุแ์พะ 2 ตวั 50,000                  บาท

(1.5) แม่พนัธุแ์พะ 20 ตวั 300,000                บาท

(1.6) รถฟารม์แทรกเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่  45 แรงมา้พรอ้มอปุกรณ์ 1 คนั 800,000                บาท

(1.7) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเคมอีตุสาหกรรม 1 หอ้ง 597,000                บาท

(1.8) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์1 หอ้ง 78,500                  บาท

(1.9) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารระบบสารสนเทศ 1 ชดุ 900,000                บาท

(1.10) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารบญัช ี1 ชดุ 850,000                บาท

(1.11) อปุกรณ์ประกอบสาํหรบัชดุทดสอบงานปฐพกีลศาสตร ์1 ชดุ 800,000                บาท

(1.12) โปรแกรมสาํเรจ็รูปเพือ่งานบญัช ี1 ชดุ 150,000                บาท

(1.13) ชดุอปุกรณ์มลัตมิเีดยีหอ้งบรรยาย 4 ชดุ 800,000                บาท

(1.14) ครภุณัฑห์อ้งสมดุ 1 ชดุ 800,000                บาท

(1.15) ครภุณัฑห์อ้งบรรยายรวมระบบโสตมลัตมิเีดยี 6 ชดุ 978,000                บาท

(1.16) เครือ่งช ัง่ 4  ตาํแหน่ง 1 เครือ่ง 84,000                  บาท

(1.17) ชดุเครือ่งกล ัน่นํา้ 1 ชดุ 150,000                บาท

(1.18) เครือ่งมอืตรวจวดักา๊ซมลพษิ (Multi gas detector ) 1 ชดุ 90,000                  บาท

(1.19) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาอาหาร 1 ชดุ 500,000                บาท

(1.20) ชดุฝึกดนตรสีากล 1 ชดุ 300,000                บาท

(1.21) ครภุณัฑห์อ้งประชมุ 30 ทีน่ ัง่ 1 ชดุ 350,000                บาท

(1.22) ครภุณัฑห์อ้งปฎบิตักิารพชืนํา้ 1 ชดุ 100,000                บาท

(1.23) ครภุณัฑห์อ้งปฎบิตักิารสตัวน์ํา้ 1 ชดุ 100,000                บาท
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(1.24) ครภุณัฑห์อ้งเยน็ 1 ชดุ 200,000                บาท

(1.25) เครือ่งส่งสญัญาณวทิยุ FM 1 เครือ่ง 550,000                บาท

(1.26) ชดุทดสอบหาค่า CBR แบบใชร้ะบบไฟฟ้า           1 ชดุ 750,000                บาท

(1.27) ครภุณัฑห์อ้งบรรยาย ขนาด 150 คน 4 ชดุ 3,200,000              บาท

(1.28) ครภุณัฑห์อ้งบรรยาย ขนาด 120 คน 1 ชดุ 760,000                บาท

(1.29) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์1 ชดุ 900,000                บาท

(1.30) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารออกแบบ 1 ชดุ 900,000                บาท

(1.31) ชดุจดันทิรรศการเคลือ่นที ่1 ชดุ 75,000                  บาท

(1.32) ชดุฝึกระบบปฏบิตักิารไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิสย์านยนต ์2 ชดุ 500,000                บาท

(1.33) ชดุฝึกปฏบิตัริะบบเครือ่งลา่งและระบบส่งกาํลงั 2 ชดุ 400,000                บาท

(1.34) เครือ่งกรองนํา้ดืม่สแตนเลส พรอ้มตดิตัง้ 1 ชดุ 210,000                บาท

(1.35) ครภุณัฑห์อ้งบนัทกึเสยีงเพือ่การศึกษา 1 ชดุ 360,000                บาท

(1.36) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางอาหารและโภชนาการ        1 ชดุ 768,000                บาท

(2) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารสาขาสตัวศาสตร ์1 ชดุ 3,930,000              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเภสชัวทิยา 1 ชดุ 4,796,000              บาท

(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสูตศิาสตร ์1 ชดุ 7,000,000              บาท

(5) ครภุณัฑห์อ้งบรรยายรวม 100 ทีน่ ัง่ 2 หอ้ง 2,000,000              บาท

(6) ชดุปฏบิตักิารระบบไฟฟ้ากาํลงั 1 ชดุ 4,000,000              บาท

(7) ชดุฝึก  Modern  Electronics  and  Telecommunications  Technolgy

 1 ชดุ 2,500,000              บาท

(8) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทดสอบสิง่ทอ 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(9) หอ้งปฏบิตักิารรวมเครือ่งมอืวดัและทดสอบทางไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส ์1 ชดุ 1,340,200              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 151,613,400           บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 106,700,000            บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 52,700,000             บาท

รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุโรงเรอืนเลี้ยงสตัว ์2 หลงั 4,000,000              บาท

(1.2) ปรบัปรงุโรงอาหารวทิยาเขตนครศรธีรรมราช 1 หลงั 4,000,000              บาท

(1.3) ปรบัปรงุสนามกฬีา 1 งาน 5,000,000              บาท

(1.4) ปรบัปรงุระบบสาธารณูปการ 1 ระบบ 6,000,000              บาท

(1.5) ปรบัปรงุระบบประปา 1 ระบบ 6,000,000              บาท

(1.6) ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแรงตํา่ 1 ระบบ 5,000,000              บาท

(1.7) ปรบัปรงุอาคารและตูเ้ลี้ยงปลาพพิธิภณัฑส์ตัวน์ํา้ 1 งาน 5,000,000              บาท

(1.8) สะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1 สะพาน 7,700,000              บาท

(1.9) ปรบัปรงุอาคารปฏบิตังิานช่าง 1 หลงั 5,000,000              บาท

(1.10) ก่อสรา้งบ่อปฏบิตักิารเลี้ยงกุง้ 1 งาน 5,000,000              บาท
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(2) แฟลตอาจารย ์30 ยูนติ  1 หลงั 29,000,000             บาท

(3) ต่อเตมิอาคารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี1 หลงั 25,000,000             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 44,913,400             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและสารสนเทศ 1 หลงั 24,225,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 170,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 161,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 24,225,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 68,637,500             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 68,637,500             บาท

(2) อาคารเรยีนสาขาวศิวกรรม 1 หลงั 11,180,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 94,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 94,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 19,500,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 11,180,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 49,820,000             บาท

(3) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 9,508,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 218,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,900,000             บาท

เงนิงบประมาณ 207,100,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 31,065,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 9,508,400              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 166,526,600            บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 52,610,400             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 52,610,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 45,350,400             บาท

1 เงนิเดือน 45,350,400             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 45,350,400             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากร ระดบัปรญิญาโท-เอก 6,500,000              บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 760,000                บาท
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5. งบรายจา่ยอืน่ 87,301,000             บาท

1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 50,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิสนองพระราชดาํริ 2,264,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 19,037,000             บาท

4) โครงการจดัสรรทนุการศึกษาในสาขาทีข่าดแคลนแก่นกัศึกษาในเขตพฒันาพเิศษ

เฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 16,000,000             บาท
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4,268,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,268,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 4,268,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,339,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,071,700              บาท

เงนิงบประมาณ 4,268,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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14,242,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,242,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,242,600             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 14,242,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 14,772,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 530,000                บาท

เงนิงบประมาณ 14,242,600             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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10,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 10,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 11,782,850             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,782,850              บาท

เงนิงบประมาณ 10,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัช ัน้นาํดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ชมุชน สงัคมและนานาชาติ

1. ผลติและพฒันากาํลงัคนทีม่คุีณภาพ   2. วจิยัและสรา้งนวตักรรม เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม  

 3. บรกิารวชิาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่พฒันาชมุชนและสงัคม   4. สบืสานศิลปวฒันธรรมและ

อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   5. บรหิารจดัการทีท่นัสมยั และมธีรรมาภบิาล

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู

673,184,300                

664,596,400                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 805.0214        807.3064        1,258.4204     1,291.6862     1,325.9605     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 673.1843        664.5964        1,115.9094     1,146.1012     1,177.1465     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 131.8371        142.7100        142.5110        145.5850        148.8140        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 131.8371       142.7100       142.5110       145.5850       148.8140       

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 71 73 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา1ปี

รอ้ยละ 70 70 71 72 73

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 148.4752     163.8703     262.4214     267.6122     272.9065     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 42.6766         44.8090         45.7050         46.6190         47.5510         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 42.6766         44.8090         45.7050         46.6190         47.5510         

2. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 84 86 88 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์าก

การบรกิาร

รอ้ยละ 77 78 79 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา1ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.9590        5.9590        5.9590        5.9590        5.9590        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.9422          0.9500          1.0000          1.0000          1.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.9422          0.9500          1.0000          1.0000          1.0000          

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 71 73 75

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา1ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 506.2858     480.5851     833.3470     858.3480     884.0990     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 86.8415         94.7510         93.0060         94.8660         96.7630         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 86.8415         94.7510         93.0060         94.8660         96.7630         

4. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 8 50 55 60 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคมชมุชน

โครงการ 3 4 5 6 6

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา

1ปี

3 60 65 68 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.5143       12.2320       12.2320       12.2320       12.2320       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.6704          1.5000          2.1000          2.4000          2.8000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.6704          1.5000          2.1000          2.4000          2.8000          

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 19 20 20 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 84 86 88 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา1ปี

โครงการ 19 20 20 20 20

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.9500        1.9500        1.9500        1.9500        1.9500        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7065          0.7000          0.7000          0.7000          0.7000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7065          0.7000          0.7000          0.7000          0.7000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

3 60.9980     150.9440    -              -              11.5700     

รวม 3 60.9980      150.9440    -              -              11.5700      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  45,893,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  15,105,000  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 650,414,400                 

2. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 1,950,000                    

3. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 12,232,000                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 185.2175     103.5589     190.3065     113.0565     72.4570       664.5964     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

185.2175     103.5589     190.3065     100.8245     70.5070       650.4144     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       57.0182        12.6999        49.6940        37.9582         6.5000      163.8703

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           5.9590              -           5.9590

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     128.1993        90.8590      140.6125        56.9073        64.0070      480.5851

2. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               1.9500        1.9500        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           1.9500         1.9500

3. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               12.2320       -               12.2320       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           3.2173              -           3.2173

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           9.0147              -           9.0147

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

57.0182    12.6999      49.6940   37.9582    6.5000      163.8703   

57.0182      12.6999       49.6940     37.9582      6.5000       163.8703     

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  650,414,400

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  163,870,300

 เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพ คุณธรรมและมคีวามเป็นมอือาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์และพฒันาคุณภาพ
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7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,510 1,450 1,520 1,580 1,580

 ( 1635 )

คน 1,620 1,610 1,700 1,760 1,800

 ( 1845 )

คน 4,760 4,150 4,220 4,390 4,580

 ( 4,751 )

95 95 95 95 95

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 84.96 )

ลา้นบาท 57.0182 138.7048 152.5750 160.2040 168.2140

 ( 101.7780 )

ลา้นบาท 191.1518      208.6793   308.1264     314.2312     320.4575     

ลา้นบาท 148.4752      163.8703   262.4214     267.6122     272.9065     

ลา้นบาท 54.9689       57.0182     60.1237      63.2989      66.6560      

ลา้นบาท 14.3903       12.6999     21.9141      22.2780      22.6496      

ลา้นบาท 50.5172       49.6940     101.2742     98.8988      96.0843      

ลา้นบาท 22.0988       37.9582     70.8739      74.7363      78.9484      

ลา้นบาท 6.5000         6.5000      8.2355       8.4002       8.5682       

ลา้นบาท 42.6766        44.8090     45.7050      46.6190      47.5510      

ลา้นบาท 42.6766       44.8090     45.7050      46.6190      47.5510      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.9590      -             5.9590      

-              -                -             5.9590       -              5.9590       

7.1.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 55 49 50 51 52

 ( 55 )

รอ้ยละ 84 85 85 85 85

 ( 84.48 )

ลา้นบาท 5.9590 6.1131 6.7350 8.0820 9.6980

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 100 )

ลา้นบาท 6.9012         6.9090      6.9590        6.9590        6.9590        

ลา้นบาท 5.9590         5.9590      5.9590        5.9590        5.9590        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.9590         5.9590      5.9590       5.9590       5.9590       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.9422         0.9500      1.0000        1.0000        1.0000        

ลา้นบาท 0.9422         0.9500      1.0000       1.0000       1.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    5,959,000

 เพือ่เผยแพร่ความรูใ้นรูปแบบการบรกิารวชิาการและใหค้าํปรกึษา เพือ่ใหช้มุชนและสงัคมสามารถพึง่พาตนเองได ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ฝึกอบรม ใหค้วามรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยสูี่ชมุชน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

128.1993   90.8590      140.6125 56.9073    64.0070    480.5851   

128.1993     90.8590       140.6125   56.9073      64.0070      480.5851     

7.1.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,010 1,775 2,010 2,115 2,300

 ( 1586 )

คน 2,740 2,930 2,950 2,980 2,980

 ( 2648 )

คน 7,850 7,690 8,120 8,390 8,440

 ( 6,611 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 330.8688 457.3149 503.0460 553.3510 608.6860

 ( 291.9710 )

ลา้นบาท 593.1273      575.3361   926.3530     953.2140     980.8620     

ลา้นบาท 506.2858      480.5851   833.3470     858.3480     884.0990     

ลา้นบาท 120.0038      128.1993   135.1551     142.5074     150.2790     

ลา้นบาท 84.1837       90.8590     116.4115     133.8674     151.0038     

ลา้นบาท 199.4801      140.6125   464.1525     457.6677     451.4383     

ลา้นบาท 34.3082       56.9073     111.6279     117.8055     124.3779     

ลา้นบาท 68.3100       64.0070     6.0000       6.5000       7.0000       

ลา้นบาท 86.8415        94.7510     93.0060      94.8660      96.7630      

ลา้นบาท 86.8415       94.7510     93.0060      94.8660      96.7630      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  480,585,100

 วตัถปุระสงคผ์ลผลติ :เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ คุณธรรมและมี

ความเป็นมอือาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ

การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             1.9500      1.9500      

-              -                -             -              1.9500       1.9500       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 18 21 22 23 24

 ( 19 )

รอ้ยละ 84 86 88 90 90

 ( 85.66 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 100 )

ลา้นบาท 1.9500 2.2165 2.6960 3.2350 3.5580

 ( 1.95 )

ลา้นบาท 2.6565         2.6500      2.6500        2.6500        2.6500        

ลา้นบาท 1.9500         1.9500      1.9500        1.9500        1.9500        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.9500         1.9500      1.9500       1.9500       1.9500       

ลา้นบาท 0.7065         0.7000      0.7000        0.7000        0.7000        

ลา้นบาท 0.7065         0.7000      0.7000       0.7000       0.7000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    1,950,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    1,950,000

 เพือ่ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษา บุคลากร และชมุชน ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การใหค้วามรูด้า้นศิลปวฒันธรรม และการอนุรกัษ์

่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุศิลปวฒันธรรมตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           3.2173      -             3.2173      

-              -                -             3.2173       -              3.2173       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 11 26 35 35 35

 ( 11 )

โครงการ 11 26 35 35 35

 ( 11 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

5.7783 9.6228 20.0000 21.0000 25.5000

 ( 5.7783 )

ลา้นบาท 5.7783         4.2173      4.3173        4.4173        4.6173        

ลา้นบาท 5.7783         3.2173      3.2173        3.2173        3.2173        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.7783         3.2173      3.2173       3.2173       3.2173       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.0000      1.1000        1.2000        1.4000        

ลา้นบาท -                1.0000      1.1000       1.2000       1.4000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   12,232,000

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    3,217,300

  เพือ่ใหม้ผีลงานวจิยั งานสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมในการพฒันาทอ้งถิน่ ชมุชน สงัคม และเพือ่การแข่งขนัในเชงิ

พาณิชยไ์ด ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           9.0147      -             9.0147      

-              -                -             9.0147       -              9.0147       

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 18 33 40 40 40

 ( 18 )

โครงการ 18 33 40 40 40

 ( 18 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 4.7360 14.4624 22.1250 22.1250 22.1250

 ( 4.7360 )

ลา้นบาท 5.4064         9.5147      10.0147      10.2147      10.4147      

ลา้นบาท 4.7360         9.0147      9.0147        9.0147        9.0147        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.7360         9.0147      9.0147       9.0147       9.0147       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.6704         0.5000      1.0000        1.2000        1.4000        

ลา้นบาท 0.6704         0.5000      1.0000       1.2000       1.4000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    9,014,700

 เพือ่ใหม้ผีลงานวจิยั งานสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมในการพฒันาทอ้งถิน่ ชมุชน สงัคมและเพือ่การแข่งขนัในเชงิ

พาณิชยไ์ด ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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163,870,300 บาท

1. งบบคุลากร 57,018,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 54,528,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 47,020,100             บาท

(1) อตัราเดมิ 36,589,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 81,398,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 44,809,000             บาท

เงนิงบประมาณ 36,589,700             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 5,215,200              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 5,215,200              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,508,800              บาท

(1) อตัราเดมิ 7,060,000              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 423,600                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 25,200                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,489,300              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,489,300              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,489,300              บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,699,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,528,200             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,528,200             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 2,921,800              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 368,600                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 691,900                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 313,800                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,062,500              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 324,800                บาท

(7) วสัดงุานบา้นงานครวั 85,600                  บาท

(8) วสัดกุารศึกษา 3,929,200              บาท

(9) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 830,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,171,700              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,171,700              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 54,200                  บาท

(2) ค่านํา้ประปา 129,000                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 1,853,700              บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 134,800                บาท

3. งบลงทนุ 49,694,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 49,694,000             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 21,194,000             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 21,194,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,329,400              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางโรงแรม 1 ชดุ 665,700                บาท

(1.2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสมัมนาภาษาต่างประเทศ 1 ชดุ 511,900                บาท

(1.3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพฒันาบคุลกิภาพ 1 ชดุ 639,900                บาท

(1.4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสงัคมศาสตร ์1 ชดุ 511,900                บาท

(2) ชดุครภุณัฑป์ระกอบหอ้งเรยีนรวมอาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารดา้นภาษา 

ศูนยน์นทบรุ ี1 ชดุ 10,628,800             บาท

(3) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเฉพาะทางพาณิชยฯ์ 1 ชดุ 3,315,200              บาท

(4) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิาร สาขาวชิาการจดัการ 1 ชดุ 1,440,400              บาท

(5) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเรยีนรวม 3 หอ้ง 3,480,200              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,500,000             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารอฒัจนัทร ์1 งาน 15,000,000             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,500,000             บาท

(1) ปรบัปรงุและต่อเตมิระบบสาธารณูปโภค 1 ระบบ 13,500,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 37,958,200             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 37,958,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 34,773,100             บาท

1 เงนิเดือน 34,773,100             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 34,773,100             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,106,500              บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถานศึกษาาระดบัอดุมศึกษา 120,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 600,000                บาท

5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันากาํลงัคนดา้นมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์(ทนุเรยีนดมีนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 358,600                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 6,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 6,500,000              บาท
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5,959,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,959,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,959,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 5,959,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,909,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 950,000                บาท

เงนิงบประมาณ 5,959,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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480,585,100 บาท

1. งบบคุลากร 128,199,300           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 123,076,600           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 115,672,900           บาท

(1) อตัราเดมิ 91,517,300             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 182,700,300            บาท

เงนินอกงบประมาณ 91,183,000             บาท

เงนิงบประมาณ 91,517,300             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 12,048,000             บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 59,600                  บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 11,510,400             บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 537,600                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,403,700              บาท

(1) อตัราเดมิ 6,928,100              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 415,700                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 59,900                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,122,700              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,122,700              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,122,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 90,859,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,395,200             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,395,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 180,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 10,600,000             บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 577,100                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 8,486,400              บาท

(5) ค่าตอบแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 500,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 350,600                บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 6,164,800              บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,200,000             บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 4,000,000              บาท

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,700,000              บาท

(12) วสัดกุ่อสรา้ง 1,800,000              บาท

(13) วสัดงุานบา้นงานครวั 200,000                บาท

(14) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 800,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(15) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 150,000                บาท

(16) วสัดกุารศึกษา 23,763,000             บาท

(17) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 4,017,700              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,463,800             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 14,463,800             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 323,100                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 769,800                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 10,955,700             บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 2,415,200              บาท

3. งบลงทนุ 140,612,500           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 140,612,500           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 33,594,200             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 33,594,200             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,238,100              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 17 หน่วย)

(1.1) เครือ่งวดัประสทิธภิาพการเผาไหม ้1 เครือ่ง 308,100                บาท

(1.2) เครือ่งทดสอบความแขง็โลหะแบบไมโครวกิเกอร ์1 เครือ่ง 400,000                บาท

(1.3) กลอ้งสาํรวจแบบประมวลผล (TOTAL STATIONS) 1 ชดุ 368,000                บาท

(1.4) กลอ้งระดบัอตัโนมตั ิ3 ชดุ 132,000                บาท

(1.5) เครือ่งเชื่อมทกิ 1 เครือ่ง 64,000                  บาท

(1.6) เครือ่งเชื่อมมกิ 1 เครือ่ง 68,000                  บาท

(1.7) ชดุทดสอบรอยรา้วแบบไม่ทาํลายดว้ยกระแสเหนี่ยวสนามแม่เหลก็ 1 ชดุ 190,000                บาท

(1.8) ชดุเครือ่งมอืวดัสภาพสิง่แวดลอ้ม 3 ชดุ 192,000                บาท

(1.9) ชดุทดสอบแบบไม่ทาํลาย (Non-Destructive Test) 1 ชดุ 280,000                บาท

(1.10) เครือ่งวดัเนื้อที ่(Planimeter) ชนดิอเิลค็ทรอนคิส ์3 เครือ่ง 108,000                บาท

(1.11) เครือ่งวดัค่าความแขง็ 1 ชดุ 128,000                บาท

(2) ชดุครภุณัฑป์ระกอบหอ้งเรยีนรวมอาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารดา้น

วทิยาศาสตร ์ศูนยห์นัตรา 1 ชดุ 7,070,800              บาท

(3) ชดุครภุณัฑป์ระกอบหอ้งเรยีนรวมอาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารฯ ศูนย์

หนัตรา 1 ชดุ 12,073,300             บาท

(4) ครภุณัฑฝึ์กฝีมอืพื้นฐาน 1 ชดุ 1,520,000              บาท

(5) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารผสมเทยีมสุกร 1 ชดุ 1,200,000              บาท

(6) ชดุครภุณัฑร์ะบบฐานขอ้มลู 2 ชดุ 2,400,000              บาท

(7) ชดุครภุณัฑป์ฏบิตักิารอารกัขาพชื 1 ชดุ 2,229,600              บาท

(8) ครภุณัฑส์าํหรบัหอ้งปฏบิตักิารมลัตมิเีดยี 1 ชดุ 1,104,000              บาท

(9) ชดุครภุณัฑก์ารศึกษา 2 ชดุ 3,758,400              บาท
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3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 107,018,300           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 45,893,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 หลงั 15,938,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 198,999,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 198,999,000            บาท

ปี 2551 - 2552 ตัง้งบประมาณ 62,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 97,183,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 23,878,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 15,938,000             บาท

(2) อาคารปฎบิตักิารและเอนกประสงค ์1 หลงั 29,955,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 125,400,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,270,000              บาท

เงนิงบประมาณ 119,130,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 23,826,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 29,955,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 65,349,000             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 49,808,400             บาท

(1) ปรบัปรงุและต่อเตมิอาคารเรยีน สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล (ช่างยนต ์เขตใต)้ 1 

งาน 21,203,400             บาท

(2) ปรบัปรงุต่อเตมิหลงัคาอาคารวทิยบรกิารช ัน้ 5 (เขตเหนอื) หอ้งประชมุพรอ้ม

ครภุณัฑ ์1 งาน 13,500,000             บาท

(3) โครงการปรบัปรงุอาคาเรยีนรวมและเอนกประสงคฯ์ 1 โครงการ 15,105,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 106,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,300,000              บาท

เงนิงบประมาณ 100,700,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 15,105,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 85,595,000             บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,316,900             บาท

(1) โครงการปรบัปรงุหอพกันกัศึกษา 1 โครงการ 11,316,900             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 56,907,300             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 56,907,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 54,387,000             บาท

1 เงนิเดือน 54,387,000             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 54,387,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,520,300              บาท
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5. งบรายจา่ยอืน่ 64,007,000             บาท

1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 60,497,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 3,510,000              บาท
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1,950,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,950,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 1,950,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,650,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 700,000                บาท

เงนิงบประมาณ 1,950,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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3,217,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,217,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,217,300              บาท

1) โครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,217,300              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,217,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 3,217,300              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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9,014,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,014,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,014,700              บาท

1) โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 9,014,700              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,514,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท

เงนิงบประมาณ 9,014,700              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2554 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เป็นมหาวทิยาลยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคุณภาพชัน้นาํ ใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทีมุ่ง่เนน้การผลตินกัปฏบิตัดิา้นวชิาชพี เพือ่พฒันาชมุชนและสงัคม

1.จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาบนพื้นฐาน ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่คุีณภาพ ตามมาตรฐาน 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร2.สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรม บนพื้นฐานของ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     สู่การผลติ การบรกิาร และการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหป้ระเทศ3.มุง่บรกิารวชิาการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีสงัคม4.ทาํนุบาํรุงศาสนา อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม และรกัษาสิง่แวดลอ้ม5.บรหิาร

จดัการดว้ยระบบธรรมาภบิาล เพือ่เพิม่ศกัยภาพการทาํงานขององคก์ร

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

1,017,939,500              

1,174,054,600              
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,226.6564     1,375.5369     2,965.8971     3,323.2473     3,623.9573     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,017.9395     1,174.0546     2,762.1191     3,099.0912     3,377.3854     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 208.7169        201.4823        203.7780        224.1561        246.5719        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 208.7169       201.4823       203.7780       224.1561       246.5719       

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 194.0083     248.1072     730.0852     872.9442     920.4980     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 34.8724         48.2121         41.0081         45.1090         49.6198         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 34.8724         48.2121         41.0081         45.1090         49.6198         

2. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 85 86 87 88 89

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 81 82 83 84

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 75 80 85 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.0000       11.0000       24.0400       26.4440       29.0884       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.7012          2.1261          2.3387          2.5726          2.8299          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.7012          2.1261          2.3387          2.5726          2.8299          

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 775.7596     870.8120     1,891.0764   2,071.0937   2,286.3288   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 163.0871        140.6550        148.8931        163.7825        180.1609        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 163.0871       140.6550       148.8931       163.7825       180.1609       

4. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 15 20 25 30 35

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนงานวจิยั/นวตักรรม

 ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ ประโยชน์

ต่อสงัคมชมุชน

โครงการ 20 25 30 35 40

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนงานวจิยั/นวตักรรม ที่

นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 20 25 30 35 40

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 32.3716       39.3354       108.0139     118.8153     130.6968     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 7.3653          7.6933          8.4627          9.3091          10.2401         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 7.3653          7.6933          8.4627          9.3091          10.2401         

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษ ์ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ / 

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 51 66 75 80 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ / กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 51 66 75 80 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.8000        4.8000        8.9036        9.7940        10.7734       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.6909          2.7958          3.0754          3.3829          3.7212          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.6909          2.7958          3.0754          3.3829          3.7212          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 38.4750     109.0125    109.0125    -              13.5000     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

7 266.1425    506.3680    121.1250    -              43.2175     

รวม 8 304.6175    615.3805    230.1375    -              56.7175      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  216,592,600  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  88,024,900  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 1,129,919,200               

2. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 4,800,000                    

3. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 39,335,400                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 286.5869     163.3125     404.2859     217.3291     102.5402     1,174.0546   

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

การศึกษา

286.5869     163.3125     404.2859     177.9937     97.7402       1,129.9192   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       77.0514        19.4168      108.0820        34.1986         9.3584      248.1072

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          11.0000              -          11.0000

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     209.5355      143.8957      296.2039      132.7951        88.3818      870.8120

2. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               4.8000        4.8000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           4.8000         4.8000

3. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               39.3354       -               39.3354       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          12.0681              -          12.0681

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          27.2673              -          27.2673

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

77.0514    19.4168      108.0820 34.1986    9.3584      248.1072   

77.0514      19.4168       108.0820   34.1986      9.3584       248.1072     

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา               1,129,919,200

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  248,107,200

 เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพอดุมศึกษาสาํหรบัสถาบนัอดุมศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,720 1,890 2,240 2,630 2,630

 ( 1,712 )

คน 5,850 6,140 6,880 7,340 7,400

 ( 5,855 )

คน 2,650 2,700 2,860 2,860 2,860

 ( 2,545 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 117.3597 140.0252 180.6887 188.7180 196.5592

 ( 73.9739 )

ลา้นบาท 228.8807      296.3193   771.0933     918.0532     970.1178     

ลา้นบาท 194.0083      248.1072   730.0852     872.9442     920.4980     

ลา้นบาท 71.7392       77.0514     78.3750      80.0298      81.1682      

ลา้นบาท 18.0737       19.4168     44.8587      46.9539      49.1761      

ลา้นบาท 76.6486       108.0820   549.3965     684.2262     723.9388     

ลา้นบาท 21.4122       34.1986     47.1608      50.4107      53.7589      

ลา้นบาท 6.1346         9.3584      10.2942      11.3236      12.4560      

ลา้นบาท 34.8724        48.2121     41.0081      45.1090      49.6198      

ลา้นบาท 34.8724       48.2121     41.0081      45.1090      49.6198      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

430



บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           11.0000    -             11.0000    

-              -                -             11.0000      -              11.0000      

7.1.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 53 44 58 76 99

 ( 41 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 11.0000 11.0000 14.3000 18.5900 24.1670

 ( 7.4498 )

ลา้นบาท 12.7012        13.1261     26.3787      29.0166      31.9183      

ลา้นบาท 11.0000        11.0000     24.0400      26.4440      29.0884      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.0000       11.0000     24.0400      26.4440      29.0884      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.7012         2.1261      2.3387        2.5726        2.8299        

ลา้นบาท 1.7012         2.1261      2.3387       2.5726       2.8299       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   11,000,000

 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารศึกษาและบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาตนเอง  หน่วยงานและชมุชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

209.5355   143.8957    296.2039 132.7951   88.3818    870.8120   

209.5355     143.8957      296.2039   132.7951     88.3818      870.8120     

7.1.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,290 4,480 4,800 5,090 5,300

 ( 4,251 )

คน 15,200 15,700 16,740 17,500 17,960

 ( 15,761 )

คน 6,300 6,550 6,570 6,580 6,580

 ( 6,126 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 565.0407 575.4492 772.7980 806.1583 843.0998

 ( 367.0203 )

ลา้นบาท 938.8467      1,011.4670 2,039.9695   2,234.8762   2,466.4897   

ลา้นบาท 775.7596      870.8120   1,891.0764   2,071.0937   2,286.3288   

ลา้นบาท 204.8018      209.5355   220.6845     226.4615     233.5655     

ลา้นบาท 141.5213      143.8957   257.9319     268.0005     278.6233     

ลา้นบาท 210.7189      296.2039   1,118.2784  1,264.9354  1,443.2290  

ลา้นบาท 76.9438       132.7951   260.4193     274.5577     290.0584     

ลา้นบาท 141.7738      88.3818     33.7623      37.1386      40.8526      

ลา้นบาท 163.0871      140.6550   148.8931     163.7825     180.1609     

ลา้นบาท 163.0871      140.6550   148.8931     163.7825     180.1609     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  870,812,000

 เพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีจีาํนวนเพิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             4.8000      4.8000      

-              -                -             -              4.8000       4.8000       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 51 45 65 70 85

 ( 22 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

4.8000 4.8000 6.2400 8.1120 10.5456

 ( 2.2588 )

ลา้นบาท 6.4909         7.5958      11.9790      13.1769      14.4946      

ลา้นบาท 4.8000         4.8000      8.9036        9.7940        10.7734      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.8000         4.8000      8.9036       9.7940       10.7734      

ลา้นบาท 1.6909         2.7958      3.0754        3.3829        3.7212        

ลา้นบาท 1.6909         2.7958      3.0754       3.3829       3.7212       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    4,800,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    4,800,000

 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัศิลปะและวฒันธรรมไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           12.0681    -             12.0681    

-              -                -             12.0681      -              12.0681      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 16 23 30 39 51

 ( 16 )

โครงการ 16 23 30 39 51

 ( 16 )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( 50 )

ลา้นบาท 6.5190 12.0681 15.6885 20.3950 26.5136

 ( 6.5190 )

ลา้นบาท 9.4793         14.8499     25.8217      28.4039      31.2443      

ลา้นบาท 6.5190         12.0681     22.7617      25.0379      27.5417      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.5190         12.0681     22.7617      25.0379      27.5417      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.9603         2.7818      3.0600        3.3660        3.7026        

ลา้นบาท 2.9603         2.7818      3.0600       3.3660       3.7026       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   39,335,400

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   12,068,100

 เพือ่ใหม้ผีลงานที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน  สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           27.2673    -             27.2673    

-              -                -             27.2673      -              27.2673      

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 59 77 100 130

 ( 50 )

โครงการ 50 59 77 100 130

 ( 50 )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( 50 )

ลา้นบาท 25.8526 27.2673 35.4474 46.0817 59.9062

 ( 25.8526 )

ลา้นบาท 30.2576        32.1788     90.6549      99.7205      109.6926     

ลา้นบาท 25.8526        27.2673     85.2522      93.7774      103.1551     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 25.8526       27.2673     85.2522      93.7774      103.1551     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.4050         4.9115      5.4027        5.9431        6.5375        

ลา้นบาท 4.4050         4.9115      5.4027       5.9431       6.5375       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2555 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   27,267,300

 เพือ่ใหม้ผีลงานที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน  สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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248,107,200 บาท

1. งบบคุลากร 77,051,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 74,428,800             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 65,929,900             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 5,290,800              บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 3,866,400              บาท

(3) อตัราเดมิ 56,691,300             บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 81,400                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,498,900              บาท

(1) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 480,700                บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพเิศษ 7,500                   บาท

(3) อตัราเดมิ 8,010,700              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,622,600              บาท

2. งบดาํเนินงาน 19,416,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,416,800             บาท

3. งบลงทนุ 108,082,000           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 108,082,000           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 607,000                บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 607,000                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 607,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 107,475,000           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 38,475,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ พรอ้มอาคาร

อเนกประสงค ์1 รายการ 38,475,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 270,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,500,000             บาท

เงนิงบประมาณ 256,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 38,475,000             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 109,012,500            บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 109,012,500            บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10

 ลา้นบาท 9,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 60,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(1) ปรบัปรงุสนามกฬีากลาง ศูนยก์ลางมหาวทิยาลยัฯ 1 รายการ 60,000,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 34,198,600             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 34,198,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 30,967,100             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 3,231,500              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 9,358,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 9,358,400              บาท
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11,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 11,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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870,812,000 บาท

1. งบบคุลากร 209,535,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 203,024,100           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 189,194,400           บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 15,097,200             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 13,724,400             บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,732,800              บาท

(4) อตัราเดมิ 158,594,800            บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 45,200                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,829,700             บาท

(1) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 781,500                บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพเิศษ 22,700                  บาท

(3) อตัราเดมิ 13,025,500             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,511,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 143,895,700           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 116,573,700           บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 27,322,000             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 27,322,000             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 527,500                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 3,343,200              บาท

(3) ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 378,400                บาท

(4) ค่าไฟฟ้า 18,306,500             บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 4,766,400              บาท

3. งบลงทนุ 296,203,900           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 296,203,900           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 21,861,300             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 21,861,300             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,682,100              บาท

รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารโภชนศาสตรส์ตัวเ์พือ่ผลติอาหารสตัวป์ลอดภยั 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพทางการสบืพนัธุส์ตัวเ์พือ่ผลติและ

ยา้ยฝากตวัอ่อน 1 ชดุ 2,229,100              บาท

(4) ครภุณัฑร์ะบบคน้หาและการจดัการขอ้มลูเชงิลกึ 1 ชดุ 3,049,900              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 20,333,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 3,049,900              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 17,283,100             บาท

(5) ครภุณัฑพ์ฒันาศูนยแ์ห่งการเรยีนรู ้1 ชดุ 3,750,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 25,000,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 3,750,000              บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 21,250,000             บาท

(6) ครภุณัฑป์ระจาํอาคารเรยีนรวม 1 ชดุ 6,150,200              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 274,342,600           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 274,342,600            บาท

(1) อาคารเรยีนรวมศูนยก์ลางมหาวทิยาลยั ฯ พรอ้มครภุณัฑ ์1 หลงั 83,320,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 208,300,000            บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 63,980,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 83,320,000             บาท

(2) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารกลุม่สาขาวทิยาศาสตรส์ุขภาพพรอ้มครภุณัฑ ์1 หลงั 20,800,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 48,800,000             บาท

ปี 2552 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 11,250,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 6,750,000              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 20,800,000             บาท

(3) อาคารปฏบิตักิารคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์1 หลงั 69,919,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 303,850,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 41,325,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 69,919,800             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 177,412,700            บาท

(4) อาคารเรยีนรวมวทิยาเขตสุรนิทร ์1 หลงั 42,552,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 260,500,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 35,625,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 42,552,800             บาท

ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 169,297,200            บาท

(5) อาคารปฏบิตักิารคณะวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 42,750,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 300,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 285,000,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 42,750,000             บาท
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ปี 2556 ผูกพนังบประมาณ 121,125,000            บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 121,125,000            บาท

(6) อาคารโรงพยาบาลสตัวเ์พือ่ชมุชน 1 หลงั 15,000,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 132,795,100           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 132,795,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 122,725,200            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 10,069,900             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 88,381,800             บาท

1) โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ สมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 15,108,000             บาท

2) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 64,690,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 8,583,800              บาท
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4,800,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 4,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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12,068,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,068,100             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,068,100             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 12,068,100             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี

443



27,267,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 27,267,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 27,267,300             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 27,267,300             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
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