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(68) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 445 ถึง 472

1. วสิยัทศัน์ 445

2. พนัธกจิ 445

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณ 446

   การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 449

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผกูพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 449

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 450

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 451

            และผลผลติ/โครงการ

(ซ)



(69) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 472 ถึง 496

1. วสิยัทศัน์ 472

2. พนัธกจิ 472

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณ 473

   การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 477

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผกูพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 477

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 478

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 479

            และผลผลติ/โครงการ

(70) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 497 ถึง 521

1. วสิยัทศัน์ 497

2. พนัธกจิ 497

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณ 498

   การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 501

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผกูพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 501

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 502

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 503

            และผลผลติ/โครงการ

(ฌ)



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ
เป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ภาคใตสู่้สากล

1. จดัการศึกษาทีห่ลากหลายและพฒันาบคุลากรในทอ้งถิน่ใหม้คุีณภาพและคุณธรรม   2. บรกิารวชิาการ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็บนฐานของการมส่ีวนร่วม   3. ผลติ พฒันาครู และ
บคุลากรทางการศึกษา ใหม้คุีณภาพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของวชิาชพี   4. ส่งเสรมิ และสบืสานโครงการอนั
เน่ืองมาจากแนวพระราชดาํร ิ  5. วจิยั และพฒันาเพือ่สรา้งสมองคค์วามรู ้ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องทอ้งถิน่   6.
 ส่งเสรมิ สบืสาน และสรา้งสรรค ์ศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่และของชาต ิ  7. พฒันาระบบบรหิารจดัการ
เพือ่ความเป็นเลศิ   8. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพือ่เขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน   9. แสวงหา
ความร่วมมอืเพือ่พฒันาการศึกษาในเขตพฒันาเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

425,297,800                
472,277,600                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 608.3179        685.4480        1,264.5894     1,251.9984     2,292.8010     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 425.2978        472.2776        996.2351        959.4406        1,982.2690     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 183.0201        213.1704        268.3543        292.5578        310.5320        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 183.0201       213.1704       268.3543       292.5578       310.5320       
1. บุคลากรทางการศึกษา นกัศึกษาและ
ประชาชนในทอ้งถิ่นมีสว่นร่วมในการเสรมิสรา้ง
ความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบั
ประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการที่
ดาํเนินการ

โครงการ 6 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               8.1500        26.0000       -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. ประชาชนในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ
จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการศึกษาที่มี
คุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ดาํเนินการก่อสรา้ง
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยาเขตสตูลแลว้
เสรจ็

รอ้ยละ 72 73 74 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:อาคารและสิง่ก่อสรา้งได ้
มาตรฐานตามขอบเขตของงานและแบบรูป
รายการที่กาํหนด

รอ้ยละ 80 85 90 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของงานก่อสรา้งแลว้
เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 70 75 80 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการที่
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาในเขต
พฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ 2 6 6 6

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 45.9000       95.4409       412.8000     473.2000     1,527.5526   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 25.5000         24.5000         24.5000         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 -                 25.5000         24.5000         24.5000         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. มหาวทิยาลยัสามารถผลติและพฒันากาํลงัคน
ดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้ีคุณภาพมาตรฐานตาม
ความตอ้งการของประเทศและเพือ่รองรบัการเปิด
เสรปีระชาคมอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็
การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 88 90 93 93

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ
ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 83 85 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่
ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 72 74 75 76 76

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 151.0419     113.2916     183.7362     100.7388     107.9965     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 149.6635        172.0786        197.8903        217.6793        239.4472        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 149.6635       172.0786       197.8903       217.6793       239.4472       
4. มหาวทิยาลยัผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลนใหม้ี
คุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบั
สากล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็
การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 83 85 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ
ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 83 85 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่
ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 72 74 75 76 76

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 214.7262     241.4691     342.3621     352.4736     314.0199     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 24.2703         31.5513         34.9493         40.1916         40.9780         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 24.2703         31.5513         34.9493         40.1916         40.9780         
5. ประชาชนและหน่วยงานในชมุชนและสงัคม
ไดร้บัการบรกิารวชิาการใหม้ีความรูค้วามสามารถ
ในการพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
แข่งขนั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร
นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร
วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.9800        6.5000        13.7000       13.7000       13.7000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
6. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ในสงักดั
มหาวทิยาลยัฯ ไดร้บัการสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ย่าง
มีคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนใน
ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ไดร้บัเครื่อง
คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

คน 72 72 72

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.2040        0.3086        0.3086        -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
7. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส
ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ
สนบัสนุนตามโครงการ

คน 648 648 648 648

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด
ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.2855        2.2550        2.3282        2.3282        -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.2844          4.4986          4.7235          4.7235          -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.2844          4.4986          4.7235          4.7235          -                 
8. ประชาคมทัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั
 ไดร้บัการปลูกฝงัค่านิยมในการร่วมสรา้งสรรค ์
พฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์ทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่
มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 10 11 13 14 14

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนิสตินกัศึกษาที่
เหน็ถงึความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 83 85 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 83 85 88 88

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.8940        0.8400        7.0000        7.0000        7.0000        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.9267          2.0230          2.1214          2.2303          2.2418          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.9267          2.0230          2.1214          2.2303          2.2418          
9. มหาวทิยาลยัไดร้บัการยกระดบัคุณภาพ
งานวจิยั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวน/รอ้ยละของ
งานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ใน
วารสารระดบัชาติและนานาชาติ

รอ้ยละ 8 9 10 11 11

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง
ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

ผลงาน 1 2 3 4 4

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์
ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 10 11 12 13 13

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้
ประโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

ผลงาน 10 11 12 13 13

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.2662        4.0224        8.0000        10.0000       12.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.8752          3.0189          3.1698          3.2331          3.3650          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.8752          3.0189          3.1698          3.2331          3.3650          
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันา
พเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4 70.7077     179.9168    55.4625     -              39.1098     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 40.8016     93.2962     -              -              11.2973     
3. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

1 -              54.9120     53.8600     -              18.8000     

รวม 7 111.5093    328.1250    109.3225    -              69.2071      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  6 รายการ  เป็นเงนิ  91,934,300  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  19,575,000  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 8,150,000                    
2. แผนงานแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 95,440,900                   

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 361,569,300                 
4. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,255,000                    
5. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 840,000                      
6. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 4,022,400                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 73.6381       55.0330       145.0135     180.2630     18.3300       472.2776     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               -               8.1500        8.1500        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           8.1500         8.1500 

2. แผนงาน :  แกไ้ขปญัหาและพฒันา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -               93.6009       -               1.8400        95.4409       

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการศึกษาใน
เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

             -                -          93.6009              -           1.8400        95.4409 

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

73.6381       54.2930       51.4126       173.8856     8.3400        361.5693     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       36.9518        28.6238        43.7916         1.6844         2.2400      113.2916 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       36.6863        25.4506         7.5310      168.0012         3.8000      241.4691 

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           4.2000         2.3000         6.5000 

โครงการที่ 4 : โครงการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.2186         0.0900              -                -           0.3086 

4. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               2.2550        -               2.2550        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           2.2550              -           2.2550 

5. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               0.7400        -               0.1000        -               0.8400        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

             -           0.7400              -           0.1000              -           0.8400 

6. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               4.0224        -               4.0224        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -                -                -           4.0224              -           4.0224 

          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     2  ปี (ปี 2557 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
-             -              -           -             8.1500      8.1500      
-              -                -             -              8.1500       8.1500       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,000 1,500

 ( - )
คน 30 50

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    8,150,000 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    8,150,000 

 เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนท ัว่ไป เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการและพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

                   34,150,000 
                   34,150,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการอบรมทางดา้น
ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซยีน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการแลกเปลีย่นทางวชิาการ 
และศิลปวฒันธรรมกบัประเทศในประชาคมอาเซยีน
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รอ้ยละ 85 85

 ( - )
รอ้ยละ 85 85

 ( - )
ลา้นบาท 8.1500 26.0000

 ( - )
ลา้นบาท -                8.1500      26.0000      -               -               
ลา้นบาท -                8.1500      26.0000      -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                8.1500      26.0000      -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของนกัศึกษา อาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการอบรมทางดา้น
ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซยีน มี
ทกัษะทางดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัศึกษา อาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการแลกเปลีย่นทาง
วชิาการ และศิลปวฒันธรรมกบัประเทศในประชาคม
อาเซยีน มคีวามรูค้วามเขา้ใจศิลปวฒันธรรมกบัประเทศ
ในประชาคมอาเซยีนเพิม่ขึ้น

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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8,150,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 8,150,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 8,150,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2560)
7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              93.6009   -             1.8400      95.4409    
-              -                93.6009     -              -              93.6009      
-              -                -             -              1.8400       1.8400       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 2 6 6 6

 ( - )
รอ้ยละ 20 50 70 80 90

 ( - )
รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

7.2 แผนงาน : แกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้                   95,440,900 
7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

                  95,440,900 

 1. ก่อสรา้งมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยาเขตสตูล เพือ่จดัการศึกษา รกัษามาตรฐานทางวชิาการและ
ประสานงานการศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศึกษาทุกสาขาวชิาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยา
เขตสตูล  2. เพือ่พฒันาศกัยภาพบุคลากรในพื้นที่เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติและทกัษะการดาํรงชวีติเพือ่สรา้งความ
เขม้แขง็ของชมุชน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยาเขตสตูล

                2,634,552,800 
                2,560,052,800 
                   74,500,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ก่อสรา้งมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยาเขตสตูล
2. การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการพฒันาการศึกษาในเขต
พฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เชงิปรมิาณ : ดาํเนินการก่อสรา้งอาคารเรยีนกลุม่อาคาร
และสิง่ก่อสรา้งประกอบอื่น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการ
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รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )
รอ้ยละ 85 85 85 85

 ( - )
รอ้ยละ 70 75 80 85 90

 ( - )
ลา้นบาท 2.0000 8.0000 10.0000 10.0000

 ( - )
ลา้นบาท 45.9000        95.4409     438.3000     497.7000     1,552.0526   
ลา้นบาท 45.9000        95.4409     412.8000     473.2000     1,527.5526   
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 45.9000       93.6009     404.8000     463.2000     1,517.5526  
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                1.8400      8.0000       10.0000      10.0000      
ลา้นบาท -                -             25.5000      24.5000      24.5000      
ลา้นบาท -                -             25.5000      24.5000      24.5000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

เชงิคุณภาพ : อาคารและสิง่ก่อสรา้งไดม้าตรฐานตาม
ขอบเขตของงานและรูปแบบรายการที่กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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95,440,900 บาท
1. งบลงทนุ 93,600,900             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 93,600,900             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,193,200              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 2,193,200              บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,193,200              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 91,407,700             บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,040,000             บาท

(1) อาคารหอพกันกัศึกษา 1 หลงั 22,040,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 16,200,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 22,040,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 42,760,000             บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,967,700             บาท
(1) อาคารฝึกปฏบิตักิารโรงแรม สาขาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว พรอ้มครภุณัฑ์
ประจาํอาคาร 1 หลงั 19,575,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 145,000,000            บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 19,575,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 55,462,500             บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 55,462,500             บาท

(2) อาคารเรยีนรวม พรอ้มครภุณัฑป์ระจาํอาคาร 1 หลงั 17,392,700             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 111,096,800            บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 17,392,700             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 60,994,300             บาท

1.1.2.3 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 20,700,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 20,700,000             บาท

1.1.2.4 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 11,700,000             บาท
(1) ก่อสรา้งถนน ลานจอดรถและสะพาน 1 รายการ 11,700,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 8,100,000              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 11,700,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 20,700,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 1,840,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้2 โครงการ 1,840,000              บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
36.9518    28.6238      43.7916   1.6844      2.2400      113.2916   
36.9518      28.6238       43.7916     1.6844       2.2400       113.2916     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,210 1,572 2,026 2,207 2,185
 ( 121 )

คน 2,485 2,655 2,815 3,215 3,375
 ( - )

คน 8,735 9,513 10,102 11,110 12,300
 ( 6,582 )

รอ้ยละ 72 74 75 78 78

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )
ลา้นบาท 79.1677 69.5000 101.1724 100.7388 107.9965

 ( 29.6356 )

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  361,569,300 
7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  113,291,600 

 1. เพือ่ผลติบณัฑติระดบัอดุมศึกษาดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้คุีณภาพและมคุีณธรรมนาํความรู ้และตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประเทศ  2.เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่  3.เพือ่พฒันาหลกัสูตรและ
การประกนัคุณภาพการศึกษาตลอดจนพฒันาการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 300.7054      285.3702   381.6265     318.4181     347.4437     
ลา้นบาท 151.0419      113.2916   183.7362     100.7388     107.9965     
ลา้นบาท 47.3957       36.9518     39.2894      38.3588      36.1165      
ลา้นบาท 26.5368       28.6238     52.6986      53.0956      67.5956      
ลา้นบาท 71.8742       43.7916     82.5638      -              -              
ลา้นบาท 3.1352         1.6844      1.6844       1.6844       1.6844       
ลา้นบาท 2.1000         2.2400      7.5000       7.6000       2.6000       
ลา้นบาท 149.6635      172.0786   197.8903     217.6793     239.4472     
ลา้นบาท 149.6635      172.0786   197.8903     217.6793     239.4472     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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113,291,600 บาท
1. งบบคุลากร 36,951,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 35,703,800             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 35,703,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 31,163,000             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 2,956,800              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,584,000              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,248,000              บาท
2. งบดาํเนินงาน 28,623,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,630,600             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,993,200              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,993,200              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 2,503,000              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 12,503,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท
เงนิงบประมาณ 2,503,000              บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,290,600              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 4,282,800              บาท
เงนินอกงบประมาณ 2,992,200              บาท
เงนิงบประมาณ 1,290,600              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 199,600                บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 699,600                บาท
เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท
เงนิงบประมาณ 199,600                บาท

3. งบลงทนุ 43,791,600             บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 43,791,600             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,990,000              บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 2,990,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,990,000              บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ชดุเครือ่งมอืงานประตมิากรรม 1 ชดุ 1,000,000              บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,801,600             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,411,400             บาท
(1) อาคารเรยีนคณะครศุาสตร ์พรอ้มครภุณัฑป์ระกอบอาคาร 1 หลงั 16,411,400             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 149,950,000            บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 28,500,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 4,500,000              บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 21,437,500             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 16,411,400             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 71,603,600             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,390,200             บาท
(1) ต่อเตมิอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร ์ 1 รายการ 24,390,200             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 75,996,000             บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 15,105,000             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 7,155,000              บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 3,853,400              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 24,390,200             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 21,692,600             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 1,684,400              บาท
4.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,684,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทนุการศึกษาพเิศษและครูพีเ่ลี้ยงเดก็ 740,200                บาท
2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสาํหรบัสนบัสนุนนกัศึกษาพกิาร 559,200                บาท
3) เงนิอดุหนุนทนุการศึกษาสาํหรบันกัศึกษาพกิาร 385,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,240,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 800,000                บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 590,000                บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 300,000                บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 250,000                บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานกัศึกษาและการกฬีา 200,000                บาท
6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยภ์าษา 100,000                บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
36.6863    25.4506      7.5310    168.0012   3.8000      241.4691   
36.6863      25.4506       7.5310      168.0012     3.8000       241.4691     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 574 754 1,200 1,460 1,220
 ( 200 )

คน 1,460 1,220 1,400 1,450 1,500
 ( - )

คน 5,290 5,250 5,896 6,146 6,186
 ( 3,091 )

รอ้ยละ 72 74 75 78 78

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )
ลา้นบาท 165.9769 233.9381 288.5021 298.6136 314.0199

 ( 76.4474 )

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  241,469,100 

 1. เพือ่ผลติบณัฑติระดบัอดุมศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้คุีณภาพและมคุีณธรรมนาํความรู ้และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ  2.เพือ่พฒันาหลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษาตลอดจนการ
พฒันาการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี3.เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 238.9965      273.0204   377.3114     392.6652     354.9979     
ลา้นบาท 214.7262      241.4691   342.3621     352.4736     314.0199     
ลา้นบาท 41.1313       36.6863     40.2060      39.6571      41.4682      
ลา้นบาท 25.6918       25.4506     42.8550      41.3250      41.8102      
ลา้นบาท 48.7493       7.5310      53.8600      53.8600      -              
ลา้นบาท 95.5538       168.0012   199.8411     211.8315     224.5415     
ลา้นบาท 3.6000         3.8000      5.6000       5.8000       6.2000       
ลา้นบาท 24.2703        31.5513     34.9493      40.1916      40.9780      
ลา้นบาท 24.2703       31.5513     34.9493      40.1916      40.9780      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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241,469,100 บาท
1. งบบคุลากร 36,686,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 28,918,600             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 23,829,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 20,563,400             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 2,728,800              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 537,600                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,088,800              บาท
(1) อตัราเดมิ 4,800,700              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 288,100                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,767,700              บาท
2. งบดาํเนินงาน 25,450,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,147,300             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,303,300              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,303,300              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 312,500                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 1,883,000              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 107,800                บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 137,800                บาท
เงนินอกงบประมาณ 30,000                  บาท
เงนิงบประมาณ 107,800                บาท

3. งบลงทนุ 7,531,000              บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,531,000              บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 7,531,000              บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 7,531,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 7,531,000              บาท
รวม 10 รายการ (รวม 45 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง -                         บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ -                         บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพรอ้ม
ครภุณัฑป์ระกอบอาคาร 1 หลงั -                         บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 188,000,000            บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 25,380,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 35,048,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 54,912,000             บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 53,860,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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4. งบเงนิอดุหนุน 168,001,200           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 168,001,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 168,001,200            บาท
5. งบรายจา่ยอืน่ 3,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 950,000                บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 800,000                บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 300,000                บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนศูนยว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000              บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 750,000                บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           4.2000      2.3000      6.5000      
-              -                -             4.2000       2.3000       6.5000       

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 2,700 2,500 2,500 2,500 2,500
 ( 902 )

โครงการ 50 35 40 40 40
 ( 10 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80
 ( 75 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 20 )
ลา้นบาท 8.9800 6.5000 13.7000 13.7000 13.7000

 ( 0.7795 )
ลา้นบาท 8.9800         6.5000      13.7000      13.7000      13.7000      
ลา้นบาท 8.9800         6.5000      13.7000      13.7000      13.7000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 5.4800         4.2000      5.7000       5.7000       5.7000       
ลา้นบาท 3.5000         2.3000      8.0000       8.0000       8.0000       
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    6,500,000 

 1. เพือ่เผยแพร่ความรูท้างวชิาการใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ตามอตัลกัษณข์องมหาวทิยาลยั  2. เพือ่ดาํเนินการ
โครงการพฒันาลุม่นํา้ทะเลสาบสงขลา 3.เพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรู ้และการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองของ
บุคลากรทางการศึกษาในทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เผยแพร่ความรูบ้รกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารรอ้ยละ

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา
ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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6,500,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,200,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,200,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 4,200,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,300,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาลุม่นํา้ทะเลสาบสงขลา 2,300,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2555 ถงึ  ปี 2558)
7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             0.2186       0.0900    -             -             0.3086      
-              0.2186         0.0900      -              -              0.3086       

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 144 72 72

 ( 72 )
รอ้ยละ 100 100 100

 ( - )
ลา้นบาท 0.4510 0.2186 0.2186

 ( 0.2470 )

7.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       308,600 

 เพือ่พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ใหแ้ก่นกัเรยีนในระดบัช ัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1

 โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

                     1,068,200 
                     1,068,200 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั

้ ่

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนในระดบัช ัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา 
(แทบ็เลต็) ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพสูงขึ้น

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร
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ลา้นบาท 0.4510         0.3086      0.3086        -               -               
ลา้นบาท 0.4510         0.3086      0.3086        -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.4510         0.2186      0.2186       -              -              
ลา้นบาท -                0.0900      0.0900       -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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308,600 บาท
1. งบดาํเนินงาน 218,600                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 218,600                บาท
2. งบลงทนุ 90,000                  บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 90,000                  บาท
2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 90,000                  บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 90,000                  บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 90,000                  บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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บาท
บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2559)
7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           2.2550      -             2.2550      
-              -                -             2.2550       -              2.2550       

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 3,240 648 648 648

 ( 3,240 )
รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( 100 )
ลา้นบาท 10.1233 2.2550 2.3282 2.3282

 ( 8.2371 )

7.4 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    2,255,000 
7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   2,255,000 

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

 โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

                   42,162,800 
                   17,034,700 
                   25,128,100 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถ
ลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร
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ลา้นบาท 21.3058        6.7536      7.0517        7.0517        -               
ลา้นบาท 10.1233        2.2550      2.3282        2.3282        -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 10.1233       2.2550      2.3282       2.3282       -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 11.1825        4.4986      4.7235        4.7235        -               
ลา้นบาท 11.1825       4.4986      4.7235       4.7235       -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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2,255,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,255,000              บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,255,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,255,000              บาท
1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 334,600                บาท
1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 211,700                บาท
1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 220,400                บาท
1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,188,000              บาท
1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 300,300                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             0.7400       -           0.1000      -             0.8400      
-              0.7400         -             0.1000       -              0.8400       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 10 11 12 13 13
 ( 6 )

คน 14,500 15,800 16,140 18,000 18,000

 ( 559 )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )
ลา้นบาท 0.8940 0.8400 7.0000 7.0000 7.0000

 ( 0.2502 )

7.5 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                       840,000 
7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                       840,000 

 1. เพือ่ส่งเสรมิ สบืสาน เผยแพร่ และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาและประชาชนในทอ้งถิน่ 2. เพือ่
แผยแพร่ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นภาคใต ้3. เพือ่พฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศและสรา้งเครอืข่ายขอ้มลูและ
แหลง่เรยีนรูท้างศิลปะและวฒันธรรม  4. เพือ่ศึกษาคน้ควา้วจิยัดา้นศิลปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุตาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 2.8207         2.8630      9.1214        9.2303        9.2418        
ลา้นบาท 0.8940         0.8400      7.0000        7.0000        7.0000        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.7500         0.7400      1.0000       1.0000       1.0000       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.1440         0.1000      6.0000       6.0000       6.0000       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.9267         2.0230      2.1214        2.2303        2.2418        
ลา้นบาท 1.9267         2.0230      2.1214       2.2303       2.2418       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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840,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน 740,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 740,000                บาท
2. งบเงนิอดุหนุน 100,000                บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,000                บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายงานวฒันธรรมสมัพนัธ์ 100,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.6.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           4.0224      -             4.0224      
-              -                -             4.0224       -              4.0224       

7.6.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 7 8 15 20 25
 ( 6 )

โครงการ 7 8 15 20 25
 ( - )

ผลงาน 7 8 15 20 25

 ( - )
รอ้ยละ 85 80 80 80 80

 ( - )
ลา้นบาท 1.2662 4.0224 8.0000 10.0000 12.0000

 ( 0.3244 )
ลา้นบาท 4.1414         7.0413      11.1698      13.2331      15.3650      
ลา้นบาท 1.2662         4.0224      8.0000        10.0000      12.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.2662         4.0224      8.0000       10.0000      12.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 2.8752         3.0189      3.1698        3.2331        3.3650        
ลา้นบาท 2.8752         3.0189      3.1698       3.2331       3.3650       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.6 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                    4,022,400 
7.6.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    4,022,400 

 1. เพือ่สรา้งผลงานวจิยัและถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการวจิยัแก่ชมุชนทอ้งถิน่และประเทศ 2. เพือ่ส่งเสรมิการ
ทาํวจิยัที่เป็นประโยชนต่์อการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศตามเอกลกัษณข์องมหาวทิยาลยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการที่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยั

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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4,022,400 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,022,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,022,400              บาท
1) เงนิอดุหนุนการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 4,022,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติเป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทางทีม่อีตัลกัษณโ์ดดเด่นดา้นอตุสาหกรรมอาหาร 
การศึกษาปฐมวยั อตุสาหกรรมการบรกิาร และพยาบาลศาสตร ์ภายใตก้ารบรหิารจดัการทีม่ลีกัษณะเป็นพลวตั 
เป็นทีย่อมรบัในระดบัภมูภิาคอาเซยีน และแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ผลติบณัฑติใหม้คุีณภาพเป็นทีย่อมรบัและเป็นทีต่อ้งการของสงัคม โดยมจีดุเด่นดา้นบคุลกิภาพเฉพาะตาม
วฒันธรรมสวนดุสติ สรา้ง พฒันา และเผยแพร่องคค์วามรู ้นวตักรรมเพือ่พฒันาคุณภาพบณัฑติ และการ
พฒันาความเขม้แขง็ชมุชน สงัคม และประเทศในลกัษณะการใหบ้รกิารวชิาการ ทะนุบาํรุุงศิลปวฒันธรรม 
ส่งเสรมิการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุล ย ัง่ยนื เผยแพร่และส่งเสรมิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สรา้ง
และพฒันาความเขม้แขง็วชิาชพีครู โดยยดึหลกัการบรหิารจดัการทีค่าํนึงถงึการปรบัตวัลว่งหนา้เพือ่พรอ้ม
รบัแนว้โนม้บรบิททีจ่ะเปลีย่นแปลงและสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัภมูภิาคอาเซยีน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ

682,810,400                
727,186,200                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 956.8725        1,195.1610     1,092.4304     1,050.2185     1,013.3878     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 682.8104        727.1862        687.7781        640.0535        603.1227        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 274.0621        467.9748        404.6523        410.1650        410.2651        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 274.0621       467.9748       404.6523       410.1650       410.2651       
1. มหาวทิยาลยัสามารถสรา้งความเขม้แข็งใน
การอยู่รอดได้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:บุคลากรและนกัศึกษานาํ
ความรูแ้ละทกัษะภาษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน
ไปใชเ้พือ่การสือ่สาร

รอ้ยละ 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:บุคลากรและนกัศึกษามี
ความรู ้ความเขา้ใจในการใชภ้าษาและ
วฒันธรรมของกลุม่ประเทศอาเซยีน

รอ้ยละ 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               8.0000        12.0000       -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. บณัฑติในสาขาที่เป็นอตัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัในระดบั
ภมูิภาคอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนกัศึกษา 
มคัคุเทศก ์ชมุชน และประชาชนที่เขา้ร่วม
โครงการพฒันาศกัยภาพเพือ่สนบัสนุนการ
ท่องเที่ยวมทีกัษะดา้นภาษา และมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจประวตัิศาสตรแ์ละศิลปวฒันธรรมรองรบั
การท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               5.0000        5.0000        5.0000        5.0000        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. กาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรเ์พิม่ข้ึนท ัง้ในเชิง
ปรมิาณและคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 199.0572     210.9608     246.8107     189.9484     200.4499     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 48.4501         184.6271        142.5842        149.8235        149.6966        

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 48.4501         184.6271       142.5842       149.8235       149.6966       
4. บณัฑติในสาขาที่เป็นอตัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัในระดบั
ภมูิภาคอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 442.6176     441.2344     375.7028     397.2847     354.2043     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 215.4442        270.9484        248.8530        247.0193        247.2410        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 215.4442       270.9484       248.8530       247.0193       247.2410       
5. ประชาชนไดร้บัโอกาสทางการศึกษาตลอด
ชีวติตามศกัยภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้
ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร/ หน่วยงาน / องคก์ร ที่รบับรกิาร
วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์าการบรกิาร

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.5608       11.5649       17.5410       17.6831       17.6902       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 0.5878          0.6264          0.6315          0.6318          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 0.5878          0.6264          0.6315          0.6318          
6. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ในสงักดั
มหาวทิยาลยัฯไดร้บัการสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ย่าง
มีคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนช ัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 (ใหม่) และช ัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 4 (ใหม่) มเีครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพาที่
สามารถเขา้ถงึเน้ือหาทางการศึกษาดว้ยระบบ
อนิเตอรเ์น็ตไรส้าย

คน 181 181

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนครูช ัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่สามารถถ่ายทอดเน้ือหาทางการศึกษา
ดว้ยระบบอนิเตอรเ์น็ตไรส้าย

คน 3 3
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.2530        0.4026        0.7933        -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
7. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส
ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ
สนบัสนุนตามโครงการ

คน 3150 1312 1312 1312

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด
ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.1036        4.3693        4.3693        4.3693        -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
8. นกัศึกษาและประชาชนตระหนกัเหน็คุณค่า
วฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/ กิจกรรมที่
มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

กิจกรรม 12 15 15 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษาที่เหน็
ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.0500        5.0500        4.8789        4.9184        4.9204        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 0.5765          0.6144          0.6194          0.6196          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 0.5765          0.6144          0.6194          0.6196          
9. มหาวทิยาลยั ชมุชน สงัคม ไดใ้ชป้ระโยชน์
จากองคค์วามรูท้ี่สรา้งข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/ 
นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะบยีนทรพัยส์นิทาง
ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

เรื่อง 3 4 5 6 7

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/ 
นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์ 
ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

เรื่อง 52 55 58 61 64

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:งานวจิยัและงาน
สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร
ระดบัชาติและนานาชาติ

รอ้ยละ 15 17 19 21 23

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:บทความวจิยัที่ไดร้บัการ
อา้งองิใน reference journal หรอืในฐานขอ้มลู
ระดบัชาติ หรอืระดบันานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจาํ

รอ้ยละ 5 3 4 5 6
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้
ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

เรื่อง 11 16 17 18 19

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.1682       40.6042       20.6821       20.8496       20.8579       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 10.1678         11.2350         11.9743         12.0713         12.0761         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 10.1678         11.2350         11.9743         12.0713         12.0761         
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

2 49.0351     66.8961     -              -              56.2152     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 53.2974     68.3718     68.3719     -              49.0980     
รวม 4 102.3325    135.2679    68.3719      -              105.3132    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  78,201,200  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  24,131,300  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 8,000,000                    
2. แผนงานเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 5,000,000                    

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 664,162,700                 
4. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,369,300                    
5. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 5,050,000                    
6. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 40,604,200                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 117.5379     81.7911       149.9072     350.9500     27.0000       727.1862     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               8.0000        -               8.0000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           8.0000              -           8.0000 

2. แผนงาน :  เพิม่รายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวและบรกิาร

-               -               -               5.0000        -               5.0000        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           5.0000              -           5.0000 

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

117.5379     81.7911       149.9072     287.9265     27.0000       664.1627     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           3.8297              -          20.6682              -          24.4979 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       22.8243        27.0281        52.8250        64.3605        19.4250      186.4629 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       94.7136        50.6657        96.9472      191.3329         7.5750      441.2344 

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          11.5649              -          11.5649 

โครงการที่ 5 : โครงการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.2676         0.1350              -                -           0.4026 

4. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               4.3693        -               4.3693        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           4.3693              -           4.3693 

5. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               5.0500        -               5.0500        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 
วฒันธรรม

             -                -                -           5.0500              -           5.0500 

6. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               40.6042       -               40.6042       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -                -                -          40.6042              -          40.6042 

          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     2  ปี (ปี 2557 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
-             -              -           8.0000      -             8.0000      
-              -                -             8.0000       -              8.0000       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80 80

 ( - )
รอ้ยละ 80 80

 ( - )
ลา้นบาท 8.0000 12.0000

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    8,000,000 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    8,000,000 

 เพือ่ดาํเนินการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

 

                   20,000,000 
                   20,000,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัศึกษา อาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษาเขา้รบัการพฒันาทกัษะดา้น
ภาษาองักฤษและ/หรอืภาษาของประเทศเพือ่นบา้นใน
ภมูภิาคอาเซยีนมทีกัษะทางภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัศึกษา อาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ศิลปวฒันธรรมกบัประเทศในประชาคมอาเซยีนเพิม่ขึ้น

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)
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ลา้นบาท -                8.0000      12.0000      -               -               
ลา้นบาท -                8.0000      12.0000      -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                8.0000      12.0000      -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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8,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 8,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,000,000              บาท
1) โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 22 โครงการ 8,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)
7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           5.0000      -             5.0000      
-              -                -             5.0000       -              5.0000       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 500 500 500 500

 ( - )
รอ้ยละ 80 80 80 80

 ( - )
รอ้ยละ 80 80 80 80

 ( - )
ลา้นบาท 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 ( - )

7.2 แผนงาน : เพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิาร                    5,000,000 
7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว                    5,000,000 

 เพือ่ผลติและพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาและบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

 

                   25,000,000 
                   25,000,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา มคัคุเทศก ์ชมุชน และ
ประชาชนที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพเพือ่สนบัสนุนการ
ท่องเที่ยว

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัศึกษา มคัคุเทศก ์ชมุชน 
และประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพเพือ่
สนบัสนุนการท่องเที่ยวมทีกัษะดา้นภาษา และมคีวามรู ้
ความเขา้ใจประวตัิศาสตรแ์ละศิลปวฒันธรรมรองรบัการ
ท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)
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ลา้นบาท -                5.0000      5.0000        5.0000        5.0000        
ลา้นบาท -                5.0000      5.0000        5.0000        5.0000        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                5.0000      5.0000       5.0000       5.0000       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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5,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท
1) โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 5,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             3.8297       -           20.6682    -             24.4979    
-              3.8297         -             20.6682      -              24.4979      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 91 88 99 90 90
 ( - )

คน 90 90 90 90 90
 ( - )

คน 359 454 453 455 450
 ( 337 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )
ลา้นบาท 25.8051 24.4979 34.7908 34.9444 34.5604

 ( 3.1592 )

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  664,162,700 
7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                   24,497,900 

 เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาพยาบาลศาสตรอ์ย่างมคุีณภาพโดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอื
ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบการศึกษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา
ที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)
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ลา้นบาท 34.3335        36.0214     46.2889      46.4933      45.9824      
ลา้นบาท 25.8051        24.4979     34.7908      34.9444      34.5604      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 4.1904         3.8297      4.3065       4.7372       4.0626       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 21.6147       20.6682     30.4843      30.2072      30.4978      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 8.5284         11.5235     11.4981      11.5489      11.4220      
ลา้นบาท 8.5284         11.5235     11.4981      11.5489      11.4220      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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24,497,900 บาท
1. งบดาํเนินงาน 3,829,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,586,500              บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 243,200                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 20,668,200             บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,668,200             บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 20,668,200             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
22.8243    27.0281      52.8250   64.3605    19.4250    186.4629   
22.8243      27.0281       52.8250     64.3605      19.4250      186.4629     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 735 717 990 910 1090
 ( - )

คน 860 1090 1090 1090 1090
 ( - )

คน 3686 3685 4134 4360 4360
 ( 3338 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )
ลา้นบาท 132.9685 133.6379 236.2217 249.1356 249.1356

 ( 51.6163 )

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  186,462,900 

 เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่างมคุีณภาพโดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่
จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)
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ลา้นบาท 213.1738      359.5665   343.1060     293.2786     304.1641     
ลา้นบาท 173.2521      186.4629   212.0199     155.0040     165.8895     
ลา้นบาท 23.7552       22.8243     21.8934      20.9625      20.0316      
ลา้นบาท 26.2854       27.0281     30.2413      31.7534      33.3411      
ลา้นบาท 40.2836       52.8250     66.8961      -              -              
ลา้นบาท 63.5029       64.3605     71.6216      78.7838      86.6621      
ลา้นบาท 19.4250       19.4250     21.3675      23.5043      25.8547      
ลา้นบาท 39.9217        173.1036   131.0861     138.2746     138.2746     
ลา้นบาท 39.9217       173.1036   131.0861     138.2746     138.2746     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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186,462,900 บาท
1. งบบคุลากร 22,824,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 19,946,600             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 19,946,600             บาท

(1) เงนิเดอืนขา้ราชการ 14,582,600             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 131,450,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 116,867,400            บาท
เงนิงบประมาณ 14,582,600             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 1,875,600              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 806,400                บาท
(4) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน 2,682,000              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 720,000                บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,157,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 27,028,100             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,984,500             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,043,600              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 4,043,600              บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 658,000                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 326,000                บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 3,059,600              บาท

3. งบลงทนุ 52,825,000             บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 52,825,000             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,789,900              บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,789,900              บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,539,900              บาท
รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)

(2) เครือ่งวดัประสทิธภิาพการป้องกนัรงัส ีUV 1 เครือ่ง 1,250,000              บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 49,035,100             บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 49,035,100             บาท
(1) อาคารเรยีนปฏบิตักิารอาหารฮาลาลและศูนยฝึ์กอบรมอาหาร 1 หลงั 30,642,600             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 159,950,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 43,986,200             บาท
เงนิงบประมาณ 115,963,800            บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 17,400,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 28,733,600             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 30,642,600             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 39,187,600             บาท
(2) อาคารเรยีนปฏบิตักิารแปรรูปอาหาร 1 หลงั 18,392,500             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 69,880,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 12,229,000             บาท
เงนิงบประมาณ 57,651,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 11,550,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 18,392,500             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 27,708,500             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 64,360,500             บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 64,360,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 64,360,500             บาท
5. งบรายจา่ยอืน่ 19,425,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 525,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 7,600,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การเรยีนรู ้ 7,300,000              บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพและเกณฑม์าตรฐานทางวชิาการ 4,000,000              บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
94.7136    50.6657      96.9472   191.3329   7.5750      441.2344   
94.7136      50.6657       96.9472     191.3329     7.5750       441.2344     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 3033 2683 3575 2490 2940
 ( - )

คน 2550 2940 2940 2940 2940
 ( - )

คน 11,280 11,280 12,350 12,259 12,270
 ( 11,620 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
คน 70 70 70 70 70

 ( - )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )
ลา้นบาท 274.1680 344.2872 511.2540 507.4868 507.9422

 ( 138.8380 )

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  441,234,400 

 เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาดา้นสงัคมศาสตรอ์ย่างมคุีณภาพ โดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่
จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)
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ลา้นบาท 658.0618      712.1828   624.5558     644.3040     601.4453     
ลา้นบาท 442.6176      441.2344   375.7028     397.2847     354.2043     
ลา้นบาท 99.9539       94.7136     89.4733      84.2330      78.9927      
ลา้นบาท 49.3412       50.6657     54.3987      57.1186      59.9745      
ลา้นบาท 168.4496      96.9472     68.3718      68.3719      -              
ลา้นบาท 117.2979      191.3329   155.1265     178.3954     205.1548     
ลา้นบาท 7.5750         7.5750      8.3325       9.1658       10.0823      
ลา้นบาท 215.4442      270.9484   248.8530     247.0193     247.2410     
ลา้นบาท 215.4442      270.9484   248.8530     247.0193     247.2410     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้

57



441,234,400 บาท
1. งบบคุลากร 94,713,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 84,677,300             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 77,688,800             บาท

(1) เงนิเดอืนขา้ราชการ 61,222,400             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 298,045,800            บาท
เงนินอกงบประมาณ 236,823,400            บาท
เงนิงบประมาณ 61,222,400             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 6,414,000              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 1,747,200              บาท
(4) เงนิ พ.ก.ศ. 144,000                บาท
(5) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน 8,161,200              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,988,500              บาท
(1) ค่าจา้งประจาํและเงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 6,988,500              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,202,600              บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,833,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 50,665,700             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,574,700             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 16,091,000             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 16,091,000             บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 2,510,300              บาท
(2) ค่านํา้ประปา 1,338,800              บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 12,241,900             บาท

3. งบลงทนุ 96,947,200             บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 96,947,200             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 17,718,500             บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 6,000,000              บาท

(1) เครือ่งพมิพด์จิติอล ขาว-ดาํ 1 เครือ่ง 6,000,000              บาท
3.1.1.2 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 11,718,500             บาท

(1) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารเรยีนศูนยป์ฏบิตักิารการศึกษาปฐมวยั 1 ระบบ 11,718,500             บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 79,228,700             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 53,297,400             บาท
(1) อาคารเอนกประสงค ์1 รายการ 29,166,100             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 149,730,000            บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 27,000,000             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 6,652,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 71,938,300             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 29,166,100             บาท

(2) อาคารเรยีนปฏบิตักิารดา้นสงัคมศาสตร ์1 หลงั 24,131,300             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 195,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 34,125,000             บาท
เงนิงบประมาณ 160,875,000            บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 24,131,300             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 68,371,800             บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 68,371,900             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 25,931,300             บาท
(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 25,931,300             บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

4. งบเงนิอดุหนุน 191,332,900           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 188,631,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 171,631,400            บาท
2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 16,000,000             บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการพฒันานโยบายและแผนของมหาวทิยาลยั 1,000,000              บาท

4.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 2,701,500              บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาพเิศษ 2,701,500              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 7,575,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 6,000,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 1,575,000              บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           11.5649    -             11.5649    
-              -                -             11.5649      -              11.5649      

7.3.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 3,000 3,200 3,200 3,400 3,400
 ( 1,000 )

โครงการ 12 14 16 16 16

 ( 4 )
คน 110

 ( 110 )
รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )
รอ้ยละ 70

 ( - )
รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )
รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )
รอ้ยละ 90

 ( - )
ลา้นบาท 14.5608 14.5649 17.5410 17.6831 17.6902

 ( 1.7240 )

7.3.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   11,564,900 

 เพือ่ใหบุ้คลากรทางการศึกษาและประชาชนไดร้บับรกิารวชิาการที่มคุีณภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เผยแพร่ความรูง้านบรกิารวชิาการและประชาสมัพนัธ์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูไม่มวีุฒทิี่เขา้รบัการพฒันา (มรภ.)

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการ
พฒันา และหน่วยงานครูผูใ้ช ้และบุคลากรทางการศึกษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา
สาํเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)
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ลา้นบาท 14.5608        12.1527     18.1674      18.3146      18.3220      
ลา้นบาท 14.5608        11.5649     17.5410      17.6831      17.6902      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 13.2408       11.5649     17.5410      17.6831      17.6902      
ลา้นบาท 1.3200         -             -              -              -              
ลา้นบาท -                0.5878      0.6264        0.6315        0.6318        
ลา้นบาท -                0.5878      0.6264       0.6315       0.6318       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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11,564,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 11,564,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,564,900             บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 11,564,900             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
7.3.5.1   วตัถปุระสงค์

7.3.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2555 ถงึ  ปี 2558)
7.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             0.2676       0.1350    -             -             0.4026      
-              0.2676         0.1350      -              -              0.4026       

7.3.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 90 90

 ( - )
รอ้ยละ 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 100 100

 ( - )
ลา้นบาท 0.2530 0.5233 0.5233

 ( - )

7.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       402,600 

 เพือ่พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาแทบ็เลต็ใหน้กัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่
 1

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ

                     1,945,700 
                     1,945,700 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาสาํหรบันกัเรยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 1 ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็แลต็) เพือ่
การศึกษา    

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนในช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บั
เครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็แลต็) ไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพสูงขึ้น    

เชงิคุณภาพ : จาํนวนครู ช ัน้ประถมศึกษาสามารถ
ถ่ายทอดความรูท้างการศึกษาดว้ยระบบอนิเตอรเ์น็ตไร ้

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)
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ลา้นบาท 0.2530         0.4026      0.7933        -               -               
ลา้นบาท 0.2530         0.4026      0.7933        -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.2530         0.2676      0.5233       -              -              
ลา้นบาท -                0.1350      0.2700       -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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402,600 บาท
1. งบดาํเนินงาน 267,600                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 267,600                บาท
2. งบลงทนุ 135,000                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 135,000                บาท
2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 135,000                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 135,000                บาท
(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 135,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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บาท
บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2559)
7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           4.3693      -             4.3693      
-              -                -             4.3693       -              4.3693       

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,390 1,312 1,312 1,312

 ( 1,390 )
รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( - )
ลา้นบาท 5.1036 4.3693 4.3693 4.3693

 ( 0.5871 )

7.4 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    4,369,300 
7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   4,369,300 

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาอย่างมคุีณภาพ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ

                   30,502,600 
                   30,502,600 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม
โครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถ
ลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)
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ลา้นบาท 11.8341        4.3693      4.3693        4.3693        -               
ลา้นบาท 11.8341        4.3693      4.3693        4.3693        -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 11.8341       4.3693      4.3693       4.3693       -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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4,369,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,369,300              บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,369,300              บาท

1) ค่าหนงัสอืเรยีน 525,600                บาท
2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 369,100                บาท
3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 452,800                บาท
4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 2,412,000              บาท
5) กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 609,800                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           5.0500      -             5.0500      
-              -                -             5.0500       -              5.0500       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 15 25 25 27 27
 ( 5 )

คน 3,000 3,200 3,200 3,500 3,500

 ( 1,000 )
รอ้ยละ 70 75 75 75 75

 ( - )
รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )
ลา้นบาท 4.0500 5.0500 5.0500 6.0500 6.0500

 ( 0.1315 )

7.5 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    5,050,000 
7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    5,050,000 

 ส่งเสรมิ สนบัสนุน และสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชนในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและ
ภมูปํิญญาทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็
ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)
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ลา้นบาท 4.0500         5.6265      5.4933        5.5378        5.5400        
ลา้นบาท 4.0500         5.0500      4.8789        4.9184        4.9204        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 4.0500         5.0500      4.8789       4.9184       4.9204       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                0.5765      0.6144        0.6194        0.6196        
ลา้นบาท -                0.5765      0.6144       0.6194       0.6196       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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5,050,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,050,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,050,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 5,050,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.6.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           40.6042    -             40.6042    
-              -                -             40.6042      -              40.6042      

7.6.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 58 60 64 68 72
 ( 58 )

โครงการ 52 30 33 36 39
 ( - )

ผลงาน 58 60 64 68 72

 ( - )
รอ้ยละ 90 50 50 50 50

 ( - )
ลา้นบาท 27.4243 75.5447 32.6564 32.9209 32.9340

 ( 4.3524 )
ลา้นบาท 27.3360        51.8392     32.6564      32.9209      32.9340      
ลา้นบาท 17.1682        40.6042     20.6821      20.8496      20.8579      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 17.1682       40.6042     20.6821      20.8496      20.8579      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 10.1678        11.2350     11.9743      12.0713      12.0761      
ลา้นบาท 10.1678       11.2350     11.9743      12.0713      12.0761      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.6 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   40,604,200 
7.6.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   40,604,200 

 เพือ่ดาํเนินการพฒันาการวจิยัโดยการสรา้งสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรุท้ี่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม
นาํไปสู่การพฒันาทอ้งถิน่และประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั (ท ัง้เงนิ
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรและเงนินอกงบประมาณ)

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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40,604,200 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 40,604,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 40,604,200             บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายวจิยั 35,746,200             บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัเพือ่สนบัสนุนการพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่ 4,858,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ
มหาวทิยาลยัคุณภาพชัน้นาํ เพือ่ปวงชน “A Leading Quality University for All”

1.ผลติบณัฑติทีม่คุีณภาพระดบัแนวหนา้ ตรงกบัความตอ้งการของชมุชนและสงัคมยุคเศรษฐกจิฐานความรู ้อยู่
ในสงัคมอาเซยีนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมคีวามสุข   2.ผลติและพฒันาครูมอือาชพีที่
สนองตอบการปฏรูิปการศึกษาและการฝึกหดัครูสู่อาเซยีน   3.ใหบ้รกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่
ชมุชน สงัคม และประชาคมอาเซยีนอย่างมคุีณภาพ เพือ่ยกมาตรฐานชมุชน สงัคมและผูป้ระกอบการขนาดเลก็
และขนาดกลางหรอื SMEs   4.อนุรกัษ ์พฒันาใหบ้รกิาร และเป็นศูนยก์ลางบรกิารขอ้มลูสารสนเทศทางดา้น
ศิลปวฒันธรรมกรุงรตันโกสนิทรสู่์อาเซยีน   5.วจิยั สรา้งนวตักรรม และองคค์วามรู ้สู่การพฒันาทอ้งถิน่ 
ตลอดจนการพฒันาภมูปิญัญาไทยสู่ประชาคมอาเซยีน และสากล

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา

638,520,400                
665,376,600                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,098.8970     1,177.2199     1,429.0403     1,243.8404     1,290.1169     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 638.5204        665.3766        862.9136        648.3967        637.4284        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 460.3766        511.8433        566.1267        595.4437        652.6885        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 460.3766       511.8433       566.1267       595.4437       652.6885       
1. เพือ่เตรยีมความพรอ้ม และกา้วเขา้สู่
ศูนยก์ลางทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนกิจกรรมทาง
วชิาการที่ทาํความร่วมมอืกบัประเทศสมาชกิ
อาเซยีน

กิจกรรม/
โครงการ

7 8 0 0

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:อาจารย ์บุคลากรและ
นกัศึกษาที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจต่อการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 75 80 0 0

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               6.3000        50.0000       -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์
สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพือ่ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 
ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพี ภายในระยะเวลา 
1 ปี

รอ้ยละ 82 83 84 85 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 77 85 85 86 87

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 82 83 84 85 86

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 141.2356     32.6442       36.3741       39.0795       42.7875       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 32.8534         39.5543         43.5098         47.8608         52.6470         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 32.8534         39.5543         43.5098         47.8608         52.6470         
3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่
ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 79 85 86 87 88

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 91 95 96 97 98

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 
ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพี ภายในระยะเวลา 
1 ปี

รอ้ยละ 91 92 93 94 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 164.4007     270.2652     357.5743     249.9339     260.7481     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 116.4735        109.7960        119.7757        130.7534        142.8288        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 116.4735       109.7960       119.7757       130.7534       142.8288       
4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ
ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 91 92 93 94 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 83 84 85 86 87

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 
ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพี ภายในระยะเวลา 
1 ปี

รอ้ยละ 91 96 96 96 96

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 282.9562     295.2142     340.8598     276.9832     247.4708     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 234.6998        272.9198        304.6106        309.0757        338.9834        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 234.6998       272.9198       304.6106       309.0757       338.9834       
5. บรกิารวชิาการที่มีคุณภาพและตรงกบัความ
ตอ้งการแก่ชมุชนเมืองและทอ้งถิ่น ตลอดจนการ
สรา้งชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งและแกป้ญัหาของ
ชมุชนอย่างย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป
ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิารวชิาการและ
วชิาชพีฯ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 21.2303       25.2577       32.5500       38.3550       43.4405       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 10.7557         11.5313         12.3845         13.3230         14.3553         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 10.7557         11.5313         12.3845         13.3230         14.3553         
6. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 และชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์
พกพา (แท็บเลต็) และมีเน้ือหาที่สง่เสรมิการ
เรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตามหลกัสูตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนช ัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์
พกพา (แทบ็เลต็)

คน 105 105 105 105 0
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัเรยีนช ัน้ประถมปีที่ 1 
ที่ไดร้บัสนบัสนุนคอมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็แลต็)
ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

รอ้ยละ 100 100 100 100 0

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนช ัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์
พกพา (แทบ็เลต็)

คน 162 162 162 162 0

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่ไดร้บัสนบัสนุนคอมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็
แลต็)ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

รอ้ยละ 100 100 100 100 0

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.7988        1.1963        3.8328        2.0761        -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
7. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส
ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่ภาครฐัให ้
การสนบัสนุน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บั
สนบัสนุนตามโครงการ

คน 1,545 1,600 1,640 1,650 0

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครอง
สามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ
สนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 0

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.7781        8.9381        9.2586        9.2586        -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 44.1326         48.5459         53.4005         58.7406         64.6147         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 44.1326         48.5459         53.4005         58.7406         64.6147         
8. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษาและชมุชน
ในการอนุรกัษ ์พฒันา และเผยแพร่ภมูิปญัญา
ศิลปวฒันธรรมกรุงรตันโกสนิทร์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง 
ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 83 92 93 93 93

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษาที่เหน็
ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 82 83 84 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่
มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ผลงาน 8 9 10 11 12

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.8500        2.2400        2.4640        2.7104        2.9815        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 5.8883          6.4771          7.1248          7.8373          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 5.8883          6.4771          7.1248          7.8373          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

9. ผลติงานวจิยั พฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรม 
สิง่ประดิษฐ ์และเทคโนโลย ีมีศกัยภาพในการ
สรา้งผลงานทางวชิาการเพือ่พฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสาร
ระดบัชาติ และนานาชาติ

ผลงาน 5 5 6 7 8

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง
ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

ผลงาน 3 3 3 4 4

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:บทความวจิยัที่ไดร้บัการ
อา้งองิใน reference journal หรอืในฐานขอ้มลู
ระดบัชาติหรอืระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ

รอ้ยละ 2.20 2.40 2.60 2.80 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์
ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 3 3 4 4 4

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้
ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

ผลงาน 3 3 4 4 4

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.2707       23.3209       30.0000       30.0000       40.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 21.4616         23.6077         25.9685         28.5654         31.4220         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 21.4616         23.6077         25.9685         28.5654         31.4220         
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

2 13.1500     84.4852     -              -              27.6000     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3 73.0953     76.8585     31.5563     -              62.3237     
รวม 5 86.2453      161.3437    31.5563      -              89.9237      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  75,107,800  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  11,137,500  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 6,300,000                    
2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 624,577,600                 
3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,938,100                    
4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 2,240,000                    
5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 23,320,900                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 155.7529     67.1283       130.8889     300.2065     11.4000       665.3766     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               6.3000        -               6.3000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           6.3000              -           6.3000 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

155.7529     67.1283       130.8889     259.4075     11.4000       624.5776     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           4.9260              -          25.7182         2.0000        32.6442 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       32.2050        31.2442        30.2246      172.0914         4.5000      270.2652 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

     123.5479        30.1593      100.2668        38.8402         2.4000      295.2142 

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          22.7577         2.5000        25.2577 

โครงการที่ 5 : โครงการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.7988         0.3975              -                -           1.1963 

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               8.9381        -               8.9381        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           8.9381              -           8.9381 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               2.2400        -               2.2400        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 
วฒันธรรม

             -                -                -           2.2400              -           2.2400 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               23.3209       -               23.3209       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -                -                -          23.3209              -          23.3209 

          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     2  ปี (ปี 2557 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
-             -              -           6.3000      -             6.3000      
-              -                -             6.3000       -              6.3000       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

กจิกรรม/
โครงการ

7 8 0 0

 ( - )
รอ้ยละ 75 80 0 0

 ( - )
ลา้นบาท -                6.3000      50.0000      -               -               
ลา้นบาท -                6.3000      50.0000      -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                6.3000      50.0000      -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    6,300,000 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    6,300,000 

 เพือ่เตรยีมความพรอ้ม และกา้วเขา้สู่ศูนยก์ลางทางการศึกษาของประชาคมอาเซยีน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

                   56,300,000 
                   56,300,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกิจกรรมทางวชิาการที่ทาํความ
ร่วมมอืกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน

เชงิคุณภาพ : อาจารย ์บุคลากรและนกัศึกษาที่มคีวามรู ้
ความเขา้ใจต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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6,300,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,300,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,300,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 6,300,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             4.9260       -           25.7182    2.0000      32.6442    
-              4.9260         -             25.7182      2.0000       32.6442      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 137 199 227 255 220
 ( 130 )

คน 255 220 220 220 220
 ( 96 )

คน 947 922 915 880 880
 ( 662 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )
ลา้นบาท 28.8527 32.6442 35.7086 39.0795 42.7875

 ( 6.2606 )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  624,577,600 
7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                   32,644,200 

 เพือ่ผลติบณัฑติดา้นการพยาบาลและสุขภาพ ที่มคีวามรูค้วามสามารถในดา้นทฤษฎแีละปฏบิตัิ สามารถนาํความรู ้
ไปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชพี เป็นผูท้ี่มคุีณธรรม จรยิธรรม มจีติสาํนึกในจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี เพือ่
ดาํเนินชวีติและประกอบวชิาชพีใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่สงัคมและประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร
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ลา้นบาท 174.0890      72.1985     79.8839      86.9403      95.4345      
ลา้นบาท 141.2356      32.6442     36.3741      39.0795      42.7875      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 5.2380         4.9260      6.0841       5.9605       6.5566       
ลา้นบาท 112.3829      -             -              -              -              
ลา้นบาท 21.6147       25.7182     28.2900      31.1190      34.2309      
ลา้นบาท 2.0000         2.0000      2.0000       2.0000       2.0000       
ลา้นบาท 32.8534        39.5543     43.5098      47.8608      52.6470      
ลา้นบาท 32.8534       39.5543     43.5098      47.8608      52.6470      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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32,644,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน 4,926,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,926,000              บาท
2. งบเงนิอดุหนุน 25,718,200             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 25,718,200             บาท
1) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 25,718,200             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีพยาบาล 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
32.2050    31.2442      30.2246   172.0914   4.5000      270.2652   
32.2050      31.2442       30.2246     172.0914     4.5000       270.2652     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,395 1,325 1,325 1,325 1,325
 ( 513 )

คน 4,896 4,450 4,935 5,300 5,300
 ( 2,927 )

คน 698 708 840 960 1,325
 ( 465 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
ลา้นบาท 135.9359 240.0406 314.2891 249.9339 260.7481

 ( 53.4602 )

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  270,265,200 

 ผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอย่างมคุีณภาพ คุณธรรมและ
มปีระสทิธภิาพ เพือ่รองรบัการขยายตวัของความตอ้งการกาํลงัคน โดยคาํนึงถงึศกัยภาพและการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาไปยงักลุม่เป้าหมายต่างๆ ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร
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ลา้นบาท 280.8742      380.0612   477.3500     380.6873     403.5769     
ลา้นบาท 164.4007      270.2652   357.5743     249.9339     260.7481     
ลา้นบาท 32.3667       32.2050     37.4853      40.4320      43.6716      
ลา้นบาท 32.0882       31.2442     37.1784      45.0471      52.6055      
ลา้นบาท 28.4648       30.2246     84.4852      -              -              
ลา้นบาท 68.9810       172.0914   193.4254     159.4548     159.4710     
ลา้นบาท 2.5000         4.5000      5.0000       5.0000       5.0000       
ลา้นบาท 116.4735      109.7960   119.7757     130.7534     142.8288     
ลา้นบาท 116.4735      109.7960   119.7757     130.7534     142.8288     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้

87



270,265,200 บาท
1. งบบคุลากร 32,205,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 31,519,000             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 31,519,000             บาท

(1) อตัราเดมิ 23,860,600             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 7,658,400              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 686,000                บาท
2. งบดาํเนินงาน 31,244,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,544,200             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,700,000              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 6,700,000              บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 200,000                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 800,000                บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 7,180,500              บาท
เงนินอกงบประมาณ 6,380,500              บาท
เงนิงบประมาณ 800,000                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 5,700,000              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 15,700,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท
เงนิงบประมาณ 5,700,000              บาท

3. งบลงทนุ 30,224,600             บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,224,600             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 17,074,600             บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 17,074,600             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,164,700              บาท
รวม 16 รายการ (รวม 232 หน่วย)

(2) เครือ่งตดักระดาษ 1 เครือ่ง 2,990,900              บาท
(3) เครือ่งวดัความหนดืแบบรวดเรว็ RVA 1 เครือ่ง 1,552,000              บาท
(4) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าปรมิาณไอออนโดยใชเ้ทคนคิการแลกเปลีย่นของไอออน 
(Iron Chromatography) 1 เครือ่ง 1,000,000              บาท
(5) เครือ่งวเิคราะหท์างเคมไีฟฟ้าดว้ยเทคนคิโพเทนทโิอสสแตทและกลัวานอสแตท
 1 ชดุ 2,367,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 13,150,000             บาท
3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 13,150,000             บาท

(1) อาคารวทิยาศาสตร ์1 รายการ 5,190,600              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 79,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 15,300,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 13,614,800             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 5,190,600              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 33,044,600             บาท

(2) อาคารเรยีนปฏบิตักิารเทคโนโลยแีละมลัตมิเีดยี 7,959,400              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 14,850,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 7,959,400              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 51,440,600             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 172,091,400           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 172,091,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 172,091,400            บาท
5. งบรายจา่ยอืน่ 4,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 1,000,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,500,000              บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์ 1,000,000              บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
123.5479   30.1593      100.2668 38.8402    2.4000      295.2142   
123.5479     30.1593       100.2668   38.8402      2.4000       295.2142     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 2,198 2,172 2,758 3,267 3,020
 ( 1,558 )

คน 2,590 3,935 3,935 3,935 3,935
 ( 2,724 )

คน 10,921 12,065 12,327 12,080 12,080
 ( 9,241 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
ลา้นบาท 188.2275 194.9474 299.7624 286.3216 294.0857

 ( 87.2418 )

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  295,214,200 

 ผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศึกษาอย่างมคุีณภาพ คุณธรรม และประสทิธภิาพเพือ่รองรบัการ
ขยายตวัของความตอ้งการกาํลงัคน โดยคาํนึงถงึศกัยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยงักลุม่เป้าหมาย
ต่างๆ ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร

90



ลา้นบาท 517.6560      568.1340   645.4704     586.0589     586.4542     
ลา้นบาท 282.9562      295.2142   340.8598     276.9832     247.4708     
ลา้นบาท 119.4972      123.5479   142.7357     154.4406     167.3019     
ลา้นบาท 30.2773       30.1593     72.6868      39.3171      35.9454      
ลา้นบาท 94.7287       100.2668   76.8585      31.5563      -              
ลา้นบาท 36.9530       38.8402     45.5788      48.6692      41.2235      
ลา้นบาท 1.5000         2.4000      3.0000       3.0000       3.0000       
ลา้นบาท 234.6998      272.9198   304.6106     309.0757     338.9834     
ลา้นบาท 234.6998      272.9198   304.6106     309.0757     338.9834     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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295,214,200 บาท
1. งบบคุลากร 123,547,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 114,054,200           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 101,887,400           บาท

(1) อตัราเดมิ 78,614,500             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 23,144,800             บาท
(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 128,100                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 12,166,800             บาท
(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 11,478,100             บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 688,700                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,624,700              บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,869,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 30,159,300             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,039,300             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,120,000             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 10,120,000             บาท
(1) ค่านํา้ประปา 1,190,000              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 6,433,900              บาท
เงนินอกงบประมาณ 5,243,900              บาท
เงนิงบประมาณ 1,190,000              บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 8,930,000              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 18,930,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท
เงนิงบประมาณ 8,930,000              บาท

3. งบลงทนุ 100,266,800           บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 100,266,800           บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 100,266,800           บาท
3.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 35,424,500             บาท

(1) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารอตุสาหกรรมบรกิาร 1 หลงั 24,287,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 129,850,000            บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 16,087,500             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 21,449,500             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 24,287,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 45,302,300             บาท

(2) อาคารเรยีนรวมปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 หลงั 11,137,500             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 90,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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เงนินอกงบประมาณ 15,750,000             บาท
เงนิงบประมาณ 74,250,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 11,137,500             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 31,556,200             บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 31,556,300             บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,670,800             บาท
(1) อาคารปฏบิตักิารอตุสาหกรรมภาพเคลือ่นไหว 1 หลงั 37,670,800             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 159,000,000            บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 27,200,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 70,279,200             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 37,670,800             บาท

3.1.1.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,171,500             บาท
(1) ปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารเรยีน 1 รายการ 27,171,500             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 38,840,200             บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 38,840,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 38,840,200             บาท
5. งบรายจา่ยอืน่ 2,400,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 800,000                บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 800,000                บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์ 800,000                บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           22.7577    2.5000      25.2577    
-              -                -             22.7577      -              22.7577      
-              -                -             -              2.5000       2.5000       

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000
 ( 1,792 )

โครงการ 75 80 85 90 95

 ( 24 )
คน/ปี 60 60 60 60 60

 ( 2 )
คน/ปี 100 100 100 100 100

 ( 111 )
รอ้ยละ 100 91 92 93 93

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

7.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   25,257,700 

 1.พฒันาอาชพี และคุณภาพชวีติของคนในทอ้งถิน่2.พฒันากระบวนการเรยีนรูข้องชมุชน เพือ่การแกป้ญัหา และ
พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ีอง3.เพือ่พฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐาน4.เพือ่พฒันาวชิาชพี การ
ประกอบอาชพี ยกระดบัและควบคุมผูป้ระกอบวชิาชพีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการ
2. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู คณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษา

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูบ้รหิารที่เขา้รบัการพฒันา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูไม่มวีุฒทิี่เขา้รบัการพฒันา

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการพฒันาและ
หน่วยงานครูผูใ้ชแ้ละบุคลากรทางการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด
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รอ้ยละ 100 78 80 82 85

 ( - )
ลา้นบาท 21.2303 26.2577 49.8507 54.5858 59.7944

 ( 1.0088 )
ลา้นบาท 31.9860        36.7890     44.9345      51.6780      57.7958      
ลา้นบาท 21.2303        25.2577     32.5500      38.3550      43.4405      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 18.7303       22.7577     30.0500      35.8550      40.9405      
ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.5000       2.5000       2.5000       
ลา้นบาท 10.7557        11.5313     12.3845      13.3230      14.3553      
ลา้นบาท 10.7557       11.5313     12.3845      13.3230      14.3553      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

เชงิเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสาํเรจ็
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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25,257,700 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 22,757,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 22,757,700             บาท
1) เงนิค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 22,757,700             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
7.2.5.1   วตัถปุระสงค์

7.2.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2555 ถงึ  ปี 2558)
7.2.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             0.7988       0.3975    -             -             1.1963      
-              0.7988         0.3975      -              -              1.1963       

7.2.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 105 105 105 0 0

 ( - )
คน 162 162 162 0 0

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 0 0

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 0 0

 ( - )

7.2.5  โครงการที่ 5 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                    1,196,300 

 เพือ่พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็เลต็) ใหแ้ก่นกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 1 และมธัยมศึกษาปีที่ 1

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

                     2,355,900 
                     2,355,900 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาสาํหรบันกัเรยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บั
สนบัสนุนคอมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็แลต็)ไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพ

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บั
สนบัสนุนคอมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็แลต็)ไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพ
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ลา้นบาท 1.1596         1.1963      3.8328        2.0761        -               
ลา้นบาท 1.1596         1.1963      3.8328        2.0761        -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.1596         0.7988      3.1578       2.0761       -              
ลา้นบาท -                0.3975      0.6750       -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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1,196,300 บาท
1. งบดาํเนินงาน 798,800                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 798,800                บาท
2. งบลงทนุ 397,500                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 397,500                บาท
2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 397,500                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 397,500                บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 397,500                บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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บาท
บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2559)
7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           8.9381      -             8.9381      
-              -                -             8.9381       -              8.9381       

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,545 1,600 1,640 1,650 0

 ( 1,545 )
รอ้ยละ 100 100 100 100 0

 ( 100 )
ลา้นบาท 156.5119      57.4840     62.6591      67.9992      64.6147      
ลา้นบาท 34.7320        8.9381      9.2586        9.2586        -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 34.7320       8.9381      9.2586       9.2586       -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 121.7799      48.5459     53.4005      58.7406      64.6147      
ลา้นบาท 121.7799      48.5459     53.4005      58.7406      64.6147      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    8,938,100 
7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   8,938,100 

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

                   60,574,200 
                   60,574,200 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจที่ไดร้บัการ
บรกิารศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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8,938,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,938,100              บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,938,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,938,100              บาท
1.1) กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 1,206,200              บาท
1.2) ค่าจดัการเรยีนการสอน 4,803,700              บาท
1.3) ค่าหนงัสอืเรยีน 1,564,600              บาท
1.4) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 672,800                บาท
1.5) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 690,800                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           2.2400      -             2.2400      
-              -                -             2.2400       -              2.2400       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 18 20 20 22 24
 ( 5 )

คน/ปี 12,500 12,700 13,000 13,500 14,000

 ( 6,098 )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )
ลา้นบาท 1.8500 2.2400 2.4640 2.7104 2.9815

 ( 0.5167 )

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    2,240,000 
7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    2,240,000 

 1.เพือ่ศึกษา คน้ควา้ วจิยัดา้นศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะทรพัยส์นิทางปญัญาและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และแนวทาง
ประยุกตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมเพือ่เป็นตน้ทุนการพฒันาทอ้งถิน่ และประเทศ2.เพือ่พฒันาระบบ เครอืข่ายขอ้มลู 
สารสนเทศ แหลง่การเรยีนรูท้างดา้นศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถิน่3.เพือ่พฒันานกัศึกษาประชาชนรายรอบ
มหาวทิยาลยัใหเ้ขา้ใจในคุณค่า และความหลากหลายทางวฒันธรรม พรอ้มมสีาํนึกไทยภมูใิจในวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
สามารถวเิคราะหเ์ลอืกสรรวฒันธรรมเพือ่การดาํรงชวีติที่เหมาะสม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒัธรรม

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร
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ลา้นบาท 1.8500         8.1283      8.9411        9.8352        10.8188      
ลา้นบาท 1.8500         2.2400      2.4640        2.7104        2.9815        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.8500         2.2400      2.4640       2.7104       2.9815       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                5.8883      6.4771        7.1248        7.8373        
ลา้นบาท -                5.8883      6.4771       7.1248       7.8373       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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2,240,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,240,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,240,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 2,240,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           23.3209    -             23.3209    
-              -                -             23.3209      -              23.3209      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 26 27 28 29 30
 ( 51 )

โครงการ 26 27 28 29 30
 ( - )

ผลงาน 26 27 28 29 30

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )
ลา้นบาท 38.7323 72.2197 79.4417 87.3859 96.1246

 ( 21.1555 )

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   23,320,900 
7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   23,320,900 

 เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัที่เป็นประโยชนต่์อการพฒันาวชิาการ การเรยีนการสอน การปฏบิตัิภารกิจและการพฒันา
ทอ้งถิน่ โดยเฉพาะการวจิยัที่สอดคลอ้งกบัจดุเนน้การวจิยัของมหาวทิยาลยั รวมท ัง้การเพิม่ความสามารถในการ
วจิยัของบุคลากรในมหาวทิยาลยั ตลอดจนสรา้งเครอืข่ายการวจิยั เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ระดบัประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัใหม่

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั (ท ัง้เงนิ
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรและเงนินอกงบประมาณ)
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ลา้นบาท 38.7323        46.9286     55.9685      58.5654      71.4220      
ลา้นบาท 17.2707        23.3209     30.0000      30.0000      40.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 17.2707       23.3209     30.0000      30.0000      40.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 21.4616        23.6077     25.9685      28.5654      31.4220      
ลา้นบาท 21.4616       23.6077     25.9685      28.5654      31.4220      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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23,320,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 23,320,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,320,900             บาท
1) เงนิอดุหนุนวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 14,403,700             บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัเพือ่สนบัสนุนการพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่ 8,917,200              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัตน้แบบแห่งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่  โดยเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการ
เรยีนรู ้สรา้งองคค์วามรู ้ผลติบณัฑติทีม่คุีณธรรมนาํความรู ้เพือ่พฒันาสงัคมภายใตร้ะบบธรรมาภบิาลในการ
บรหิารจดัการ

1. ผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ภมูปิญัญาไทยและภมูปิญัญา
สากล  มคีวามรูคู่้คุณธรรม  จรยิธรรม  สาํนึกในความเป็นไทย มคีวามรกัและความผูกพนัต่อทอ้งถิน่  รวมท ัง้
ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชนโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ  
  2. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู  ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพและ
มาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัวชิาชพีช ัน้สูง    3. วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ แสวงหาแนวทางพฒันา
เทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลยสีมยัใหมใ่หเ้หมาะสมกบัการดาํรงชวีติและการประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่
  รวมถงึการแสวงหาแนวทางเพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิการจดัการ  การบาํรุงรกัษาและการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื    4. บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมทีห่ลากหลาย 
ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างมหาวทิยาลยัชมุชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่    5. 
ส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  สรา้งความรู ้ ความเขา้ใจในคุณค่าความสาํนึก
และความภมูใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่ เพือ่การอนุรกัษ ์เผยแพร่และสบืสานศิลปะ และวฒันธรรมของทอ้งถิน่ 
   6. เรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  ผูน้าํชมุชน ศาสนาและนกัการเมอืงทอ้งถิน่ ใหม้จีติสาํนึก
ประชาธปิไตย  คุณธรรมจรยิธรรมและความสามารถในการบรหิารงานพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่เพือ่ประโยชน์
ส่วนรวม    7. ศึกษา ส่งเสรมิ สบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํรใินการปฏบิตัภิารกจิของ
มหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

443,144,200                
509,244,700                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 830.6399        953.1093        718.5414        540.6763        469.9197        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 443.1442        509.2447        718.5414        540.6763        469.9197        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 387.4957        443.8646        -                 -                 -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 387.4957       443.8646       -                 -                 -                 
1. นกัศึกษา  คณาจารย ์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดร้บัการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์และ
พฒันาดา้นภาษาต่างประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผุเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 12,800 10,000 11,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนกัศึกษา/
บุคลากรที่ผ่านเกณฑท์ดสอบความรูด้า้นภาษา

รอ้ยละ 80 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.0000        12.5000       23.0000       -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. บุคลากรดา้นการท่องเที่ยวมีทกัษะทางดา้น
ภาษาและมีความรูค้วามเขา้ใจศิลปวฒันธรรม
ไทยรองรบัการพฒันาการท่องเที่ยวเพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม คน 500 400 500 600 700

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละผูเ้ขา้รบัการอบรม
หลกัสูตรภาษาต่างประเทศจบหลกัสูตรและ
ไดร้บัประกาศนียบตัร

รอ้ยละ 85 90 90 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.9000        1.8000        5.5000        6.0000        6.5000        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่
สนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็
การศึกษาทไีดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 77 79 79 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ
ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่
ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 133.3232     171.4744     222.7597     40.0091       43.3623       

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 71.6587         83.1355         -                 -                 -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 71.6587         83.1355         -                 -                 -                 
4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ
ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็
การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 77 79 79 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ
ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที
ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรปืระกอบอาชพีภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 287.4572     312.5013     423.5817     442.7672     360.4574     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 237.1808        278.1400        -                 -                 -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 237.1808       278.1400       -                 -                 -                 
5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน
ในชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน
การพฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร
นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 85 90 90 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ
หน่วยงาน / องคก์รที่รบับรกิารวชิาการและ
วชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 90 90 90 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.1000        5.9999        23.0000       28.5000       34.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 20.4751         21.4989         -                 -                 -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 20.4751         21.4989         -                 -                 -                 
6. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษา และชมุชนใน
การพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์ทํานุ
บํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน / กิจกรรม
ที่มกีารเผยแพร่องคค์วามรูภ้มูปิญัญาไทย

ผลงาน 12 10 12 14 16

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนกัศึกษาที่
เหน็ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 85 85 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.5000        2.9000        8.7000        9.9000        11.1000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 23.7358         24.9226         -                 -                 -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 23.7358         24.9226         -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของงานวจิยัหรอื
งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ
หรอืนานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจาํหรอืนกัวจิยั
ประจาํ

รอ้ยละ 65 70 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั / 
นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 12 14 16 18 20

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผลงานวจิยัที่
ไดร้บัการจดลขิสทิธิ์และ / หรอืไดร้บัรอง
คุณภาพจากหน่ายงานที่เชื่อถอืได ้ตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 75 79 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.8638        2.0691        12.0000       13.5000       14.5000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 34.4453         36.1676         -                 -                 -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 34.4453         36.1676         -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 35.6250     100.9375    100.9375    -              12.5000     
2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

2 116.7113    196.5028    -              -              21.9850     

รวม 3 152.3363    297.4403    100.9375    -              34.4850      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  116,711,300  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  35,625,000  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 12,500,000                   
2. แผนงานเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 1,800,000                    
3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 489,975,600                 
4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 2,900,000                    
5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 2,069,100                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 73.0207       69.7401       161.6245     196.8594     8.0000        509.2447     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               12.5000       -               12.5000       

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -          12.5000              -          12.5000 

2. แผนงาน :  เพิม่รายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวและบรกิาร

-               -               -               1.8000        -               1.8000        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           1.8000              -           1.8000 

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

73.0207       69.7401       161.6245     177.5903     8.0000        489.9756     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           2.8200         0.5500         1.4640         1.5000         6.3340 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       46.2455        51.4662        40.6632      171.6264         2.5000      312.5013 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       26.7752        15.4539      120.4113              -           2.5000      165.1404 

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           4.4999         1.5000         5.9999 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               2.9000        -               2.9000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป
วฒันธรม

             -                -                -           2.9000              -           2.9000 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               2.0691        -               2.0691        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

             -                -                -           2.0691              -           2.0691 

          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     3  ปี (ปี 2556 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
-             -              -           12.5000    -             12.5000    
-              -                -             12.5000      -              12.5000      

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 12,800 10,000 11,000
 ( - )

รอ้ยละ 80 85 85
 ( - )

ลา้นบาท 3.0000 12.5000 23.0000
 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                   12,500,000 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                   12,500,000 

 เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนท ัว่ไป และเพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการและพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีอง    ประชาคม
อาเซยีน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

                   38,500,000 
                   38,500,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาศกัยภาพบุคลากรเพือ่รองรบัการเขา้สู่

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจ

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
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ลา้นบาท 3.0000         12.5000     23.0000      -               -               
ลา้นบาท 3.0000         12.5000     23.0000      -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 3.0000         12.5000     23.0000      -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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12,500,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 12,500,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,500,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 12,500,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2560)
7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           1.8000      -             1.8000      
-              -                -             1.8000       -              1.8000       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 500 400 500 600 700
 ( - )

รอ้ยละ 85 85 90 90 95
 ( - )

ลา้นบาท 1.9000 1.8000 5.5000 6.0000 6.5000
 ( - )

ลา้นบาท 1.9000         1.8000      5.5000        6.0000        6.5000        
ลา้นบาท 1.9000         1.8000      5.5000        6.0000        6.5000        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.9000         1.8000      5.5000       6.0000       6.5000       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2 แผนงาน : เพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิาร                    1,800,000 
7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว                    1,800,000 

 พฒันาศกัยภาพบุคลากรและชมุชนเพือ่รองรบัการท่องเที่ยว

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

                   21,700,000 
                   21,700,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจ

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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1,800,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,800,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,800,000              บาท
1) โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             2.8200       0.5500    1.4640      1.5000      6.3340      
-              2.8200         0.5500      1.4640       1.5000       6.3340       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 52 60 65 70 75
 ( - )

คน 70 75 80 85 90
 ( - )

คน 247 270 290 310 330
 ( 202 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )
รอ้ยละ 95 95 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 90 95 95 95 95

 ( - )
ลา้นบาท 3.4820 5.7840 4.5850 5.7745 6.9226

 ( 1.1143 )

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  489,975,600 
7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                    6,334,000 

 สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ภมูปิญัญาไทย และภมูปิญัญา
สากล  มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม สาํนึกในความเป็นไทย  รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน   
พรอ้มท ัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของ
ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลกัสุตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน :  ตน้ทุนการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
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ลา้นบาท 33.0387        36.2340     4.5850        5.7745        6.9226        
ลา้นบาท 6.2580         6.3340      4.5850        5.7745        6.9226        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 2.6820         2.8200      3.5850       4.2745       4.9226       
ลา้นบาท 2.7760         0.5500      -              -              -              
ลา้นบาท -                1.4640      -              -              -              
ลา้นบาท 0.8000         1.5000      1.0000       1.5000       2.0000       
ลา้นบาท 26.7807        29.9000     -               -               -               
ลา้นบาท 26.7807       29.9000     -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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6,334,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน 2,820,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,820,000              บาท
2. งบลงทนุ 550,000                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 550,000                บาท
2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 550,000                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 60,000                  บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 60,000                  บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 290,000                บาท
(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 290,000                บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 200,000                บาท
(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 200,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 1,464,000              บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,464,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการผลติพยาบาลเพิม่ 40 คน 1,464,000              บาท
4. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

1) โครงการพฒันานกัศึกษาเขา้สู่วชิาชพีพยาบาล 1,000,000              บาท
2)  โครงการพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF 500,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
46.2455    51.4662      40.6632   171.6264   2.5000      312.5013   
46.2455      51.4662       40.6632     171.6264     2.5000       312.5013     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 4,033 4,414 4,848 5,331 5,840
 ( 642 )

คน 5,331 5,840 6,420 6,750 7,140
 ( - )

คน 15,384 15,384 19,197 21,099 22,908
 ( 13,431 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )
รอ้ยละ 95 95 100 100 100

 ( 15.91 )
รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( 15.91 )
ลา้นบาท 203.2942 271.8381 322.6442 341.8297 360.4574

 ( 34.5713 )

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  312,501,300 

 สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ภมูปิญัญาไทย และภมูปิญัญา
สากล  มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม สาํนึกในความเป็นไทย  รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน   
พรอ้มท ัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของ
ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
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ลา้นบาท 524.6380      590.6413   423.5817     442.7672     360.4574     
ลา้นบาท 287.4572      312.5013   423.5817     442.7672     360.4574     
ลา้นบาท 52.1499       46.2455     49.0202      51.9614      55.0791      
ลา้นบาท 50.6280       51.4662     82.4000      87.0289      90.5685      
ลา้นบาท 84.1630       40.6632     100.9375     100.9375     -              
ลา้นบาท 97.3163       171.6264   181.9240     192.8394     204.4098     
ลา้นบาท 3.2000         2.5000      9.3000       10.0000      10.4000      
ลา้นบาท 237.1808      278.1400   -               -               -               
ลา้นบาท 237.1808      278.1400   -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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312,501,300 บาท
1. งบบคุลากร 46,245,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 41,692,400             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 36,470,500             บาท

(1) อตัราเดมิ 68 อตัรา 28,032,100             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 8,438,400              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,221,900              บาท
(1) อตัราเดมิ  24 อตัรา 4,912,300              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 294,700                บาท
(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 14,900                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,553,100              บาท
2. งบดาํเนินงาน 51,466,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,903,100             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 18,563,100             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 18,563,100             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 18,563,100             บาท

3. งบลงทนุ 40,663,200             บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,663,200             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,663,200             บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,625,000             บาท

(1) หอสมดุและศูนยส์ารสนเทศเฉลมิพระเกยีรต ิ1 หลงั 35,625,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 250,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 12,500,000             บาท
เงนิงบประมาณ 237,500,000            บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 35,625,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 100,937,500            บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 100,937,500            บาท

3.1.1.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,038,200              บาท
(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,038,200              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4. งบเงนิอดุหนุน 171,626,400           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 171,626,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 171,626,400            บาท
5. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 500,000                บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยั 500,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3) โครงการสหกจิศึกษา 500,000                บาท
4) โครงการพฒันาหลกัสูตร 500,000                บาท
5) โครงการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ 500,000                บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
26.7752    15.4539      120.4113 -             2.5000      165.1404   
26.7752      15.4539       120.4113   -              2.5000       165.1404     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 976 1,113 1,220 1,343 1,460
 ( 83 )

คน 1,343 1,460 1,500 1,650 1,890
 ( - )

คน 3,217 3,701 4,088 4,518 5,065
 ( 2,975 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )
รอ้ยละ 95 95 95 100 100

 ( 8.5 )
รอ้ยละ 90 90 95 100 100

 ( 8.5 )
ลา้นบาท 46.7893 47.7291 32.0317 34.2346 36.4397

 ( 7.4102 )

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  165,140,400 

 สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ภมูปิญัญาไทย และภมูปิญัญา
สากล  มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม สาํนึกในความเป็นไทย  รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน   
พรอ้มท ัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของ
ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12เดอืน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
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ลา้นบาท 171.9432      218.3759   218.1747     34.2346      36.4397      
ลา้นบาท 127.0652      165.1404   218.1747     34.2346      36.4397      
ลา้นบาท 28.3533       26.7752     28.3817      30.0846      31.8897      
ลา้นบาท 16.2060       15.4539     0.8500       0.8500       0.8500       
ลา้นบาท 80.2759       120.4113   186.1430     -              -              
ลา้นบาท 0.3300         -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.9000         2.5000      2.8000       3.3000       3.7000       
ลา้นบาท 44.8780        53.2355     -               -               -               
ลา้นบาท 44.8780       53.2355     -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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165,140,400 บาท
1. งบบคุลากร 26,775,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 21,024,300             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 21,024,300             บาท

(1) อตัราเดมิ 46 อตัรา 17,073,900             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 3,950,400              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 5,750,900              บาท
2. งบดาํเนินงาน 15,453,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,453,900             บาท
3. งบลงทนุ 120,411,300           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 120,411,300           บาท
3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,700,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,700,000              บาท
(1) เครือ่งวเิคราะหโ์ลหะหนกั 1 ชดุ 3,700,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 116,711,300           บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 116,711,300            บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารเรยีนรวมเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา 1 หลงั 70,001,300             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 169,700,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 8,485,000              บาท
เงนิงบประมาณ 161,215,000            บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 24,225,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 28,975,900             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 70,001,300             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 38,012,800             บาท

(2) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ พรอ้มอาคาร
เอนกประสงค ์ 1 รายการ 46,710,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 270,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 13,500,000             บาท
เงนิงบประมาณ 256,500,000            บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 51,300,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 46,710,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 158,490,000            บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 500,000                บาท
2) โครงการกา้วทนัโลก IT แก่นกัศึกษาและบคุลากร 500,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

128



3) โครงการพฒันาสือ่การเรยีนการสอน 500,000                บาท
4)  โครงการพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF 500,000                บาท
5) โครงการพฒันาครูวทิยาศาสตร์ 500,000                บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           4.4999      1.5000      5.9999      
-              -                -             4.4999       1.5000       5.9999       

7.3.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 15 10 12 14 16

 ( - )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )
รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )
ลา้นบาท 8.1000 5.9999 23.0000 28.5000 34.0000

 ( - )
ลา้นบาท 28.5751        27.4988     23.0000      28.5000      34.0000      
ลา้นบาท 8.1000         5.9999      23.0000      28.5000      34.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 6.3000         4.4999      23.0000      28.5000      34.0000      
ลา้นบาท 1.8000         1.5000      -              -              -              
ลา้นบาท 20.4751        21.4989     -               -               -               
ลา้นบาท 20.4751       21.4989     -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    5,999,900 

 เพือ่บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมที่หลากหลาย  ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างมหาวทิยาลยั 
ชมุชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และองคก์รอื่นท ัง้ในและต่างประเทศ  เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ที่ย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลา

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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5,999,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,499,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,499,900              บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการบรกิารวชิาการ 4,499,900              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 1,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           2.9000      -             2.9000      
-              -                -             2.9000       -              2.9000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 12 10 12 14 16
 ( - )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( - )
รอ้ยละ 80 80 85 85 90

 ( - )
ลา้นบาท 3.5000 2.9000 8.7000 9.9000 11.1000

 ( 0.0717 )
ลา้นบาท 27.2358        27.8226     8.7000        9.9000        11.1000      
ลา้นบาท 3.5000         2.9000      8.7000        9.9000        11.1000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 3.5000         2.9000      8.7000       9.9000       11.1000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 23.7358        24.9226     -               -               -               
ลา้นบาท 23.7358       24.9226     -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    2,900,000 
7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรม                    2,900,000 

 ส่งเสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  สรา้งความรู ้ความเขา้ใจในคุณค่า  ความสาํนึกและ
ความภมูใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่  เพือ่การอนุรกัษ ์ เผยแพร่และสบืสานศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วตัถปุระสงค์

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ / กิจกรรมที่แลว้เสรจ็
ตามระยะเวลา

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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2,900,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,900,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,900,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสาํหรบัจดัทาํโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 2,900,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           2.0691      -             2.0691      
-              -                -             2.0691       -              2.0691       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 12 14 16 18 20
 ( 12 )

โครงการ 12 12 13 14 15

 ( - )
รอ้ยละ 80 85 85 90 95

 ( - )
ลา้นบาท 5.8638 2.0691 26.2215 30.9956 35.1121

 ( 1.1563 )
ลา้นบาท 40.3091        38.2367     12.0000      13.5000      14.5000      
ลา้นบาท 5.8638         2.0691      12.0000      13.5000      14.5000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 5.8638         2.0691      12.0000      13.5000      14.5000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 34.4453        36.1676     -               -               -               
ลา้นบาท 34.4453       36.1676     -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                    2,069,100 
7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    2,069,100 

 วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ แสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลยสีมยัใหม่ให ้
เหมาะสมกบัการดาํรงชวีติและประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่  รวมถงึการแสวงหา  แนวทางเพือ่ส่งเสรมิใหเ้กิด
การจดัการ  การบาํรุงรกัษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัที่มกีารเผยแพร่ใน
วารสารหรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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2,069,100 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,069,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,069,100              บาท
1) เงนิอดุหนุนการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,069,100              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

ในปี 2559 มุง่เป็นสถาบนัอดุมศึกษาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ โดยการบรหิารเชงิกลยุทธท์ีเ่นน้การมส่ีวนร่วมของ
ชมุชน ใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละผนึกกาํลงัเพือ่ใชท้รพัยากรร่วมกนัท ัง้ระบบทอ้งถิน่ ภมูภิาค และ
ต่างประเทศ เพือ่เป็นกลไกพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หเ้ป็นผูใ้ฝ่รู ้มปีญัญา  มคุีณธรรมและพึง่ตนเองได ้ ใชห้ลกั
ธรรมาภบิาลพฒันาสถาบนัใหม้คีวามเป็นอสิระ  มมีาตรฐานทางวชิาการ  วจิยัและสรา้งองคค์วามรูร้ะดบั
ทอ้งถิน่และสากล  เป็นศูนยก์ลางศิลปวฒันธรรมและแหลง่วทิยบรกิาร  รวมท ัง้สรา้งมลูค่าเพิม่แก่สงัคมและ
ประเทศชาติ

1. ผลติบณัฑติ   2. งานวจิยั   3. ใหบ้รกิารทางวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี  4. อนุรกัษ ์ส่งเสรมิ
ศิลปวฒันธรรม   5. การพฒันาสถาบนั

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์

312,257,600                
326,661,300                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 441.1576        512.9225        710.3834        723.7361        688.6429        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 312.2576        326.6613        524.9222        535.2749        500.7429        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 128.9000        186.2612        185.4612        188.4612        187.9000        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 128.9000       186.2612       185.4612       188.4612       187.9000       
1. นกัศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไดร้บัการ
เสรมิสรา้งและเตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัเรยีนและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้บัการเสรมิสรา้งและเตรยีม
ความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 60 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.0000        2.7000        5.0000        -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 1.0000          1.0000          -                 -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 1.0000          1.0000          -                 -                 
2. เร่งรดัการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์
สุขภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 0 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 0 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 0 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               4.6457        6.6918        6.8764        7.0702        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 1.2000          1.2000          1.2000          1.2000          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 1.2000          1.2000          1.2000          1.2000          
3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่
ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ค่าเฉลีย่ของระดบัความ
พงึพอใจของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 
ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 55.6249       55.9446       66.2974       69.3900       72.6592       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 54.0000         70.0000         73.2000         75.2000         77.2000         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 54.0000         70.0000         73.2000         75.2000         77.2000         
4. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (แท็บ
เลต็) เพือ่สนบัสนุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรยีน
กลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กบัการเร่งรดัการพฒันา
โปรแกรมและเน้ือหาทางการศึกษาที่เหมาะสม
กบัหลกัสูตร

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 1และนกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็และมเีน้ือหาที่
เหมาะสมตามหลกัสูตร

รอ้ยละ 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.2178        0.3453        0.1824        -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
5. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส
ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองของนกัเรยีนได ้
ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการ
สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.4170        2.4460        2.4460        2.4460        -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.7000          4.5612          4.5612          4.5612          -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.7000          4.5612          4.5612          4.5612          -                 
6. ขยายการผลติบณัฑติ และพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเพิม่ข้ึนตามความตอ้งการของตลาด

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: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 233.6079     242.6237     409.7046     421.9625     386.4135     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 69.0000         106.0000        102.0000        104.0000        106.0000        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 69.0000         106.0000       102.0000       104.0000       106.0000       
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน
การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูร้บับรกิารนาํความรูไ้ป
ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร
วชิาการ วชิาชพี ต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.0000        4.0000        15.2000       15.2000       15.2000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.4000          0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.4000          0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          
8. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน
ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์
ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่
มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 12 12 12 12 12

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสตินกัศึกษาที่เหน็
ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.3900        3.3900        4.4000        4.4000        4.4000        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3000          1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3000          1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          
9. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 12 12 12 12 12

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้
ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

โครงการ 12 12 12 12 12

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.0000       10.5660       15.0000       15.0000       15.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5000          2.0000          2.0000          2.0000          2.0000          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5000          2.0000          2.0000          2.0000          2.0000          
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 17.1000     48.4500     48.4500     -              6.0000       
รวม 1 17.1000      48.4500      48.4500      -              6.0000       

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  17,100,000  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 2,700,000                    
2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 307,559,300                 
3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,446,000                    
4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 3,390,000                    
5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 10,566,000                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 92.7483       41.7564       20.5572       170.0994     1.5000        326.6613     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               2.7000        -               2.7000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           2.7000              -           2.7000 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

92.7483       41.7564       20.5572       150.9974     1.5000        307.5593     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           3.5160         0.1297         1.0000              -           4.6457 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       39.4454        16.4992              -                -                -          55.9446 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       53.3029        21.5234        20.3000      145.9974         1.5000      242.6237 

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           4.0000              -           4.0000 

โครงการที่ 5 : โครงการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.2178         0.1275              -                -           0.3453 

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               2.4460        -               2.4460        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           2.4460              -           2.4460 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               3.3900        -               3.3900        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 
วฒันธรรม

             -                -                -           3.3900              -           3.3900 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               10.5660       -               10.5660       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -                -                -          10.5660              -          10.5660 

          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     3  ปี (ปี 2556 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
-             -              -           2.7000      -             2.7000      
-              -                -             2.7000       -              2.7000       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 260 260 260

 ( - )
โครงการ 5 5

 ( - )
ประเทศ 7 7

 ( - )
รอ้ยละ 60 70 80

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    2,700,000 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    2,700,000 

 1. เพือ่ส่งเสรมิทาํนุบาํรุงภาษาและวฒันธรรมของไทยและอาเซยีน2. เพือ่ใหน้กัศึกษาบุคลกร ผูท้รงความรูใ้นกลุม่
ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นภาษาและวฒันธรรมระหว่างกนั3. เพือ่ใหน้กัศึกษา 
บุคลากร บุคลท ัว่ไป ไดพ้ฒันาความรูด้า้นภาษาองักฤษ และภาษาอาเซยีนตลอดจนเรยีนรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรมของ
ประเทศอาเซยีน4. เพือ่สรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างกลุม่ตวัแทนของประเทศสมาชกิอาเซยีนอนัจะนาํไปสู่สนัติภาพ
อย่างย ัง่ยนื

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์

                   12,700,000 
                   10,700,000 
                     2,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีน นกัศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชนท ัว่ไปที่เขา้ร่วมการอบรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการที่ส่งเสรมิการพฒันาองค์
่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประเทศที่มขีอ้ตกลงร่วมมอืทาง

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น
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ลา้นบาท 3.0000         3.7000      6.0000        -               -               
ลา้นบาท 3.0000         2.7000      5.0000        -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 3.0000         2.7000      5.0000       -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                1.0000      1.0000        -               -               
ลา้นบาท -                1.0000      1.0000       -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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2,700,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,700,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,700,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 2,700,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             3.5160       0.1297    1.0000      -             4.6457      
-              3.5160         0.1297      1.0000       -              4.6457       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 143 126 138 188
 ( - )

คน 190 190 190 190
 ( - )

คน 776 840 892 894
 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75

 ( - )
รอ้ยละ 75 75 75 75

 ( - )
ลา้นบาท 4.6457 6.6918 6.8764 7.0702

 ( - )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  307,559,300 
7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                    4,645,700 

 เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ แพทยแ์ผนไทย สาธารณสุขศาสตร ์ที่มคีวามรูค้วามสามารถในดา้น
ทฤษฎแีละปฏบิตัิ สามารถนาํความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชพี เป็นผูท้ี่มคุีณธรรม จรยิธรรม มจีติสาํนึก
ในจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี เพือ่ดาํเนินชวีติและประกอบวชิาชพีใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่สงัคมและประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท -                5.8457      7.8918        8.0764        8.2702        
ลา้นบาท -                4.6457      6.6918        6.8764        7.0702        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                3.5160      3.6918       3.8764       4.0702       
ลา้นบาท -                0.1297      -              -              -              
ลา้นบาท -                1.0000      3.0000       3.0000       3.0000       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                1.2000      1.2000        1.2000        1.2000        
ลา้นบาท -                1.2000      1.2000       1.2000       1.2000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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4,645,700 บาท
1. งบดาํเนินงาน 3,516,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,516,000              บาท
2. งบลงทนุ 129,700                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 129,700                บาท
2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 129,700                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 129,700                บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 129,700                บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพี 1 โครงการ 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
39.4454    16.4992      -           -             -             55.9446    
39.4454      16.4992       -             -              -              55.9446      

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 505 750 950 1,200 1,500
 ( 602 )

คน 1,580 2,500 2,600 2,700 2,800
 ( 2,432 )

คน 3,699 5,749 7,399 8,899 10,199
 ( 3,999 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )
รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )
ลา้นบาท 55.3194 55.9446 66.2974 69.3900 72.6592

 ( 19.2939 )

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   55,944,600 

 เพือ่ผลติบณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้คุีณภาพและคุณธรรมใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ภาคการผลติและบรกิาร เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 109.6249      125.9446   139.4974     144.5900     149.8592     
ลา้นบาท 55.6249        55.9446     66.2974      69.3900      72.6592      
ลา้นบาท 37.0004       39.4454     44.3300      46.6577      49.1239      
ลา้นบาท 18.3190       16.4992     21.9674      22.7323      23.5353      
ลา้นบาท 0.3055         -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 54.0000        70.0000     73.2000      75.2000      77.2000      
ลา้นบาท 54.0000       70.0000     73.2000      75.2000      77.2000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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55,944,600 บาท
1. งบบคุลากร 39,445,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 36,845,900             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 34,830,400             บาท

(1) อตัราเดมิ 79 อตัรา 30,660,400             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 4,170,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,015,500              บาท
(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 7 อตัรา 2,015,500              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,599,500              บาท
2. งบดาํเนินงาน 16,499,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,699,200             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,800,000              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,800,000              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 3,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
53.3029    21.5234      20.3000   145.9974   1.5000      242.6237   
53.3029      21.5234       20.3000     145.9974     1.5000       242.6237     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 760 1,340 1,450 1,620 1,780
 ( 1,148 )

คน 2,260 2,300 2,400 2,500 2,600
 ( 2,829 )

คน 8,953 7,804 8,754 9,634 10,454
 ( 9,660 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )
รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )
ลา้นบาท 174.2469 222.3237 361.2546 373.5125 386.4135

 ( 89.9010 )

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  242,623,700 

 เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้คุีณภาพและคุณธรรมตามความตอ้งการของสงัคมตลอดจนมศีกัยภาพใน
การดาํรงชวีติ ประกอบอาชพีและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 302.6079      348.6237   511.7046     525.9625     492.4135     
ลา้นบาท 233.6079      242.6237   409.7046     421.9625     386.4135     
ลา้นบาท 54.7474       53.3029     60.9351      64.0889      67.4307      
ลา้นบาท 22.2291       21.5234     37.5666      37.9926      38.4399      
ลา้นบาท 59.3610       20.3000     48.4500      48.4500      -              
ลา้นบาท 95.7478       145.9974   260.7529     269.4310     278.5429     
ลา้นบาท 1.5226         1.5000      2.0000       2.0000       2.0000       
ลา้นบาท 69.0000        106.0000   102.0000     104.0000     106.0000     
ลา้นบาท 69.0000       106.0000   102.0000     104.0000     106.0000     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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242,623,700 บาท
1. งบบคุลากร 53,302,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 49,584,000             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 47,301,400             บาท

(1) อตัราเดมิ 100 อตัรา 42,127,000             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 915,600                บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดอืน 4,258,800              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,282,600              บาท
(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 8 อตัรา 2,282,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 997,400                บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,721,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 21,523,400             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,669,300             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,854,100              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,854,100              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 2,854,100              บาท

3. งบลงทนุ 20,300,000             บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,300,000             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,300,000             บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,100,000             บาท

(1) อาคารวทิยบรกิารและงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 หลงั 17,100,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 120,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 6,000,000              บาท
เงนิงบประมาณ 114,000,000            บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 17,100,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 48,450,000             บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 48,450,000             บาท

3.1.1.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,200,000              บาท
(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 
10 ลา้นบาท 3,200,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)

4. งบเงนิอดุหนุน 145,997,400           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 145,997,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 144,997,400            บาท
2) โครงการพฒันามาตรฐานและคณุภาพการศึกษา 1,000,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 1,500,000              บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           4.0000      -             4.0000      
-              -                -             4.0000       -              4.0000       

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
 ( 600 )

โครงการ 14 14 14 14 14

 ( 6 )
รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )
ลา้นบาท 4.0000 4.0000 15.2000 15.2000 15.2000

 ( 1.2069 )

7.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    4,000,000 

 1.เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการวชิาชพีแก่ชมุชน นาํองคค์วามรูจ้ากการวจิยัหรอืการคน้ควา้ใชใ้นการใหบ้รกิารวชิาชพีแก่
ชมุชน 2. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพ มคีวามรูท้กัษะประสบการณส์ามารถพฒันาวชิาชพีได ้
ตามวตัถปุระสงค ์3. เพือ่ส่งเสรมิและสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

155



ลา้นบาท 4.4000         4.5000      15.7000      15.7000      15.7000      
ลา้นบาท 4.0000         4.0000      15.2000      15.2000      15.2000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 4.0000         4.0000      15.2000      15.2000      15.2000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.4000         0.5000      0.5000        0.5000        0.5000        
ลา้นบาท 0.4000         0.5000      0.5000       0.5000       0.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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4,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,000,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 4,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
7.2.5.1   วตัถปุระสงค์

7.2.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2555 ถงึ  ปี 2558)
7.2.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             0.2178       0.1275    -             -             0.3453      
-              0.1126         0.0450      -              -              0.1576       

-              0.1052         0.0825      -              -              0.1877       

7.2.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 36 36 36

 ( - )
คน 36 36 36

 ( - )
คน 5 10 10

 ( - )

7.2.5  โครงการที่ 5 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       345,300 

 เพือ่พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ใหแ้ก่นกัเรยีนในระดบัช ัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 และมธัยมศึกษาปีที่ 1

 โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์

                       881,500 
                       881,500 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็เลต็)สาํหรบั
นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1
2. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็เลต็)สาํหรบั
นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่
 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูของนกัเรยีนระดบัช ัน้
ประถมศึกษาและช ัน้มธัยมศึกษา ที่ไดร้บัเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็
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ลา้นบาท 0.3538         0.3453      0.1824        -               -               
ลา้นบาท 0.3538         0.3453      0.1824        -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.3538         0.2178      0.1824       -              -              
ลา้นบาท -                0.1275      -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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345,300 บาท
1. งบดาํเนินงาน 217,800                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 217,800                บาท
2. งบลงทนุ 127,500                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 127,500                บาท
2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 127,500                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 127,500                บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 127,500                บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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บาท
บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2559)
7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           2.4460      -             2.4460      
-              -                -             2.4460       -              2.4460       

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,170 515 515 515

 ( 749 )
รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( - )

7.3 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    2,446,000 
7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   2,446,000 

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

 โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์

                   31,040,600 
                   12,657,000 
                   18,383,600 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม
โครงการ

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย
ตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน
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ลา้นบาท 10.0190        7.0072      7.0072        7.0072        -               
ลา้นบาท 5.3190         2.4460      2.4460        2.4460        -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 5.3190         2.4460      2.4460       2.4460       -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 4.7000         4.5612      4.5612        4.5612        -               
ลา้นบาท 4.7000         4.5612      4.5612       4.5612       -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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2,446,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,446,000              บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,446,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,446,000              บาท
1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,341,000              บาท
1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 369,200                บาท
1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 192,500                บาท
1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 205,950                บาท
1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 337,350                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           3.3900      -             3.3900      
-              -                -             3.3900       -              3.3900       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5
 ( 1 )

คน 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

 ( 2,000 )
รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )
รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )
ลา้นบาท 3.3900 3.3900 4.4000 4.4000 4.4000

 ( 2.9580 )

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    3,390,000 
7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    3,390,000 

 1. เพือ่ส่งเสรมิอนุรกัษ ์สบืทอดศิลปวฒันธรรม2. เพือ่ปลูกจติสาํนึกใหน้กัศึกษาและเยาวชนภาคภมูใิจในความเป็น
ไทย และหวงแหนวฒันธรรม3. เพือ่ใหน้กัศึกษาและเยาวชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และ
ทาํกิจกรรมสรา้งสรรค์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 3.6900         4.3900      5.4000        5.4000        5.4000        
ลา้นบาท 3.3900         3.3900      4.4000        4.4000        4.4000        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 3.3900         3.3900      4.4000       4.4000       4.4000       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.3000         1.0000      1.0000        1.0000        1.0000        
ลา้นบาท 0.3000         1.0000      1.0000       1.0000       1.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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3,390,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,390,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,390,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรมของอสีานใต ้ 190,000                บาท
2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายงานแสดงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นนานาชาติ 3,000,000              บาท
3) เงนิอหุนุนค่าใชจ่้ายโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 200,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม

166



บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           10.5660    -             10.5660    
-              -                -             10.5660      -              10.5660      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 12 10 12 12 12
 ( - )

โครงการ 12 10 12 12 12
 ( - )

ผลงาน 1 1 1 1 1

 ( - )
รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( - )
ลา้นบาท 10.0000 10.5660 15.0000 15.0000 15.0000

 ( - )

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   10,566,000 
7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   10,566,000 

 1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ ัง้ในส่วนของการเรยีนการสอนและการวจิยัเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของทอ้งถิน่2. เพือ่กระตุน้และส่งเสรมิใหบุ้คลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัทาํวจิยัและผลติงานสรา้งสรรค3์. 
เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการนาํเสนอและเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคข์องบุคลากรและนกัศึกษามหาวทิยาลยั
4.เพือ่นาํผลงานวจิยัไปเผยแพร่หรอืนาํไปใชป้ระโยชน5์. นาํองคค์วามรูจ้ากการวจิยัมาพฒันาต่อยอดภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่และพฒันาคุณภาพชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร
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ลา้นบาท 10.5000        12.5660     17.0000      17.0000      17.0000      
ลา้นบาท 10.0000        10.5660     15.0000      15.0000      15.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 10.0000       10.5660     15.0000      15.0000      15.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.5000         2.0000      2.0000        2.0000        2.0000        
ลา้นบาท 0.5000         2.0000      2.0000       2.0000       2.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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10,566,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 10,566,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,566,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 10,566,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ
มหาวทิยาลยัคุณภาพและสรา้งสรรคคุ์ณค่า เพือ่พฒันาผลผลติสู่สงัคม

1.สรา้งบณัฑติ วจิยั บรกิารวชิาการ ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมอย่างมคุีณภาพ เพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของสงัคมและสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ  2.ยกระดบัการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั
ใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั   3.พฒันากลไกของมหาวทิยาลยั โดยเนน้การมส่ีวนร่วมและธรรมาภบิาล 
เพือ่ขบัเคลือ่นภารกจิไปสู่เป้าหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

216,935,800                
278,429,900                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 325.1652        396.6639        438.8666        446.5756        436.0170        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 216.9358        278.4299        315.4396        317.9846        300.9650        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 108.2294        118.2340        123.4270        128.5910        135.0520        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 108.2294       118.2340       123.4270       128.5910       135.0520       
1. เพิม่ขีดความสามารถ นกัเรยีน นกัศึกษา 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ในการ
สรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบั
ประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษา อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ
อบรมทางการศึกษาดา้นภาษาองักฤษและภาษา
ประเทศในประชาคมอาเซยีน

คน 20 390 540

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษา อาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการอบรม
ทางดา้นภาษาองักฤษและภาษาประเทศใน
ประชาคมอาเซยีน มทีกัษะทางดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 70 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5000        1.9500        5.0000        -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.4000          0.4750          0.5800          -                 -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.4000          0.4750          0.5800          -                 -                 
2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลน เพือ่
ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิตระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 55.0493       70.3982       79.7150       80.2150       80.7150       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 12.9952         14.6160         16.2240         17.3370         18.7670         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 12.9952         14.6160         16.2240         17.3370         18.7670         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ
ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 136.8909     183.2637     184.3850     185.3800     162.1500     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 90.4597         98.1210         101.3410        105.6980        110.4430        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 90.4597         98.1210         101.3410       105.6980       110.4430       
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 13.7060       14.3660       20.0000       21.0000       22.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3600          0.4430          0.4670          0.4920          0.5180          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3600          0.4430          0.4670          0.4920          0.5180          
5. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส
ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้
ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.3396        0.3396        0.3396        0.3396        -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษาและชมุชน
ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์
ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร
เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 6 6 6 7 8
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสตินกัศึกษาที่เหน็
ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.4500        0.6000        1.0000        1.0500        1.1000        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.4800          0.5690          0.6010          0.6350          0.6700          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.4800          0.5690          0.6010          0.6350          0.6700          
7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนของงานวจิยัและ
งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร
ระดบัชาติและนานาชาติ

โครงการ 16 16 17 18 19

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยัที่ไดร้บั
การจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญาหรอือนุ
สทิธบิตัร

ผลงาน 145 145 146 147 148

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยัที่
นาํไปใชป้ระโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 9 10 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้
ประโยชนใ์นระยะเวลา 12 เดอืน

ผลงาน 9 10 10 10 10

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.0000       7.5124        25.0000       30.0000       35.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.5345          4.0100          4.2140          4.4290          4.6540          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.5345          4.0100          4.2140          4.4290          4.6540          
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 57.1900     24.2250     24.2250     -              7.0000       
รวม 2 57.1900      24.2250      24.2250      -              7.0000       

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  48,640,000  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  8,550,000  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 1,950,000                    
2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 268,027,900                 
3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 339,600                      
4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 600,000                      
5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 7,512,400                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 68.6103       20.9170       62.6467       120.6759     5.5800        278.4299     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               1.9500        -               1.9500        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           1.9500              -           1.9500 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

68.6103       20.9170       62.6467       110.2739     5.5800        268.0279     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       16.0830         7.9328         2.8788        41.9036         1.6000        70.3982 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       52.5273        12.9842        59.7679        55.1843         2.8000      183.2637 

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          13.1860         1.1800        14.3660 

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               0.3396        -               0.3396        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.3396              -           0.3396 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               0.6000        -               0.6000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 
วฒันธรรม

             -                -                -           0.6000              -           0.6000 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               7.5124        -               7.5124        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -                -                -           7.5124              -           7.5124 

          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     3  ปี (ปี 2556 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
-             -              -           1.9500      -             1.9500      
-              -                -             1.9500       -              1.9500       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 20 390 540

 ( - )
รอ้ยละ 70 70 70

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    1,950,000 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    1,950,000 

 เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนท ัว่ไป

 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี

                     8,905,000 
                     7,450,000 
                     1,455,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษาที่ร่วมโครงการอบรมทางการศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการอบรมทางการศึกษาดา้นภาษา

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ
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ลา้นบาท 0.9000         2.4250      5.5800        -               -               
ลา้นบาท 0.5000         1.9500      5.0000        -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.5000         1.9500      5.0000       -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.4000         0.4750      0.5800        -               -               
ลา้นบาท 0.4000         0.4750      0.5800       -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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1,950,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,950,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,950,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 1,950,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
16.0830    7.9328       2.8788    41.9036    1.6000      70.3982    
16.0830      7.9328         2.8788      41.9036      1.6000       70.3982      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 135 115 110 338 410
 ( 22 )

คน 320 365 365 365 365
 ( - )

คน 686 1,306 1,579 1,834 1,861
 ( 635 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 20 )
รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 25 )
ลา้นบาท 45.0493 67.5194 79.7150 80.2150 80.7150

 ( 20.6780 )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  268,027,900 
7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   70,398,200 

 เพือ่ใหไ้ดผู้ส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีของมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ ไดแ้ก่ คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและวทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 68.0445        85.0142     95.9390      97.5520      99.4820      
ลา้นบาท 55.0493        70.3982     79.7150      80.2150      80.7150      
ลา้นบาท 14.7918       16.0830     17.0479      18.0708      19.1550      
ลา้นบาท 6.1985         7.9328      13.6963      13.9347      14.1763      
ลา้นบาท 10.0000       2.8788      -              -              -              
ลา้นบาท 22.4590       41.9036     47.3708      46.6095      45.7837      
ลา้นบาท 1.6000         1.6000      1.6000       1.6000       1.6000       
ลา้นบาท 12.9952        14.6160     16.2240      17.3370      18.7670      
ลา้นบาท 12.9952       14.6160     16.2240      17.3370      18.7670      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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70,398,200 บาท
1. งบบคุลากร 16,083,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 15,219,200             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 15,219,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 13,064,000             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 2,155,200              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 863,800                บาท
2. งบดาํเนินงาน 7,932,800              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,996,400              บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,936,400              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 1,936,400              บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 120,000                บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 220,000                บาท
เงนินอกงบประมาณ 100,000                บาท
เงนิงบประมาณ 120,000                บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 1,816,400              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 1,828,400              บาท
เงนินอกงบประมาณ 12,000                  บาท
เงนิงบประมาณ 1,816,400              บาท

3. งบลงทนุ 2,878,800              บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,878,800              บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,878,800              บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 2,878,800              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,878,800              บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

4. งบเงนิอดุหนุน 41,903,600             บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 41,903,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 41,703,600             บาท
2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการศึกษาแบบทวภิาคี 200,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,600,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 600,000                บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
52.5273    12.9842      59.7679   55.1843    2.8000      183.2637   
52.5273      12.9842       59.7679     55.1843      2.8000       183.2637     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 450 354 638 1,490 1,801
 ( 109 )

คน 1,090 1,185 1,185 1,185 1,185
 ( - )

คน 2,361 2,361 7,214 7,769 7,254
 ( 3,878 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 30 )
รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 35 )
ลา้นบาท 109.5190 123.4958 160.1600 161.1550 162.1500

 ( 16.6692 )

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  183,263,700 

 เพือ่ใหไ้ดผู้ส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ ไดแ้ก่ คณะครุศาสตร ์คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และคณะวทิยาการจดัการ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 227.3506      281.3847   285.7260     291.0780     272.5930     
ลา้นบาท 136.8909      183.2637   184.3850     185.3800     162.1500     
ลา้นบาท 51.9212       52.5273     54.1240      57.5255      60.7756      
ลา้นบาท 13.0945       12.9842     25.1543      25.4999      26.3654      
ลา้นบาท 27.3719       59.7679     24.2250      24.2250      -              
ลา้นบาท 42.1033       55.1843     77.6817      74.9296      71.8090      
ลา้นบาท 2.4000         2.8000      3.2000       3.2000       3.2000       
ลา้นบาท 90.4597        98.1210     101.3410     105.6980     110.4430     
ลา้นบาท 90.4597       98.1210     101.3410     105.6980     110.4430     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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183,263,700 บาท
1. งบบคุลากร 52,527,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 46,624,200             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 40,953,000             บาท

(1) อตัราเดมิ 33,970,200             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 5,491,200              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,449,600              บาท
(4) เงนิประจาํตาํแหน่งบคุลากรชาํนาญการ 42,000                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,671,200              บาท
(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 5,350,200              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 321,000                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 997,500                บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,905,600              บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,984,200             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,030,500             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,953,700              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,953,700              บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 199,800                บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 299,800                บาท
เงนินอกงบประมาณ 100,000                บาท
เงนิงบประมาณ 199,800                บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 2,753,900              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 9,253,900              บาท
เงนินอกงบประมาณ 6,500,000              บาท
เงนิงบประมาณ 2,753,900              บาท

3. งบลงทนุ 59,767,900             บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 59,767,900             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,577,900              บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 2,577,900              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,577,900              บาท
รวม 23 รายการ (รวม 41 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 57,190,000             บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,190,000             บาท

(1) อาคารสถาบนัวชิาการและวจิยัภมูปิญัญาไทย 1 หลงั 48,640,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 11,400,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 15,960,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 48,640,000             บาท

(2) อาคารปฏบิตักิารวชิาชพีครูพนัธุบ์งึ  1 หลงั 8,550,000              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 60,000,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 3,000,000              บาท
เงนิงบประมาณ 57,000,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 8,550,000              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 24,225,000             บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 24,225,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 55,184,300             บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 55,184,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 54,284,300             บาท
2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการศึกษาแบบทวภิาคี 400,000                บาท
3) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาโรงเรยีนร่วมพฒันาวชิาชพีครู 200,000                บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการพฒันานโยบายและแผนของมหาวทิยาลยั 300,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,800,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,200,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 1,000,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร์ 600,000                บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           13.1860    1.1800      14.3660    
-              -                -             13.1860      1.1800       14.3660      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 7,600 4,350 8,500 8,600 8,700
 ( 314 )

โครงการ 73 76 80 85 90
 ( 8 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80
 ( 80 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 10 )
ลา้นบาท 13.7060 14.3660 20.0000 21.0000 22.0000

 ( 0.3084 )
ลา้นบาท 14.0660        14.8090     20.4670      21.4920      22.5180      
ลา้นบาท 13.7060        14.3660     20.0000      21.0000      22.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 12.5860       13.1860     18.3000      19.3000      20.3000      
ลา้นบาท 1.1200         1.1800      1.7000       1.7000       1.7000       
ลา้นบาท 0.3600         0.4430      0.4670        0.4920        0.5180        
ลา้นบาท 0.3600         0.4430      0.4670       0.4920       0.5180       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   14,366,000 

 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
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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14,366,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 13,186,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,186,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 11,000,000             บาท
2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยต์รวจสอบสนิคา้เกษตร จ.ราชบรุี 1,000,000              บาท
3) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยเ์พาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พชืปลอดเชื้อเพือ่
พฒันาสู่การส่งออก 1,000,000              บาท
4) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายจดัการศึกษาพฒันาครูในโครงการพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 186,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 1,180,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 1,000,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาครูในโครงการพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดา สยามบรมราชกมุารี 180,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2559)
7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           0.3396      -             0.3396      
-              -                -             0.3396       -              0.3396       

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 120 120 120 120

 ( 53 )
รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( 100 )
ลา้นบาท 0.9852         0.3396      0.3396        0.3396        -               
ลา้นบาท 0.9852         0.3396      0.3396        0.3396        -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.9852         0.3396      0.3396       0.3396       -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       339,600 
7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                      339,600 

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี

                     2,004,000 
                     2,004,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม
โครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตาม
รายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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339,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 339,600                บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 339,600                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 339,600                บาท
1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 204,000                บาท
1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 24,000                  บาท
1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 24,000                  บาท
1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 36,000                  บาท
1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 51,600                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           0.6000      -             0.6000      
-              -                -             0.6000       -              0.6000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 5 2 4 6 8
 ( 5 )

คน 5,000 10,000 12,000 14,000 16,000
 ( 3,720 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )
ลา้นบาท 0.4500 0.6000 1.0000 1.0500 1.1000

 ( 0.0445 )
ลา้นบาท 0.9300         1.1690      1.6010        1.6850        1.7700        
ลา้นบาท 0.4500         0.6000      1.0000        1.0500        1.1000        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.4500         0.6000      1.0000       1.0500       1.1000       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.4800         0.5690      0.6010        0.6350        0.6700        
ลา้นบาท 0.4800         0.5690      0.6010       0.6350       0.6700       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                       600,000 
7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                       600,000 

 เพือ่ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่และของชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ

เชงิเวลา : โครงการที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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600,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 600,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 600,000                บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 600,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           7.5124      -             7.5124      
-              -                -             7.5124       -              7.5124       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 20 9 30 30 30
 ( - )

โครงการ 13 9 30 30 30
 ( - )

ผลงาน 20 9 30 30 30

 ( - )
รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )
ลา้นบาท 10.0000 7.5124 25.0000 30.0000 35.0000

 ( 2.5661 )

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                    7,512,400 
7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    7,512,400 

 1.เพือ่ส่งเสรมิการแกไ้ขปญัหาชมุชนอย่างย ัง่ยนื โดยใชก้ารวจิยั 2.เพือ่สนบัสนุนภารกิจดา้นการวจิยัของ
มหาวทิยาลยั 3.เพือ่พฒันาองคค์วามรูด้ว้ยการวจิยั สู่การแกไ้ขปญัหาที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การทาํวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร
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ลา้นบาท 13.5345        11.5224     29.2140      34.4290      39.6540      
ลา้นบาท 10.0000        7.5124      25.0000      30.0000      35.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 10.0000       7.5124      25.0000      30.0000      35.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 3.5345         4.0100      4.2140        4.4290        4.6540        
ลา้นบาท 3.5345         4.0100      4.2140       4.4290       4.6540       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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7,512,400 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 7,512,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,512,400              บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายวจิยั 7,512,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานีเป็นสถาบนัอดุมศึกษาช ัน้นาํในระดบัภมูภิาคอนิโดจนี  ทีมุ่ง่เนน้การจดัการศึกษา
และพฒันาวชิาการโดยการบูรณาการศาสตรส์ากลและภมูปิญัญาไทย  เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

1.จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาซึง่มุง่ผลติบณัฑติใหม้คุีณภาพ  ม ี  สาํนึกความเป็นไทยและมคีวามรกัความ
ผูกพนัในทอ้งถิน่  การพฒันาระบบการเรยีนการสอนในสาขาวชิาต่างๆ  และหลกัสูตรแนวใหม ่ ทีม่กีารบูรณา
การศาสตรส์ากลและภมูปิญัญาไทยท ัง้ในปจัจบุนัและอนาคต  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคนของ
ทอ้งถิน่  ประเทศ  ตลอดจนระดบัภมูภิาคอนิโดจนี   2. สรา้งสรรคแ์ละพฒันางานวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรู ้
และภมู ิ  ปญัญาไทย  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  เสรมิสรา้งการพฒันานวตักรรม
ใหม่ๆ  ทีม่คุีณค่าและเป็นประโยชนต่์อการพฒันาคุณภาพบณัฑติและคุณภาพชวีติของประชาชน  และเพิม่มลูค่า
ใหก้บัภมูปิญัญาและเทคโนโลยทีอ้งถิน่   3. เสรมิสรา้งความม ัน่คงและความเขม้แขง็ของชมุชนในทอ้งถิน่   
ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยเีพือ่แกไ้ขปญัหาและความตอ้งการพฒันาทอ้งถิน่  ดาํเนินการศึกษาส่งเสรมิ
สบืสาน   โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ และสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรม   4. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ของวชิาชพีครู  ผลติและส่งเสรมิวทิยฐานะ   ของครู  ผลติครูแนวใหม ่ พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา
ใหม้คุีณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู  และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

442,630,400                
526,150,200                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 687.0867        868.1002        1,391.5499     995.6036        919.7330        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 442.6304        526.1502        1,120.4499     724.5036        653.8330        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 244.4563        341.9500        271.1000        271.1000        265.9000        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 244.4563       341.9500       271.1000       271.1000       265.9000       
1. นกัเรยีนนกัศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนทัว่ไปไดร้บัการเสรมิสรา้ง
ความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบักลุ่ม
ประเทศอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนมหาวทิยาลยั/
สถาบนัอดุมศึกษาต่างประเทศที่ไดพ้ฒันาความ
ร่วมมอืเป็นเครอืข่ายทางวชิาการรองรบัการเปิด
เสรขีองประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.9300        3.0000        70.0000       -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. บุคลากรดา้นการท่องเที่ยวมีทกัษะทางดา้น
ภาษามีความรูค้วามเขา้ใจในแหล่งท่องเที่ยว
ประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมรองรบัการ
พฒันาการท่องเที่ยวเพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม คน 300 350 400 450

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบัการอบรม
ภาษาต่างประเทศมคีวามพรอ้มรองรบัการ
ท่องเที่ยว

รอ้ยละ 75 80 82 84

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               1.5000        7.0000        8.0000        9.0000        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์
สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพือ่ตอบสนอง
ต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็
การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ
ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษา
จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0022        5.7135        22.0000       22.0000       22.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          
4. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่
ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็
การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ
ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่
ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 196.0831     363.3927     501.7063     393.9262     320.2170     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 39.5946         83.7500         45.0000         45.0000         45.0000         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 39.5946         83.7500         45.0000         45.0000         45.0000         
5. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ
ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็
การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ
ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่
ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 224.4586     123.0607     425.8610     207.1600     211.6160     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 182.4910        235.5000        203.0000        203.0000        203.0000        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 182.4910       235.5000       203.0000       203.0000       203.0000       
6. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน
การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
บรกิารวชิาการแก่สงัคม

โครงการ 42 44 46 48 50

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร

รอ้ยละ 86 88 88 88 88

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.0695        11.1000       42.0000       42.0000       42.0000       
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          
7. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ไดร้บัเครื่อง
คอมพวิเตอรพ์กพา (แท็บเลต็) และมีเน้ือหาที่
สง่เสรมิการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตามหลกัสูตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนใน
ระดบัช ัน้ประถมศึกษาป่ีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่อง
คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

คน 41 40 40

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.1116        0.1684        0.6000        -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
8. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส
ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ
สนบัสนุนตามโครงการ

คน 312 270 344 359

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของค่าใชจ่้ายที่
ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่
ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 50 50 50 50

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.9562        0.9036        2.2826        2.4174        -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.4707          4.8000          5.2000          5.2000          -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.4707          4.8000          5.2000          5.2000          -                 
9. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน
ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์
ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 32 34 36 38 40

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/
กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

คน 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของโครงการที่
บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.4807        1.5299        8.0000        8.0000        8.0000        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          
10. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการวจิยั โครงการ 24 26 28 30 32
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาํหนด

ผลงาน 24 26 28 30 32

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้
เสรจ็ภายในระยะเวลา

รอ้ยละ 83 86 86 86 86

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.5385        15.7814       41.0000       41.0000       41.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 12.5000         12.5000         12.5000         12.5000         12.5000         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 12.5000         12.5000         12.5000         12.5000         12.5000         
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

4 106.8948    240.6815    115.2812    -              76.6225     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3 22.1856     245.2240    -              -              53.5275     
รวม 7 129.0804    485.9055    115.2812    -              130.1500    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  88,392,900  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  40,687,500  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 3,000,000                    
2. แผนงานเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 1,500,000                    

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 503,435,300                 
4. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 903,600                      
5. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 1,529,900                    
6. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 15,781,400                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 82.7803       67.1742       137.2564     216.0996     22.8397       526.1502     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               3.0000        -               3.0000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           3.0000              -           3.0000 

2. แผนงาน :  เพิม่รายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวและบรกิาร

-               -               -               1.5000        -               1.5000        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           1.5000              -           1.5000 

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

82.7803       66.5443       137.2564     194.0146     22.8397       503.4353     

ผลผลติที่ 1 : ผลผลติผูส้าํเรจ็การศึกษา
ดา้นวทิยาศาสตรสุุ์ขภาพ

             -           5.6135              -                -           0.1000         5.7135 

โครงการที่ 2 : โครงการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.1234         0.0450              -                -           0.1684 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       24.6838        27.9127      111.2216      192.9146         6.6600      363.3927 

ผลผลติที่ 4 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       58.0965        32.8947        25.9898              -           6.0797      123.0607 

ผลผลติที่ 5 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           1.1000        10.0000        11.1000 

4. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               0.9036        -               0.9036        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.9036              -           0.9036 

5. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               0.6299        -               0.9000        -               1.5299        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 
วฒันธรรม

             -           0.6299              -           0.9000              -           1.5299 

6. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               15.7814       -               15.7814       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -                -                -          15.7814              -          15.7814 

          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     3  ปี (ปี 2556 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
-             -              -           3.0000      -             3.0000      
-              -                -             3.0000       -              3.0000       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 300 300 300

 ( - )
แห่ง 3 1 1

 ( - )
หลกัสูตร 3 1 1

 ( - )
ขอ้ตกลง 2 1 1

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    3,000,000 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    3,000,000 

 1. เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษารวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสตินกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนท ัว่ไป2. เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการและพฒันาความร่วมมอืรองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

                   80,930,000 
                   80,930,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนท ัว่ไปที่เขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนมหาวทิยาลยั/สถาบนัอดุมศึกษา
ต่างประเทศที่ไดร้บัพฒันาความร่วมมอืเป็นเครอืข่ายทาง
วชิาการรองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตรที่ไดร้บัพฒันา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้ตกลงความร่วมมอืกบั
มหาวทิยาลยั/สถาบนัอดุมศึกษาต่างประเทศ
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คน 40 20 20

 ( - )
ลา้นบาท 7.9300         3.0000      70.0000      -               -               
ลา้นบาท 7.9300         3.0000      70.0000      -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 7.9300         3.0000      70.0000      -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการแลกเปลีย่นทางวชิาการ
และศิลปวฒันธรรมกบัประเทศในประชาคมอาเซยีน

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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3,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,000,000              บาท
1) โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 3,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2560)
7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           1.5000      -             1.5000      
-              -                -             1.5000       -              1.5000       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 300 350 400 450
 ( - )

รอ้ยละ 75 80 82 84

 ( - )
ลา้นบาท 1.5000 7.0000 8.0000 9.0000

 ( - )

7.2 แผนงาน : เพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิาร                    1,500,000 
7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว                    1,500,000 

 พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว  โดยมจีดุมุ่งหมายเพือ่ใหส้อดรบักบัความตอ้งการการท่องเที่ยวท ัง้ชาว
ไทยและชาวต่างชาติ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

                   25,500,000 
                   25,500,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้รบัการอบรมภาษาต่างประเทศมี
ความพรอ้มรองรบัการท่องเที่ยว

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)
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ลา้นบาท -                1.5000      7.0000        8.0000        9.0000        
ลา้นบาท -                1.5000      7.0000        8.0000        9.0000        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                1.5000      7.0000       8.0000       9.0000       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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1,500,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,500,000              บาท
1) โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             5.6135       -           -             0.1000      5.7135      
-              5.6135         -             -              0.1000       5.7135       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 80 80 80 80 80
 ( 4 )

คน 80 80 80 80 80
 ( - )

คน 336 354 340 340 340
 ( 366 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )
ลา้นบาท 1.0022 5.7135 22.0000 22.0000 22.0000

 ( - )

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  503,435,300 
7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุุขภาพ                    5,713,500 

 ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพที่สอดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร
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ลา้นบาท 3.5022         8.2135      24.5000      24.5000      24.5000      
ลา้นบาท 1.0022         5.7135      22.0000      22.0000      22.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.0022         5.6135      20.0000      20.0000      20.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                0.1000      2.0000       2.0000       2.0000       
ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.5000        2.5000        2.5000        
ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.5000       2.5000       2.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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5,713,500 บาท
1. งบดาํเนินงาน 5,613,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,861,800              บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 751,700                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 100,000                บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 100,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุุ์ขภาพ
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บาท
7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2558)
7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             0.1234       0.0450    -             -             0.1684      
-              0.1234         0.0450      -              -              0.1684       

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 41 40 40

 ( - )
ลา้นบาท 0.1116         0.1684      0.6000        -               -               
ลา้นบาท 0.1116         0.1684      0.6000        -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.1116         0.1234      0.6000       -              -              
ลา้นบาท -                0.0450      -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       168,400 

  พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การศึกษา (แทบ็เลต็)  ใหแ้ก่โรงเรยีน  สาํหรบั
ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1

  โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

                       880,000 
                       880,000 
                              -  

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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168,400 บาท
1. งบดาํเนินงาน 123,400                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 123,400                บาท
2. งบลงทนุ 45,000                  บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 45,000                  บาท
2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 45,000                  บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 45,000                  บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 45,000                  บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
24.6838    27.9127      111.2216 192.9146   6.6600      363.3927   
24.6838      27.9127       111.2216   192.9146     6.6600       363.3927     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 650 1,000 1,000 1,000 1,000
 ( 74 )

คน 1,300 2,200 2,200 2,200 2,200
 ( - )

คน 5,500 6,500 6,500 6,500 6,500
 ( 6,668 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )
ลา้นบาท 153.2781 252.6991 261.0248 278.6450 300.2170

 ( 34.0413 )
ลา้นบาท 235.6777      447.1427   546.7063     438.9262     365.2170     
ลา้นบาท 196.0831      363.3927   501.7063     393.9262     320.2170     
ลา้นบาท 23.5422       24.6838     26.0248      20.6450      19.2170      
ลา้นบาท 28.9369       27.9127     75.0000      76.0000      77.0000      
ลา้นบาท 42.8050       111.2216   240.6815     115.2812     -              
ลา้นบาท 91.7910       192.9146   120.0000     140.0000     180.0000     
ลา้นบาท 9.0080         6.6600      40.0000      42.0000      44.0000      
ลา้นบาท 39.5946        83.7500     45.0000      45.0000      45.0000      
ลา้นบาท 39.5946       83.7500     45.0000      45.0000      45.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  363,392,700 

 ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรท์ี่สอดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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363,392,700 บาท
1. งบบคุลากร 24,683,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 24,683,800             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 24,683,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 48 อตัรา 20,611,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 27,738,500             บาท
เงนินอกงบประมาณ 7,127,500              บาท
เงนิงบประมาณ 20,611,000             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 2,036,400              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 28 อตัรา 2,036,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 27,912,700             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,529,700             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,383,000              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,383,000              บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 750,700                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 979,100                บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 1,653,200              บาท

3. งบลงทนุ 111,221,600           บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 111,221,600           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 4,326,800              บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 4,026,800              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,026,800              บาท
รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)

3.1.1.2 ครภุณัฑส์าํรวจ 300,000                บาท
(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 300,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 106,894,800           บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 106,894,800            บาท

(1) หอประชมุ  พรอ้มรายการประกอบ  1 รายการ 45,207,300             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 272,980,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 34,122,500             บาท
เงนิงบประมาณ 238,857,500            บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 34,125,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 34,125,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 45,207,300             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 125,400,200            บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(2) อาคารปฏบิตักิารวศิวกรรมศาสตร ์พรอ้มรายการประกอบ  1 รายการ 21,000,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 30,000,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 3,750,000              บาท
เงนิงบประมาณ 26,250,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 5,250,000              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

(3) อาคารเทคโนโลยกีารสือ่สารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 1 หลงั 34,125,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 260,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 32,500,000             บาท
เงนิงบประมาณ 227,500,000            บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 34,125,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 96,687,500             บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 96,687,500             บาท

(4) อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารอาหาร พรอ้มรายการประกอบ 1 หลงั 6,562,500              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 50,000,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 6,250,000              บาท
เงนิงบประมาณ 43,750,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 6,562,500              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 18,593,800             บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 18,593,700             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 192,914,600           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 192,914,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 192,914,600            บาท
5. งบรายจา่ยอืน่ 6,660,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 2,800,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,560,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 400,000                บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 900,000                บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,000,000              บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
58.0965    32.8947      25.9898   -             6.0797      123.0607   
58.0965      32.8947       25.9898     -              6.0797       123.0607     

7.3.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
 ( 374 )

คน 3,000 3,800 3,800 3,800 3,800
 ( - )

คน 13,500 14,000 14,000 14,000 14,000
 ( 14,587 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ละ 88 89 90 90 90

 ( - )
ลา้นบาท 106.9265 97.8709 180.6370 207.1600 211.6160

 ( 23.2554 )
ลา้นบาท 406.9496      358.5607   628.8610     410.1600     414.6160     
ลา้นบาท 224.4586      123.0607   425.8610     207.1600     211.6160     
ลา้นบาท 61.2172       58.0965     53.1972      51.8302      50.9462      
ลา้นบาท 35.5873       32.8947     97.4398      125.1298     130.6698     
ลา้นบาท 117.5321      25.9898     245.2240     -              -              
ลา้นบาท 4.7300         -             -              -              -              
ลา้นบาท 5.3920         6.0797      30.0000      30.2000      30.0000      
ลา้นบาท 182.4910      235.5000   203.0000     203.0000     203.0000     
ลา้นบาท 182.4910      235.5000   203.0000     203.0000     203.0000     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3.4  ผลผลติที่ 4 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  123,060,700 

 ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตร ์ พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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123,060,700 บาท
1. งบบคุลากร 58,096,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 46,946,300             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 38,821,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 89 อตัรา 33,786,600             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 219,506,600            บาท
เงนินอกงบประมาณ 185,720,000            บาท
เงนิงบประมาณ 33,786,600             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 29 อตัรา 2,517,600              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 29 อตัรา 2,248,800              บาท
(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 268,800                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,124,500              บาท
(1) อตัราเดมิ  36 อตัรา 7,664,600              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 459,900                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,715,300              บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,434,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 32,894,700             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,481,500             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,413,200              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 4,413,200              บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 821,200                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 1,223,900              บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 2,368,100              บาท

3. งบลงทนุ 25,989,800             บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,989,800             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,989,800             บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,185,600             บาท

(1) ก่อสรา้งศูนยก์ฬีา พรอ้มรายการประกอบ  1 รายการ 6,868,100              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 ตัง้งบประมาณ 38,908,800             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 6,868,100              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 67,029,100             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(2) อาคารเรยีนรวมเฉลมิพระเกยีรต ิฯ  พรอ้มรายการประกอบ   1 หลงั 3,805,100              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 260,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 32,500,000             บาท
เงนิงบประมาณ 227,500,000            บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 45,500,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 3,805,100              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 178,194,900            บาท

(3) ก่อสรา้งอาคารกจิกรรมนกัศึกษา 1 หลงั 11,512,400             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 29,974,900             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 3,937,500              บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 10,777,500             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 11,512,400             บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 3,804,200              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,804,200              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4. งบรายจา่ยอืน่ 6,079,700              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 300,000                บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 4,200,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยภ์าษา 500,000                บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,040,000              บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 39,700                  บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.5.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           1.1000      10.0000    11.1000    
-              -                -             -              5.0000       5.0000       

-              -                -             1.1000       5.0000       6.1000       

7.3.5.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 42 20 30 40 50

 ( 10 )
คน 750 800 850 900 950

 ( 200 )
คน 500 500 500 500

 ( - )
รอ้ยละ 86 88 88 88 88

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
ลา้นบาท 6.0695 11.1000 42.0000 42.0000 42.0000

 ( - )

7.3.5  ผลผลติที่ 5 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   11,100,000 

 ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ผลติ พฒันาเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
2. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้บัการ
พฒันา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมเสรจ็
ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร
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ลา้นบาท 7.1695         12.2000     43.1000      43.1000      43.1000      
ลา้นบาท 6.0695         11.1000     42.0000      42.0000      42.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             2.0000       2.0000       2.0000       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.0695         1.1000      15.0000      15.0000      15.0000      
ลา้นบาท 5.0000         10.0000     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 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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11,100,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,100,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,100,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 1,100,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 10,000,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานอทุยานวทิยาศาสตร์ 1,000,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 2,000,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน 2,000,000              บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะการสอนใหก้บับคุลากรทางการศึกษา 2,500,000              บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพครู อาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2559)
7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           0.9036      -             0.9036      
-              -                -             0.9036       -              0.9036       

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 312 270 344 359

 ( 257 )
รอ้ยละ 50 50 50 50

 ( - )
ลา้นบาท 0.9562 1.8060 2.2826 2.4174

 ( 0.0327 )

7.4 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       903,600 
7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                      903,600 

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพ มาตรฐาน

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

                   26,230,500 
                     6,559,800 
                   19,670,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม
โครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถ
ลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร
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ลา้นบาท 5.4269         5.7036      7.4826        7.6174        -               
ลา้นบาท 0.9562         0.9036      2.2826        2.4174        -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.9562         0.9036      2.2826       2.4174       -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 4.4707         4.8000      5.2000        5.2000        -               
ลา้นบาท 4.4707         4.8000      5.2000       5.2000       -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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903,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 903,600                บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 903,600                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 903,600                บาท
1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 118,500                บาท
1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 82,500                  บาท
1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 90,000                  บาท
1.4) ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 123,600                บาท
1.5) ค่าจดัการเรยีนการสอน 489,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             0.6299       -           0.9000      -             1.5299      
-              0.6299         -             0.9000       -              1.5299       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 32 34 36 38 40
 ( 9 )

คน 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000
 ( 8,500 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
ลา้นบาท 0.4807 1.5299 8.0000 8.0000 8.0000

 ( - )
ลา้นบาท 2.2807         3.3299      9.8000        9.8000        9.8000        
ลา้นบาท 0.4807         1.5299      8.0000        8.0000        8.0000        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                0.6299      3.0000       3.0000       3.0000       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.4807         0.9000      5.0000       5.0000       5.0000       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.8000         1.8000      1.8000        1.8000        1.8000        
ลา้นบาท 1.8000         1.8000      1.8000       1.8000       1.8000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.5 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    1,529,900 
7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    1,529,900 

 อนุรกัษ ์ สบืสาน  ศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลา... (ที่กาํหนด)

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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1,529,900 บาท
1. งบดาํเนินงาน 629,900                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 629,900                บาท
2. งบเงนิอดุหนุน 900,000                บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 900,000                บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 900,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.6.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           15.7814    -             15.7814    
-              -                -             15.7814      -              15.7814      

7.6.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 24 26 28 30 32
 ( - )

ผลงาน 24 26 28 30 32

 ( 24 )
รอ้ยละ 83 86 86 86 86

 ( - )
ลา้นบาท 5.5385 15.7814 41.0000 41.0000 41.0000

 ( 2.4431 )
ลา้นบาท 18.0385        28.2814     53.5000      53.5000      53.5000      
ลา้นบาท 5.5385         15.7814     41.0000      41.0000      41.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 5.5385         15.7814     40.0000      40.0000      40.0000      
ลา้นบาท -                -             1.0000       1.0000       1.0000       
ลา้นบาท 12.5000        12.5000     12.5000      12.5000      12.5000      
ลา้นบาท 12.5000       12.5000     12.5000      12.5000      12.5000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.6 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   15,781,400 
7.6.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   15,781,400 

 มผีลงานวจิยัที่สามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นภาครฐัและเอกชน  และพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลา ...(ที่กาํหนด)

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่
ไดร้บัการจดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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15,781,400 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 15,781,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,781,400             บาท
1) เงนิอดุหนุนการวจิยั 15,781,400             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์จะเป็นมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่พฒันาทางดา้นสงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และ
เทคโนโลย ีโดยการวจิยัควบคู่กบัการจดัการเรยีนรู ้เพือ่ใชอ้งคค์วามรูใ้นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่บนพื้นฐาน
ของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ร่วมพฒันาสงัคม เศรษฐกจิและวฒันธรรมของประชาคมอาเซยีน

1. จดัการเรยีนรูแ้ก่บณัฑติและสงัคมอย่างมคุีณภาพ   2. ผลติครูและส่งเสรมิวทิยฐานะครู   3. ผลติผล
งานวจิยัและนาํผลงานวจิยัในทกุสาขาวชิามาใชใ้นการสนบัสนุนการจดัการเรยีนรูแ้ละพฒันาสงัคม   4. ทาํนุ
บาํรุง รกัษาศิลปะและวฒันธรรม สบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ  5. ใหค้าํปรกึษาทางวชิาการแก่
ชมุชนทอ้งถิน่ ส่งเสรมิองคค์วามรูข้องปราชญท์อ้งถิน่ใหเ้ป็นวชิาชพีช ัน้สูง   6. วจิยั พฒันาเทคโนโลยแีละ
ถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หมเ่พือ่ตอบสนองต่อชมุชนและทอ้งถิน่   7. ส่งเสรมิการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลเพือ่ความเจรญิกา้วหนา้ของสงัคมอย่างย ัง่ยนื   8. พฒันาระบบการบรหิารจดัการ
มหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพโดยยดึหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี  9. เตรยีมความพรอ้มของบคุลากร
และนกัศึกษา ดา้นการศึกษา ศิลปะและวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกบัการรองรบัเงือ่นไขของประชาคมอาเซยีน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์

372,791,400                
376,213,800                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 517.4314        564.4349        935.0299        565.7685        465.9553        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 372.7914        376.2138        750.9758        386.5094        299.8889        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 144.6400        188.2211        184.0541        179.2591        166.0664        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 144.6400       188.2211       184.0541       179.2591       166.0664       
1. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 และชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์
พกพา (แท็บเลต็) และมีเน้ือหาที่สง่เสรมิการ
เรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตามหลกัสูตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:นกัเรยีนในระดบัช ัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์
พกพา (แทบ็เลต็) เพือ่การศึกษา

คน 190 160 160

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:นกัเรยีนในระดบัช ัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์
พกพา (แทบ็เลต็) เพือ่การศึกษา

คน 40 55 55

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:นกัเรยีนในระดบัช ัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์
พกพา (แทบ็เลต็) เพือ่การศึกษา

คน 40 40

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5589        0.9374        0.5043        -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัมีสว่น
ร่วมในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันา
ความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษาและ
บุคลากรเขา้รบัการพฒันาทกัษะดา้น
ภาษาองักฤษและภาษาของประเทศเพือ่นบา้น
ในภมูภิาค

คน 600 600

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               6.0000        204.9000     -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส
ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองของนกัเรยีนได ้
ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการ
สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.3249        5.5660        5.6205        5.6205        -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและสาขาขาดแคลน เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 90 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 80 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 158.4835     205.8184     197.8890     119.1019     119.1019     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 45.8800         74.0540         70.0870         67.0920         53.8993         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 45.8800         74.0540         70.0870         67.0920         53.8993         
5. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ
ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: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 183.7791     142.9712     282.3017     202.0267     121.0267     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 71.2100         81.2100         81.0100         79.2100         79.2100         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 71.2100         81.2100         81.0100         79.2100         79.2100         
6. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน
การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้
ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของผูเ้ขา้
รบับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิารวชิาการ
และวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.1700       8.9619        39.2700       39.2700       39.2700       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 25.5500         29.5773         29.5773         29.5773         29.5773         
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 25.5500         29.5773         29.5773         29.5773         29.5773         
7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน
ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์
ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร
เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 12 12 14 14 14

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษาที่เหน็
ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000        0.9000        2.7204        2.7204        2.7204        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 0.8798          0.8798          0.8798          0.8798          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 0.8798          0.8798          0.8798          0.8798          
8. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ

โครงการ 10 10 30 30 30

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์
ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 10 10 35 35 35

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้
ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.4750        5.0589        17.7699       17.7699       17.7699       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.0000          2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.0000          2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

2 62.6679     78.7871     -              -              10.9950     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 -              80.2750     -              -              9.8000       
รวม 3 62.6679      159.0621    -              -              20.7950      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  32,267,900  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  30,400,000  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 6,000,000                    
2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 358,688,900                 
3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 5,566,000                    
4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 900,000                      
5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 5,058,900                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 67.4201       61.9963       81.9017       160.3957     4.5000        376.2138     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               6.0000        -               6.0000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           6.0000              -           6.0000 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

67.4201       61.9963       81.9017       142.8708     4.5000        358.6889     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       28.7788        37.0946        68.9950        70.9500              -        205.8184 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       38.6413        24.2718        12.5992        65.6589         1.8000      142.9712 

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           6.2619         2.7000         8.9619 

โครงการที่ 4 : โครงการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.6299         0.3075              -                -           0.9374 

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               5.5660        -               5.5660        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           5.5660              -           5.5660 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               0.9000        -               0.9000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานการทาํนุบาํรุงศิลป 
วฒันธรรม

             -                -                -           0.9000              -           0.9000 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               5.0589        -               5.0589        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -                -                -           5.0589              -           5.0589 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     2  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2558)
7.1.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-             -              -           6.0000      -             6.0000      
-              -                -             6.0000        -              6.0000        

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

600 600

 ( - )
ลา้นบาท -                6.0000       204.9000     -               -               
ลา้นบาท -                6.0000       204.9000     -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                6.0000      204.9000     -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                     6,000,000 
7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                     6,000,000 

 - เพือ่พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ/ภาษาประเทศในกลุม่ประเทศอาเซยีน แก่นกัศึกษา บคุลากรของมหาวทิยาลยั 
และประชาชนในพื้นที ่- เพือ่สนบัสนุนการประชมุวชิาการและเสนอผลงานวจิยัระดบันานาชาต ิ- เพือ่ใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจ ในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนของบคุลากรในทอ้งถิน่

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์

                  210,900,000 
                  210,900,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาและบคุลากรเขา้รบัการ
พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษและภาษาของเพือ่นบา้นใน
ภูมภิาค

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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6,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,000,000              บาท
1) เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 6,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
28.7788     37.0946      68.9950   70.9500     -             205.8184   
28.7788      37.0946        68.9950     70.9500      -              205.8184     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 710 850 850 900 900
 ( 410 )

คน 1,200 1,300 1,300 1,400 1,400
 ( 718 )

คน 4,542 4,992 5,442 5,942 6,000
 ( 2,183 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )
รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )
ลา้นบาท 107.0107 122.6580 124.4014 125.2104 126.0000

 ( 35.6714 )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศึกษา                  358,688,900 
7.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  205,818,400 

 จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 204.3635       279.8724    267.9760     186.1939     173.0012     
ลา้นบาท 158.4835       205.8184    197.8890     119.1019     119.1019     
ลา้นบาท 26.5376        28.7788     30.3762      30.3762      30.3762      
ลา้นบาท 36.9717        37.0946     41.6763      41.6763      41.6763      
ลา้นบาท 51.4728        68.9950     78.7871      -              -              
ลา้นบาท 43.5014        70.9500     47.0494      47.0494      47.0494      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 45.8800        74.0540     70.0870       67.0920       53.8993       
ลา้นบาท 45.8800        74.0540     70.0870      67.0920      53.8993      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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205,818,400 บาท
1. งบบคุลากร 28,778,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 26,540,000             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 24,054,600             บาท

(1) อตัราเดมิ 18,966,600             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 2,121,600              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 2,966,400              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,485,400              บาท
(1) อตัราเดมิ 2,344,700              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 140,700                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,238,800              บาท
2. งบดาํเนินงาน 37,094,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,526,100             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,568,500              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,568,500              บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 474,500                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 135,600                บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 2,958,400              บาท

3. งบลงทนุ 68,995,000             บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 68,995,000             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 6,327,100              บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 6,327,100              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,477,100              บาท
รวม 11 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(2) ระบบแบบจาํลองทางอตุสาหการ 1 ชดุ 1,850,000              บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 62,667,900             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 62,667,900             บาท
(1) อาคารเรยีนรวมและอเนกประสงค ์1 หลงั 32,267,900             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 179,900,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 8,995,000              บาท
เงนิงบประมาณ 170,905,000            บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 25,650,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 34,200,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 32,267,900             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 78,787,100             บาท

(2) อาคารกจิกรรมนกัศึกษา 1 หลงั 30,400,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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งบประมาณทัง้สิ้น 40,000,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 2,000,000              บาท
เงนิงบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 30,400,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 70,950,000             บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 70,950,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 70,950,000             บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
38.6413     24.2718      12.5992   65.6589     1.8000      142.9712   
38.6413      24.2718        12.5992     65.6589      1.8000        142.9712     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,300 1,300 1,400 1,400 1,400
 ( 822 )

คน 2,300 2,300 2,400 2,500 2,500
 ( 1,834 )

คน 7,610 7,610 9,610 10,710 11,000
 ( 6,412 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )
รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )
ลา้นบาท 105.5681 124.2828 120.4408 118.4108 120.0000

 ( 19.1168 )
ลา้นบาท 254.9891       224.1812    363.3117     281.2367     200.2367     
ลา้นบาท 183.7791       142.9712    282.3017     202.0267     121.0267     
ลา้นบาท 34.2796        38.6413     41.0387      41.0387      41.0387      
ลา้นบาท 24.6571        24.2718     27.8580      27.8580      26.0580      
ลา้นบาท 78.2110        12.5992     159.4750     79.2000      -              
ลา้นบาท 44.6314        65.6589     48.8494      48.8494      48.8494      
ลา้นบาท 2.0000         1.8000      5.0806        5.0806        5.0806        
ลา้นบาท 71.2100        81.2100     81.0100       79.2100       79.2100       
ลา้นบาท 71.2100        81.2100     81.0100      79.2100      79.2100      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  142,971,200 

 จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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142,971,200 บาท
1. งบบคุลากร 38,641,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 34,764,300             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 32,488,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 24,943,200             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 1,612,800              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 5,932,800              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,275,500              บาท
(1) อตัราเดมิ 2,146,700              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 128,800                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,451,600              บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,425,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 24,271,800             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,703,300             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,568,500              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,568,500              บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 474,500                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 135,600                บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 2,958,400              บาท

3. งบลงทนุ 12,599,200             บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,599,200             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 672,200                บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 599,000                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 599,000                บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

3.1.1.2 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 73,200                  บาท
(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 73,200                  บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,927,000             บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ -                         บาท

(1) อาคารศูนยก์ลางกฬีาในร่มอเนกประสงค ์1 หลงั -                         บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 196,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 9,800,000              บาท
เงนิงบประมาณ 186,200,000            บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 4,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 63,425,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 80,275,000             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 11,927,000             บาท
(1) ปรบัปรงุสระวา่ยนํา้และอาคารสถานที่ 11,927,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 65,658,900             บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 65,658,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 65,658,900             บาท
5. งบรายจา่ยอืน่ 1,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,350,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 450,000                บาท

243



บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-             -              -           6.2619      2.7000      8.9619      
-              -                -             6.2619        2.7000        8.9619        

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 2,400 2.000 2,600 2,600 2,600
 ( 2,000 )

โครงการ 13 12 14 14 14

 ( 10 )
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 20.1700 8.9619 43.3000 43.3000 43.3000

 ( 2.9368 )

7.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ                     8,961,900 

 เพือ่ใหบ้คุลากรทางการศึกษาและประชาชนไดร้บับรกิารวชิาการทีม่คีุณภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแก่
สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการพฒันา และ
หน่วยงานครูผูใ้ช ้และบคุลากรทางการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิเวลา : ครูและบคุลากรทางการศึกษาสาํเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 42.7200        38.5392     68.8473       68.8473       68.8473       
ลา้นบาท 17.1700        8.9619       39.2700       39.2700       39.2700       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 14.1700        6.2619      34.0700      34.0700      34.0700      
ลา้นบาท 3.0000         2.7000      5.2000        5.2000        5.2000        
ลา้นบาท 25.5500        29.5773     29.5773       29.5773       29.5773       
ลา้นบาท 25.5500        29.5773     29.5773      29.5773      29.5773      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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8,961,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,261,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,261,900              บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 6,261,900              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,700,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 450,000                บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั 1,980,000              บาท
3) ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารกาํจดัขยะและบาํบดันํา้เสยีตามแนวพระราชดาํริ
ภาคเหนอืจงัหวดัอตุรดติถ์ 270,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
7.2.4.1   วตัถปุระสงค์

7.2.4.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.2.4.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2555 ถึง  ปี 2558)
7.2.4.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-             0.6299       0.3075     -             -             0.9374      
-              0.4634         0.1800      -              -              0.6434        

-              0.1665         0.1275      -              -              0.2940        

7.2.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 190 160 190

 ( - )
คน 40 55 40

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100

 ( 100 )
รอ้ยละ 100 100 100

 ( 100 )

7.2.4  โครงการท่ี 4 :  โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอรพ์กพา                       937,400 

 เพือ่พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ใหแ้ก่นกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษา
ปีที ่1 และมธัยมศึกษาปีที ่1

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์

                     3,053,100 
                     3,053,100 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั
นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1
2. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั
นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 ที่
ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) เพือ่การศึกษา

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ที่
ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) เพือ่การศึกษา

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 ที่
ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ไดร้บัการ
พฒันาศกัยภาพสูงขึ้น

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ที่
ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ไดร้บัการ
พฒันาศกัยภาพสูงขึ้น
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ลา้นบาท 1.0714         0.9374       0.5043        -               -               
ลา้นบาท 1.0714         0.9374       0.5043        -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.0714         0.6299      0.5043        -              -              
ลา้นบาท -                0.3075      -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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937,400 บาท
1. งบดาํเนินงาน 629,900                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 629,900                บาท
2. งบลงทนุ 307,500                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 307,500                บาท
2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 307,500                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 307,500                บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 307,500                บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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บาท
บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2559)
7.3.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-             -              -           5.5660      -             5.5660      
-              -                -             5.5660        -              5.5660        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,485 1,600 1,690 1,690

 ( 1,300 )
รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( 100 )
ลา้นบาท 22.4697        5.5660       5.6205        5.6205        -               
ลา้นบาท 22.4697        5.5660       5.6205        5.6205        -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 22.4697        5.5660      5.6205        5.6205        -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                     5,566,000 
7.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                    5,566,000 

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคีุณภาพ

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์

                    39,276,700 
                    39,276,700 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บัการ
บรกิารศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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5,566,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,566,000              บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,566,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 5,566,000              บาท
1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 775,400                บาท
1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 480,500                บาท
1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 548,300                บาท
1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 3,003,200              บาท
1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 758,600                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-             -              -           0.9000      -             0.9000      
-              -                -             0.9000        -              0.9000        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 12 10 14 14 14
 ( 12 )

คน/ปี 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

 ( 4,500 )
รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )
ลา้นบาท 1.0000 0.9000 6.3131 6.3131 6.3131

 ( 0.1102 )

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                       900,000 
7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานการทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม                       900,000 

 ส่งเสรมิ สนบัสนุน และสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชน ในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และภูมิ
ปญัญาไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 1.0000         1.7798       3.6002        3.6002        3.6002        
ลา้นบาท 1.0000         0.9000       2.7204        2.7204        2.7204        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.0000         0.9000      2.7204        2.7204        2.7204        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                0.8798       0.8798        0.8798        0.8798        
ลา้นบาท -                0.8798      0.8798        0.8798        0.8798        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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900,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 900,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 900,000                บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 900,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-             -              -           5.0589      -             5.0589      
-              -                -             5.0589        -              5.0589        

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 10 9 32 34 36
 ( 10 )

โครงการ 10 9 32 34 36
 ( 10 )

ผลงาน 10 9 32 34 36

 ( 10 )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )
ลา้นบาท 6.4750 5.0589 20.0000 20.0000 20.0000

 ( 1.5364 )
ลา้นบาท 8.4750         7.5589       20.2699       20.2699       20.2699       
ลา้นบาท 6.4750         5.0589       17.7699       17.7699       17.7699       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 6.4750         5.0589      17.7699      17.7699      17.7699      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 2.0000         2.5000       2.5000        2.5000        2.5000        
ลา้นบาท 2.0000         2.5000      2.5000        2.5000        2.5000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.5 แผนงาน : สง่เสริมการวิจยัและพฒันา                     5,058,900 
7.5.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้                     5,058,900 

 เพือ่พฒันาการวจิยัโดยการสรา้งนวตักรรม และองคค์วามรูท้ีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคม นาํไปสู่การพฒันา
ทอ้งถิน่และประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนนิการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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5,058,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,058,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,058,900              บาท
1) เงนิอดุหนุนการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 5,058,900              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี เป็นศูนยก์ลางในการผลติบณัฑติและการบรกิารวชิาการทีม่คุีณภาพ
ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมทอ้งถิน่และอนุภมูภิาคลุม่แมน่ํา้โขง

ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูคู่้คุณธรรมและมทีกัษะทีไ่ดม้าตรฐาน เพือ่สนองตอบความตอ้งการของชมุชนทอ้งถิน่
และประเทศชาตโิดยการบูรณาการการวจิยั การบรกิารวชิาการชมุชน การอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมถงึแนวคิดตามโครงการพระราชดาํร ิผสานเขา้กบัการเรยีนการสอน
ภายใตร้ะบบการบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

339,864,000                
434,948,800                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 534.2531        637.9848        950.3864        865.8363        810.4528        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 339.8640        434.9488        710.5241        608.0367        556.7663        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 194.3891        203.0360        239.8623        257.7996        253.6865        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 194.3891       203.0360       239.8623       257.7996       253.6865       
1. นกัศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไดร้บัการ
เสรมิสรา้งและเตรยีมพรอ้มเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
มทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 50 50 50

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.2500       4.4659        142.0700     -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000          -                 1.0000          -                 -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0000          -                 1.0000          -                 -                 
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 135.5515     154.3138     172.6661     186.5555     201.1605     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 101.3048        106.3700        117.3812        129.7942        135.1924        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 101.3048       106.3700       117.3812       129.7942       135.1924       
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 175.7998     260.9507     351.3635     370.6837     298.0926     

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 85.2150         89.4758         113.9538        120.0743        110.6914        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 85.2150         89.4758         113.9538       120.0743       110.6914       
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 4.7250        4.7839        14.4375       16.3647       18.5665       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.2080          2.3184          2.4343          2.5560          2.6838          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.2080          2.3184          2.4343          2.5560          2.6838          
5. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส
ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้
ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5377        0.5377        0.5377        0.5660        -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.4500          0.4500          0.4500          0.5000          -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.4500          0.4500          0.4500          0.5000          -                 
6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน
ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์
ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร
เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 7 6 8 8 8

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000        1.0000        2.8750        3.3063        3.8022        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.1265          0.1328          0.1395          0.1464          0.1538          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.1265          0.1328          0.1395          0.1464          0.1538          
7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- 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 8.0000        8.8968        26.5743       30.5605       35.1445       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.0848          4.2890          4.5035          4.7287          4.9651          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.0848          4.2890          4.5035          4.7287          4.9651          
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 31.8750     90.3125     90.3125     -              37.5000     
รวม 1 31.8750      90.3125      90.3125      -              37.5000      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  31,875,000  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 4,465,900                    
2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 420,048,400                 
3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 537,700                      
4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 1,000,000                    
5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 8,896,800                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 110.6737     79.2291       54.9876       180.6944     9.3640        434.9488     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               4.4659        -               4.4659        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           4.4659              -           4.4659 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

110.6737     79.2291       54.9876       165.7940     9.3640        420.0484     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           9.1380         3.4798              -           2.0000        14.6178 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       50.7809        41.6828        14.4328        31.1055         1.6940      139.6960 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       59.8928        28.4083        37.0750      133.6546         1.9200      260.9507 

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           1.0339         3.7500         4.7839 

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               0.5377        -               0.5377        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.5377              -           0.5377 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               1.0000        -               1.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -           1.0000              -           1.0000 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               8.8968        -               8.8968        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

             -                -                -           8.8968              -           8.8968 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

262



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2556 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
-             -              -           4.4659      -             4.4659      
-              -                -             4.4659       -              4.4659       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 812 893 982

 ( 150 )
รอ้ยละ 50 50 50

 ( 50 )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    4,465,900 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    4,465,900 

 เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนท ัว่ไป

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

                  162,785,900 
                  160,785,900 
                     2,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษา
เพิม่ขึ้น
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ลา้นบาท 15.2500        4.4659      143.0700     -               -               
ลา้นบาท 14.2500        4.4659      142.0700     -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 14.2500       4.4659      142.0700     -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.0000         -             1.0000        -               -               
ลา้นบาท 1.0000         -             1.0000       -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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4,465,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,465,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,465,900              บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 4,465,900              บาท

1.1) การแลกเปลีย่นนกัศึกษากบัมหาวทิยาลยัเครอืข่ายในกลุม่ประเทศอาเซยีน 2,000,000              บาท
1.2) พฒันาดา้นภาษาอาเซยีนสาํหรบันกัศึกษา คณาจารยแ์ละบคุลากรใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 2,465,900              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             9.1380       3.4798    -             2.0000      14.6178    
-              9.1380         3.4798      -              2.0000       14.6178      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 298 268 285 400 410
 ( 203 )

คน 440 410 410 410 410
 ( 441 )

คน 1,248 1,523 1,492 1,502 1,502
 ( 1,394 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )
รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )
ลา้นบาท 10.1082 11.1380 28.2012 32.4315 36.4592

 ( 10.1082 )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  420,048,400 
7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                   14,617,800 

 เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหต้อบสนอง
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 39.5550        45.5369     60.6663      66.5199      72.2520      
ลา้นบาท 10.1082        14.6178     28.2012      32.4315      36.4592      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 9.1380         9.1380      19.4628      22.3823      24.9028      
ลา้นบาท -                3.4798      -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.9702         2.0000      8.7384       10.0492      11.5564      
ลา้นบาท 29.4468        30.9191     32.4651      34.0884      35.7928      
ลา้นบาท 29.4468       30.9191     32.4651      34.0884      35.7928      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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14,617,800 บาท
1. งบดาํเนินงาน 9,138,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,138,000              บาท
2. งบลงทนุ 3,479,800              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,479,800              บาท
2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,479,800              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 3,479,800              บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,479,800              บาท
รวม 22 รายการ (รวม 50 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการดาํเนนิงานนโยบายและแผน 500,000                บาท
2) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตร 500,000                บาท
3) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการพฒันาและส่งเสรมิกจิการนกัศึกษา 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
50.7809    41.6828      14.4328   31.1055    1.6940      139.6960   
50.7809      41.6828       14.4328     31.1055      1.6940       139.6960     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,938 1,269 1,364 1,265 2,330
 ( 896 )

คน 1820 2,290 2,290 2,290 2,290
 ( 2,072 )

คน 7,824 7,008 7,880 7,986 7,946
 ( 5,970 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )
รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )
ลา้นบาท 125.4433 125.2632 144.4649 154.1240 164.7013

 ( 125.4433 )

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  139,696,000 

 เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหต้อบสนอง
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 197.3013      215.1469   229.3810     249.8298     264.1009     
ลา้นบาท 125.4433      139.6960   144.4649     154.1240     164.7013     
ลา้นบาท 51.1197       50.7809     53.8277      57.0574      60.4809      
ลา้นบาท 42.3087       41.6828     44.2328      47.7026      51.6929      
ลา้นบาท -                14.4328     -              -              -              
ลา้นบาท 30.4399       31.1055     44.4563      47.1237      49.9511      
ลา้นบาท 1.5750         1.6940      1.9481       2.2403       2.5764       
ลา้นบาท 71.8580        75.4509     84.9161      95.7058      99.3996      
ลา้นบาท 71.8580       75.4509     84.9161      95.7058      99.3996      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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139,696,000 บาท
1. งบบคุลากร 50,780,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 50,780,900             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 45,622,300             บาท

(1) อตัราเดมิ 75 อตัรา 39,627,100             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 5,995,200              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,158,600              บาท
(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 23 อตัรา 4,866,600              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 292,000                บาท

2. งบดาํเนินงาน 41,682,800             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,808,300             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 15,874,500             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 15,874,500             บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 1,545,900              บาท
(2) ค่านํา้ประปา 2,436,300              บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 11,892,300             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 19,846,800             บาท
เงนินอกงบประมาณ 7,954,500              บาท
เงนิงบประมาณ 11,892,300             บาท

3. งบลงทนุ 14,432,800             บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 14,432,800             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 14,432,800             บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,432,800             บาท

(1) อาคารศูนยว์จิยัสรินิธรดา้นการจดัการสารเคมแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่สุขภาพ 1 
หลงั 14,432,800             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 31,105,500             บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,105,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 31,105,500             บาท
5. งบรายจา่ยอืน่ 1,694,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,694,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
59.8928    28.4083      37.0750   133.6546   1.9200      260.9507   
59.8928      28.4083       37.0750     133.6546     1.9200       260.9507     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 2,534 2,458 3,116 2,203 2,723
 ( 2,092 )

คน 2,550 2,850 2,850 2,850 2,850
 ( 3,427 )

คน 11,517 13,454 10,008 10,395 10,433
 ( 11,527 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )
รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )
ลา้นบาท 175.7998 223.8757 261.0510 280.3712 298.0926

 ( 175.7998 )

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  260,950,700 

 เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหต้อบสนอง
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 261.0148      350.4265   465.3173     490.7580     408.7840     
ลา้นบาท 175.7998      260.9507   351.3635     370.6837     298.0926     
ลา้นบาท 61.7995       59.8928     72.4398      76.6589      80.4633      
ลา้นบาท 28.4083       28.4083     39.8116      45.7934      49.9882      
ลา้นบาท -                37.0750     90.3125      90.3125      -              
ลา้นบาท 83.6720       133.6546   144.6739     153.1743     162.1848     
ลา้นบาท 1.9200         1.9200      4.1257       4.7446       5.4563       
ลา้นบาท 85.2150        89.4758     113.9538     120.0743     110.6914     
ลา้นบาท 85.2150       89.4758     113.9538     120.0743     110.6914     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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260,950,700 บาท
1. งบบคุลากร 59,892,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 53,028,900             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 53,028,900             บาท

(1) อตัราเดมิ 89 อตัรา 44,573,700             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 6,333,600              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 2,121,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,496,200              บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,367,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 28,408,300             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,408,300             บาท

3. งบลงทนุ 37,075,000             บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 37,075,000             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 37,075,000             บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,875,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมอเนกประสงค ์1 หลงั 31,875,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 250,000,000            บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 31,875,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 90,312,500             บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 90,312,500             บาท

3.1.1.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,200,000              บาท
(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 
10 ลา้นบาท 5,200,000              บาท
รวม 1 รายการ

4. งบเงนิอดุหนุน 133,654,600           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 133,654,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 133,654,600            บาท
5. งบรายจา่ยอืน่ 1,920,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,395,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 525,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           1.0339      3.7500      4.7839      
-              -                -             1.0339       -              1.0339       
-              -                -             -              3.7500       3.7500       

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 7 7 7 8 8

 ( 3 )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )
ลา้นบาท 4.7250 4.7839 14.4375 16.3647 18.5665

 ( 4.7250 )
ลา้นบาท 6.9330         7.1023      16.8718      18.9207      21.2503      
ลา้นบาท 4.7250         4.7839      14.4375      16.3647      18.5665      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.9750         1.0339      2.6500       2.8090       2.9775       
ลา้นบาท 3.7500         3.7500      11.7875      13.5557      15.5890      
ลา้นบาท 2.2080         2.3184      2.4343        2.5560        2.6838        
ลา้นบาท 2.2080         2.3184      2.4343       2.5560       2.6838       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    4,783,900 

 เพือ่การเสรมิสรา้งเครอืข่ายพฒันาทอ้งถิน่ และพฒันากระบวนการผลติและพฒันาครู เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
วชิาชพีครู ผลติและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เผยแพร่ความรูง้านบรกิารวชิาการและประชาสมัพนัธ์
2. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู  อาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษา

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลา 1  ปี

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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4,783,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,033,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,033,900              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการบรกิารวชิาการ 1,033,900              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,750,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 3,750,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2553 ถงึ  ปี 2559)
7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           0.5377      -             0.5377      
-              -                -             0.5377       -              0.5377       

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 190 190 190 200

 ( 140 )
รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( 100 )

7.3 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       537,700 
7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                      537,700 

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

                     5,444,600 
                     3,594,600 
                     1,850,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม
โครงการ

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย
ตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน
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ลา้นบาท 2.4032         0.9877      0.9877        1.0660        -               
ลา้นบาท 1.9532         0.5377      0.5377        0.5660        -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.9532         0.5377      0.5377       0.5660       -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.4500         0.4500      0.4500        0.5000        -               
ลา้นบาท 0.4500         0.4500      0.4500       0.5000       -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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537,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 537,700                บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 537,700                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 537,700                บาท
1.1) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 38,000                  บาท
1.2) ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 81,700                  บาท
1.3) ค่าจดัการเรยีนการสอน 323,000                บาท
1.4) ค่าหนงัสอืเรยีน 38,000                  บาท
1.5) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 57,000                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
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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 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 6 6 8 8 8
 ( 2 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )
ลา้นบาท 1.0000 1.0000 2.8750 3.3063 3.8022

 ( 1.0000 )
ลา้นบาท 1.1265         1.1328      3.0145        3.4527        3.9560        
ลา้นบาท 1.0000         1.0000      2.8750        3.3063        3.8022        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.0000         1.0000      2.8750       3.3063       3.8022       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.1265         0.1328      0.1395        0.1464        0.1538        
ลา้นบาท 0.1265         0.1328      0.1395       0.1464       0.1538       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    1,000,000 
7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    1,000,000 

 เพือ่พฒันาปฏบิตัิภารกิจดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิน่ดว้ยการศึกษา วจิยั ฟ้ืนฟู สรา้งมาตรฐานและ
เผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมทอ้งถิน่และวฒันธรรมไทย ความสาํนึก และความภมูใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่และ
ของชาติ และใหม้จีติสาํนึกประชาธปิไตย คุณธรรม จรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลา 1  ปี

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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1,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           8.8968      -             8.8968      
-              -                -             8.8968       -              8.8968       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 19 34 30 37 40
 ( 19 )

โครงการ 19 34 28 29 32
 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )
รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )
ลา้นบาท 8.0000 8.8968 26.5743 30.5605 35.1445

 ( 8.0000 )

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                    8,896,800 
7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    8,896,800 

 เพือ่พฒันากระบวนการวจิยัและบรหิารจดัการงานวจิยั ใหส้ามารถสนบัสนุนการสรา้งองคค์วามรูบ้นพื้นฐานของภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทย ภมูปิญัญาสากล ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้นและ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการดาํรงชวีติและการประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร
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ลา้นบาท 12.0848        13.1858     31.0778      35.2892      40.1096      
ลา้นบาท 8.0000         8.8968      26.5743      30.5605      35.1445      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 8.0000         8.8968      26.5743      30.5605      35.1445      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 4.0848         4.2890      4.5035        4.7287        4.9651        
ลา้นบาท 4.0848         4.2890      4.5035       4.7287       4.9651       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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8,896,800 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 8,896,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,896,800              บาท
1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการวจิยั 8,896,800              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุเีป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํทางวชิาชพีดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีน
ระดบัสากล

1. จดัการศึกษาวชิาชพีระดบัอดุมศึกษาบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอย่างมคุีณภาพ   2. สรา้ง
งานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม และงานสรา้งสรรค ์สู่การผลติเชงิพาณิชยแ์ละการถ่ายทอดเทคโนโลย ี เพือ่
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ   3. ใหบ้รกิารวชิาการ ทีม่แีนวคิดเชงิสรา้งสรรค ์เพือ่การมี
อาชพีอสิระและพฒันาอาชพี สู่การเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั   4. ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม อย่างย ัง่ยนื   5. จดัระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

1,106,628,800              
1,290,340,900              
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,391.4778     1,596.8911     2,169.8986     1,824.2455     1,943.3229     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,106.6288     1,290.3409     1,871.2275     1,521.7648     1,636.8559     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 284.8490        306.5502        298.6711        302.4807        306.4670        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 284.8490       306.5502       298.6711       302.4807       306.4670       
1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ
กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้
ร่วมการอบรมดา้นภาษา

คน 960 960 960

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนกัศึกษาและ
บุคลากรอดุมศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ มทีกัษะ
และความสารถในการใชภ้าษาต่างประเทศและ
มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนอย่างดี

รอ้ยละ 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 5 6 7

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.7165        6.9449        16.6009       17.7927       19.9208       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. เพือ่พฒันาศกัยภาพของมคัคุเทศน์ใหม้ี
ทกัษะทางดา้นภาษาและมีความรูค้วามเขา้ใจใน
ศิลปวฒันธรรมไทย
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.1900        -               -               -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ไดร้บัเครื่อง
คอมพวิเตอรพ์กพา (แท็บเลต็) และมีเน้ือหาที่
เหมาะสมตามหลกัสูตร สง่เสรมิการเรยีนรูอ้ย่าง
มีคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนใน
ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่อง
คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

คน 72 140 140 140 140

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยยละของนกัเรยีนช ัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัสนบัสนุนเครื่อง
คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)ไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.1959        0.3032        0.4820        0.4820        0.4820        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
4. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส
ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิ์ที่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ
สนบัสนุนตามโครงการ

คน 300 336 406 476

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด
ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.7053        1.1173        1.3929        1.6634        1.9471        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
5. บณัฑติดา้นสงัคมศาสตรม์ีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 72 75 80 82

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 
ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 78 80 82 85 87

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 158.2321     176.2685     230.9669     250.3271     272.9759     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 34.8610         32.6520         37.3170         38.6356         40.0190         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 34.8610         32.6520         37.3170         38.6356         40.0190         
6. หน่วยงาน/ประชาชนในชมุชนและสงัคม
ไดร้บัการบรกิารวชิาการใหม้ีความรูค้วามสามารถ
ในการพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
แข่งขนั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป
ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 82 82 84 86 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์
จากการบรกิาร

รอ้ยละ 78 80 82 84 86

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่
ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน
เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 74 74 76 78 80

287



เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.4566        8.0000        15.0000       15.0000       15.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.4000          0.4000          0.4560          0.5200          0.5928          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.4000          0.4000          0.4560          0.5200          0.5928          
7. บณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 72 75 80 82

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 
ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 78 80 82 85 87

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 891.5418     1,048.2578   1,494.8663   1,113.4011   1,191.1260   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 242.6740        266.2865        253.4170        255.5498        257.7583        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 242.6740       266.2865       253.4170       255.5498       257.7583       
8. นกัเรยีน นกัศึกษา และชมุชน มีความ
ตระหนกัในการอนุรกัษ ์สรา้งสรรค ์ศิลปะและ
วฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และสิง่แวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 11 15 20 25 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 84 84 86 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 10 12 15 20 22

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.3896        5.5452        9.6721        10.6394       11.7035       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.1630          1.2247          1.2581          1.2931          1.3298          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.1630          1.2247          1.2581          1.2931          1.3298          
9. มีงานวจิยั สิง่ประดิษฐ ์นวตักรรม และงาน
สรา้งสรรค ์รวมทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรู ้ที่นําไปสู่
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศและ
ภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพ ์เผยแพร่ในระดบัชาติหรอื
นานาชาติ

โครงการ 50 140 60 65 70
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์
ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 15 60 17 18 19

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมที่นาํไป ใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา
 1 ปี

โครงการ 15 16 17 18 19

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 36.2010       43.9040       102.2464     112.4591     123.7006     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.7510          5.9870          6.2230          6.4822          6.7671          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.7510          5.9870          6.2230          6.4822          6.7671          
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

5 109.8218    311.8357    -              -              49.3375     

รวม 5 109.8218    311.8357    -              -              49.3375      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  105,741,800  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  4,080,000  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 6,944,900                    
2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 1,232,829,500               
3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,117,300                    
4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 5,545,200                    
5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 43,904,000                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 369.6018     220.8267     186.0351     356.2461     157.6312     1,290.3409   
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               -               6.9449        6.9449        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           6.9449         6.9449 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

369.6018     216.6937     186.0351     320.8074     139.6915     1,232.8295   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       71.7602        33.3921         5.8265        60.1897         5.1000      176.2685 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           8.0000              -           8.0000 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     297.8416      183.0884      180.1186      252.6177      134.5915    1,048.2578 

โครงการที่ 4 : โครงการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.2132         0.0900              -                -           0.3032 

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               1.1173        -               1.1173        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           1.1173              -           1.1173 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               0.5452        -               -               5.0000        5.5452        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

             -           0.5452              -                -           5.0000         5.5452 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               3.5878        -               34.3214       5.9948        43.9040       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

             -                -                -          16.2513              -          16.2513 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -           3.5878              -          18.0701         5.9948        27.6527 

          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     3  ปี (ปี 2556 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
-             -              -           -             6.9449      6.9449      
-              -                -             -              6.9449       6.9449       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 445 1,500 1,500

 ( - )
รอ้ยละ 80 80 80

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    6,944,900 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    6,944,900 

 1.เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนท ัว่ไป2.เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ และพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคม
อาเซยีน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

                   31,262,300 
                   31,262,300 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษาบุคลากรทาง
การศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้ร่วมการอบรมดา้น

เชงิคุณภาพ : นกัศึกษาและบุคลากรอดุมศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการ มทีกัษะและความสารถในการใช ้
ภาษาต่างประเทศและมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคม
อาเซยีนอย่างดี
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ลา้นบาท 7.7165         6.9449      16.6009      17.7927      19.9208      
ลา้นบาท 7.7165         6.9449      16.6009      17.7927      19.9208      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 7.7165         6.9449      16.6009      17.7927      19.9208      
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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6,944,900 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 6,944,900              บาท

1) โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและนกัศึกษาเพือ่การแข่งขนัและรองรบัการเป็น
ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 6,944,900              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
71.7602    33.3921      5.8265    60.1897    5.1000      176.2685   
71.7602      33.3921       5.8265      60.1897      5.1000       176.2685     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 976 901 1,045 1,177 1,263
 ( - )

คน 1,180 1,115 1,115 1,115 1,115
 ( - )

คน 4,831 4831 5,235 5,333 5,343
 ( - )

รอ้ยละ 80 82 84 84 84

 ( - )
รอ้ยละ 82 82 85 85 85

 ( - )
ลา้นบาท 148.9517 170.4420 230.9669 250.3271 272.9759

 ( - )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา               1,232,829,500 
7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  176,268,500 

 เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรต์ามความตอ้งการและความจาํเป็นของประเทศ และพฒันาบณัฑติ
ใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรู ้พรอ้มจะทาํงานไดห้ลากหลาย ตามสภาพการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจและสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 193.0931      208.9205   268.2839     288.9627     312.9949     
ลา้นบาท 158.2321      176.2685   230.9669     250.3271     272.9759     
ลา้นบาท 70.6874       71.7602     75.8576      80.1943      84.7830      
ลา้นบาท 33.3337       33.3921     57.0286      63.5961      71.0450      
ลา้นบาท 9.2804         5.8265      -              -              -              
ลา้นบาท 39.8976       60.1897     90.4302      95.0604      99.9329      
ลา้นบาท 5.0330         5.1000      7.6505       11.4763      17.2150      
ลา้นบาท 34.8610        32.6520     37.3170      38.6356      40.0190      
ลา้นบาท 34.8610       32.6520     37.3170      38.6356      40.0190      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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176,268,500 บาท
1. งบบคุลากร 71,760,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 68,297,000             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 66,075,300             บาท

(1) อตัราเดมิ 53,272,500             บาท
(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 6,548,400              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 6,120,000              บาท
(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 134,400                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,221,700              บาท
(1) อตัราเดมิ 2,095,800              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 125,900                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 712,500                บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,750,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 33,392,100             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,037,400             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 5,826,500              บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,826,500              บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,826,500              บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 5,826,500              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,055,500              บาท
รวม 6 รายการ (รวม 54 หน่วย)

(2) ครภุณัฑห์อ้งศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษา 1 ชดุ 4,771,000              บาท
4. งบเงนิอดุหนุน 60,189,700             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 60,189,700             บาท
1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 58,189,700             บาท
2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,000,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 5,100,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 5,100,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           8.0000      -             8.0000      
-              -                -             8.0000       -              8.0000       

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 45 48 50 55 60

 ( - )
รอ้ยละ 82 82 85 85 85

 ( - )
รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( - )
ลา้นบาท 7.4566 8.0000 15.0000 15.0000 15.0000

 ( - )
ลา้นบาท 7.8566         8.4000      15.4560      15.5200      15.5928      
ลา้นบาท 7.4566         8.0000      15.0000      15.0000      15.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 7.4566         8.0000      15.0000      15.0000      15.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.4000         0.4000      0.4560        0.5200        0.5928        
ลา้นบาท 0.4000         0.4000      0.4560       0.5200       0.5928       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    8,000,000 

 เพือ่เผยแพร่ความรูใ้นรูปแบบการบรกิารวชิาการและประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเนน้การถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละเทคโนโลย ีเป็นการสรา้งสงัคมที่มรีากฐานที่นาํไปสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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8,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 8,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,000,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 8,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
297.8416   183.0884    180.1186 252.6177   134.5915   1,048.2578 
297.8416     183.0884      180.1186   252.6177     134.5915     1,048.2578  

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 4,802 3,974 4,151 4,419 4,721
 ( - )

คน 4,640 4,480 4,490 4,495 4,500
 ( - )

คน 19,577 19,644 20,360 20,746 20,795
 ( - )

รอ้ยละ 80 82 84 84 86

 ( - )
รอ้ยละ 82 82 85 85 85

 ( - )
ลา้นบาท 714.7353 875.1392 1,183.0306 1,113.4011 1,191.1260

 ( - )

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี               1,048,257,800 

 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
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 1,134.2158    1,314.5443 1,748.2833   1,368.9509   1,448.8843   
ลา้นบาท 891.5418      1,048.2578 1,494.8663   1,113.4011   1,191.1260   
ลา้นบาท 286.6829      297.8416   315.5283     334.2692     354.1256     
ลา้นบาท 182.8512      183.0884   297.4660     328.1815     362.6220     
ลา้นบาท 176.8065      180.1186   311.8357     -              -              
ลา้นบาท 181.5427      252.6177   361.0966     379.9494     399.8273     
ลา้นบาท 63.6585       134.5915   208.9397     71.0010      74.5511      
ลา้นบาท 242.6740      266.2865   253.4170     255.5498     257.7583     
ลา้นบาท 242.6740      266.2865   253.4170     255.5498     257.7583     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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1,048,257,800 บาท
1. งบบคุลากร 297,841,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 280,841,100           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 266,981,800           บาท

(1) อตัราเดมิ 230,724,600            บาท
(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 18,399,600             บาท
(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 4,000                   บาท
(4) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 17,652,000             บาท
(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 201,600                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,859,300             บาท
(1) อตัราเดมิ 13,074,300             บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 785,000                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 17,000,500             บาท
2. งบดาํเนินงาน 183,088,400           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 157,411,600           บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 25,676,800             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 25,676,800             บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 544,700                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 3,540,000              บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 21,592,100             บาท

3. งบลงทนุ 180,118,600           บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 180,118,600           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 69,738,800             บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 69,738,800             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,808,200              บาท
รวม 29 รายการ (รวม 72 หน่วย)

(2) ชดุทดสอบระบบโทรคมนาคมในส่วนโครงข่ายการสือ่สารและเชื่อมต่อ 1 ชดุ 23,762,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 29,740,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 5,978,000              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 23,762,000             บาท

(3) ชดุปฏบิตักิารวศิวกรรมโครงข่ายสญัญาณโทรคมนาคม 1 ชดุ 26,600,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 33,300,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 6,700,000              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 26,600,000             บาท

(4) ชดุปฏบิตักิารผลติสือ่มลัตมิเีดยี 1 ชดุ 1,492,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(5) ชดุวเิคราะหไ์ขมนัอตัโนมตั ิ1 ชดุ 1,070,000              บาท
(6) ระบบปฏบิตักิารทางเสยีง 1 ระบบ 1,226,600              บาท

(7) เครือ่งมอืวเิคราะหแ์ละทดสอบทางวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส-์โทรคมนาคม 1 ชดุ 4,080,000              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 27,200,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 4,080,000              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 23,120,000             บาท

(8) เครือ่งปัน่ดา้ยแฟนซ ี1 เครือ่ง 1,700,000              บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 110,379,800           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 110,379,800            บาท
(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารศึกษาวจิยั  พฒันา บณัฑติศึกษา 1 หลงั 19,629,300             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 291,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท
เงนิงบประมาณ 276,000,000            บาท
ปี 2552 - 2554 ตัง้งบประมาณ 77,000,000             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 16,142,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 31,000,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 19,629,300             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 132,228,700            บาท

(2) อาคารฝึกปฏบิตักิารพื้นฐานวชิาชพี  1 หลงั 35,750,500             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 274,700,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 34,337,500             บาท
เงนิงบประมาณ 240,362,500            บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 48,125,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 35,750,500             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 156,487,000            บาท

(3) อาคารโรงเรยีนสาธตินวตักรรมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี1 หลงั 55,000,000             บาท
4. งบเงนิอดุหนุน 252,617,700           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 252,617,700           บาท
1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 237,098,700            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 15,000,000             บาท
3) เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิ 105,000                บาท
4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัร
กมัพชูา ดา้นการศึกษา 414,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 134,591,500           บาท
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1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 88,000,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 46,591,500             บาท
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บาท
7.2.4.1   วตัถปุระสงค์

7.2.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2555 ถงึ  ปี 2558)
7.2.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             0.2132       0.0900    -             -             0.3032      
-              0.2132         0.0900      -              -              0.3032       

7.2.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 72 140 140

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100

 ( - )

7.2.4  โครงการที่ 4 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       303,200 

 พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็เลต็)ใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

                       981,100 
                       981,100 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั
นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) เพือ่
การศึกษา

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บั
เครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพสูงขึ้น
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ลา้นบาท 0.1959         0.3032      0.4820        0.4820        0.4820        
ลา้นบาท 0.1959         0.3032      0.4820        0.4820        0.4820        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.1959         0.2132      0.4820       0.4820       0.4820       
ลา้นบาท -                0.0900      -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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303,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน 213,200                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 213,200                บาท
2. งบลงทนุ 90,000                  บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 90,000                  บาท
2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 90,000                  บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 90,000                  บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 90,000                  บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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บาท
บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2559)
7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           1.1173      -             1.1173      
-              -                -             1.1173       -              1.1173       

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 300 336 406 476

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( - )
ลา้นบาท 2.4082         1.1173      1.3929        1.6634        1.9471        
ลา้นบาท 2.4082         1.1173      1.3929        1.6634        1.9471        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 2.4082         1.1173      1.3929       1.6634       1.9471       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    1,117,300 
7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   1,117,300 

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพและมาตรฐาน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

                     6,581,800 
                     6,581,800 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้ พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจที่ไดร้บัการ
บรกิารศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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1,117,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,117,300              บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,117,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,117,300              บาท
1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 608,400                บาท
1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 140,400                บาท
1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 102,600                บาท
1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 112,000                บาท
1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 153,900                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             0.5452       -           -             5.0000      5.5452      
-              0.5452         -             -              5.0000       5.5452       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 12 15 35 40 40
 ( - )

รอ้ยละ 82 82 86 88 90

 ( - )
รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( - )
ลา้นบาท 4.3896 5.5452 9.6721 10.6394 11.7035

 ( - )
ลา้นบาท 5.5526         6.7699      10.9302      11.9325      13.0333      
ลา้นบาท 4.3896         5.5452      9.6721        10.6394      11.7035      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.5452         0.5452      0.5998       0.6598       0.7258       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 3.8444         5.0000      9.0723       9.9796       10.9777      
ลา้นบาท 1.1630         1.2247      1.2581        1.2931        1.3298        
ลา้นบาท 1.1630         1.2247      1.2581       1.2931       1.3298       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    5,545,200 
7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    5,545,200 

 เพือ่ใหค้ณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษาและประชาชน ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจตลอดจนมคีวามภมูใิจ และร่วมสบื
ทอดศิลปะวฒันธรรมของชาติใหอ้ยู่ย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ :  โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ

เชงิเวลา :  โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลา
ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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5,545,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน 545,200                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 545,200                บาท
2. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 5,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           16.2513    -             16.2513    
-              -                -             16.2513      -              16.2513      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 25 47 80 85 90
 ( - )

โครงการ 25 47 80 85 90

 ( - )
รอ้ยละ 50 53 55 60 65

 ( - )
ลา้นบาท 10.8254 16.2513 45.6340 50.1974 55.2172

 ( - )
ลา้นบาท 10.8254        16.2513     45.6340      50.1974      55.2172      
ลา้นบาท 10.8254        16.2513     45.6340      50.1974      55.2172      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 10.8254       16.2513     45.6340      50.1974      55.2172      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   43,904,000 
7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   16,251,300 

 สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม บนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ลดการพึง่พาเทคโนโลยจีาก
ต่างประเทศ ตลอดจนนาํไปสู่การผลติและบรกิารที่สามารถถ่ายทอดและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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16,251,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 16,251,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,251,300             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 16,251,300             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             3.5878       -           18.0701    5.9948      27.6527    
-              -                -             18.0701      -              18.0701      
-              3.5878         -             -              5.9948       9.5826       

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 63 63 110 115 120
 ( - )

โครงการ 63 63 110 115 120

 ( - )
รอ้ยละ 50 45 55 60 65

 ( - )
ลา้นบาท 25.3756 27.6527 56.6124 62.2617 68.4834

 ( - )
ลา้นบาท 31.1266        33.6397     62.8354      68.7439      75.2505      
ลา้นบาท 25.3756        27.6527     56.6124      62.2617      68.4834      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 3.5878         3.5878      5.1252       5.5588       6.0358       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 20.3945       18.0701     44.8328      49.3163      54.2482      
ลา้นบาท 1.3933         5.9948      6.6544       7.3866       8.1994       
ลา้นบาท 5.7510         5.9870      6.2230        6.4822        6.7671        
ลา้นบาท 5.7510         5.9870      6.2230       6.4822       6.7671       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.5.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   27,652,700 

 สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม บนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ลดการพึง่พาเทคโนโลยจีาก
ต่างประเทศ ตลอดจนนาํไปสู่การผลติและบรกิารที่สามารถถ่ายทอดและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
2. การบรหิารงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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27,652,700 บาท
1. งบดาํเนินงาน 3,587,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,587,800              บาท
2. งบเงนิอดุหนุน 18,070,100             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,070,100             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 18,070,100             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 5,994,800              บาท
1) ค่าใชจ่้ายพฒันานกัวจิยั 5,994,800              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ
ผูน้าํแห่งเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค์

1. ผลติบณัฑติทีม่คีวามคิดสรา้งสรรคม์ทีกัษะการปฏบิตัอิย่างมคุีณธรรมและจรยิธรรม   2. มุง่เนน้การวจิยั
เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่จากความคิดสรา้งสรรค ์  3. บรกิารวชิาการเชงิสรา้งสรรคเ์พือ่พฒันาเศรษฐกจิสู่อาเซยีน   
4. การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลและประกนัคุณภาพ   5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและพฒันา
คุณภาพชวีติ

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

765,627,700                
829,225,900                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,026.2983     995.7046        1,205.8079     968.2897        985.2975        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 765.6277        829.2259        1,029.8325     781.9044        787.8038        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 260.6706        166.4787        175.9754        186.3853        197.4937        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 260.6706       166.4787       175.9754       186.3853       197.4937       
1. เพือ่ใหบุ้คลากรทางการศึกษา ไดร้บัความรู ้
และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนบุคลากรทาง
การศึกษาที่เขา้ร่วมการอบรม

คน 130 130

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:บุคลากรทางการศึกษา ที่
บรรลุวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มี
การเผยแพร่ความรูใ้นดา้นเตรยีมความพรอ้มใน
 1 ปี

โครงการ/
กิจกรรม

1 1

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               5.9500        5.9500        -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. เพือ่ฝึกอบรมบุคลากร นกัศึกษา ใหม้ีทกัษะ
ดา้นภาษาและมีควมรู ้ความเขา้ใจ 
ศิลปะวฒันธรรมในการพฒันาการท่องเที่ยว

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม คน/ปี 120 120 120

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบัการอบรม
บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:กิจกรรม/โครงการที่
ดาํเนินงานไดต้ามแผน

รอ้ยละ 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.4750        0.4275        0.4275        -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี
คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 81 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีภายในระยะเวลา 1
 ปี

รอ้ยละ 86 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 82 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 259.0322     317.7187     544.1266     296.5191     315.9867     

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 150.9822        72.7377         76.6584         80.8652         85.3874         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 150.9822       72.7377         76.6584         80.8652         85.3874         
4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ
พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั
ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของผูเ้ขา้
รบับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนก์าร
บรกิาร

รอ้ยละ 82 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่
ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน
เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป
ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 88 86 86 86 86

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.0114        9.2666        9.7290        10.2163       10.7271       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5927          0.5645          0.5927          0.6223          0.6534          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5927          0.5645          0.5927          0.6223          0.6534          
5. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ
ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 81 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 82 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีภายในระยะเวลา 1
 ปี

รอ้ยละ 86 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 492.0556     480.4281     435.0840     438.9250     423.0372     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 103.0798        87.1782         92.7084         98.6908         105.0626        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 103.0798       87.1782         92.7084         98.6908         105.0626       
6. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ
อนุรกัษท์ํานุบํารุงศิลปและวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 11 15 15 15 15

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 84 85 85 85 85
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใน
ระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 3 10 10 10 10

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.2535        6.2547        6.5674        6.8987        7.2404        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3680          0.3504          0.3680          0.4011          0.4211          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3680          0.3504          0.3680          0.4011          0.4211          
7. ดําเนินการวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่
ถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่นําไปสูก่ารพฒันาสงัคม
และทอ้งถิ่นของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยัหรอื
งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ
หรอืนานาชาติ

โครงการ/
เรื่อง

80 10 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนงานวจิยั/
นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย/์
ประโยชนต่์อสงัคมชมุชน

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:งานวจิยั/นวตักรรมที่นาํไปใช ้
ประโยชนเ์ชงิพาณิชย/์ประโยชนต่์อสงัคมชมุชน

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผลงานวจิยั/นวตักรรมที่
นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.8000        9.1803        27.9480       29.3453       30.8124       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.6479          5.6479          5.6479          5.8058          5.9691          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.6479          5.6479          5.6479          5.8058          5.9691          
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 105.6008    270.1592    -              -              99.0500     
2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

1 57.1693     -              -              -              12.6569     

รวม 3 162.7701    270.1592    -              -              111.7069    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  162,770,100  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 5,950,000                    
2. แผนงานเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 427,500                      
3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 807,413,400                 
4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 6,254,700                    
5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 9,180,300                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 243.9647     141.0359     212.8273     146.4128     84.9852       829.2259     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               -               5.9500        5.9500        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           5.9500         5.9500 

2. แผนงาน :  เพิม่รายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวและบรกิาร

-               -               -               0.4275        -               0.4275        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           0.4275              -           0.4275 

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

243.9647     141.0359     212.8273     136.8050     72.7805       807.4134     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

     107.7012        37.6672      105.6008        57.9374         8.8121      317.7187 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           9.2666              -           9.2666 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     136.2635      103.3687      107.2265        69.6010        63.9684      480.4281 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               6.2547        6.2547        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           6.2547         6.2547 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               9.1803        -               9.1803        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

             -                -                -           7.1803              -           7.1803 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -                -                -           2.0000              -           2.0000 

          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     2  ปี (ปี 2557 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
-             -              -           -             5.9500      5.9500      
-              -                -             -              5.9500       5.9500       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 130 130
 ( - )

รอ้ยละ 80 80
 ( - )

โครงการ/
กจิกรรม

1 1

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    5,950,000 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    5,950,000 

 เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนท ัว่ไป

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

                   11,900,000 
                   11,900,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนอาจารย/์บุคลากรที่เขา้ร่วมอบรม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่
ความรูใ้นดา้นเตรยีมความพรอ้มใน 1 ปี
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ลา้นบาท -                5.9500      5.9500        -               -               
ลา้นบาท -                5.9500      5.9500        -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                5.9500      5.9500       -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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5,950,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 5,950,000              บาท

1) โครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ 5,950,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2556 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
-             -              -           0.4275      -             0.4275      
-              -                -             0.4275       -              0.4275       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 120 120 120

 ( - )
รอ้ยละ 80 80 80

 ( - )
รอ้ยละ 80 80

 ( - )
ลา้นบาท 0.4750         0.4275      0.4275        -               -               
ลา้นบาท 0.4750         0.4275      0.4275        -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.4750         0.4275      0.4275       -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2 แผนงาน : เพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิาร                       427,500 
7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว                       427,500 

 พฒันาศกัยภาพบุคลากรและชมุชนเพือ่รองรบัการท่องเที่ยว

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

                     1,330,000 
                     1,330,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบุคลากร/ชมุชน ที่ไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพเพือ่สนบัสนุนการท่องเที่ยว

เชงิคุณภาพ : บุคลากร/ชมุชนที่เขา้ร่วมโครงการมคีวาม
พรอ้มรองรบัรบัการท่องเที่ยว

เชงิเวลา : กิจกรรม/โครงการที่ดาํเนินงานไดต้ามแผน

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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427,500 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 427,500                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 427,500                บาท
1) โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 427,500                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
107.7012   37.6672      105.6008 57.9374    8.8121      317.7187   
107.7012     37.6672       105.6008   57.9374      8.8121       317.7187     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 992 800 800 800 800
 ( 261 )

รอ้ยละ 1,155 1,600 1,700 1,800 1,800
 ( 2,232 )

คน 3,948 4,000 4,000 4,000 4,000
 ( 4,161 )

รอ้ยละ 82 85 85 85 85

 ( - )
รอ้ยละ 82 90 90 90 90

 ( - )
ลา้นบาท 183.3078 212.1179 273.9674 296.5191 315.9867

 ( - )

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  807,413,400 
7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  317,718,700 

 เพือ่ผลติบณัฑติที่มคุีณภาพ มุ่งเนน้คุณธรรมนาํความรู ้มศีกัยภาพในการประกอบอาชพี และส่งเสรมิสรา้งขดี
ความสามารถขององคก์รธุรกิจของประเทศ ในการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาและสงัคมแห่งการเรยีนรู ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 410.0144      390.4564   620.7850     377.3843     401.3742     
ลา้นบาท 259.0322      317.7187   544.1266     296.5191     315.9867     
ลา้นบาท 104.3713      107.7012   129.6009     136.5407     143.9333     
ลา้นบาท 34.4901       37.6672     54.6155      58.7897      61.5426      
ลา้นบาท 75.7244       105.6008   270.1592     -              -              
ลา้นบาท 38.9300       57.9374     71.0694      80.2654      87.0768      
ลา้นบาท 5.5164         8.8121      18.6816      20.9233      23.4340      
ลา้นบาท 150.9822      72.7377     76.6584      80.8652      85.3874      
ลา้นบาท 150.9822      72.7377     76.6584      80.8652      85.3874      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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317,718,700 บาท
1. งบบคุลากร 107,701,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 101,592,900           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 91,542,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 80,657,600             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 4,894,800              บาท
(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 5,653,800              บาท
(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 336,000                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 10,050,700             บาท
(1) อตัราเดมิ 9,481,800              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 568,900                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,781,900              บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,326,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 37,667,200             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,655,400             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,011,800              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 9,011,800              บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 503,000                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 1,330,000              บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 7,178,800              บาท

3. งบลงทนุ 105,600,800           บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 105,600,800           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 27,060,000             บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 27,060,000             บาท

(1) ระบบบรหิารและการจดัการเรยีนรูสู้่มาตรฐาน 1 ระบบ 27,060,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 33,860,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 27,060,000             บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 78,540,800             บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 78,540,800             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์1 หลงั 78,540,800             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 566,000,000            บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 68,062,500             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 50,187,500             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 78,540,800             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 270,159,200            บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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4. งบเงนิอดุหนุน 57,937,400             บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 57,937,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 55,749,400             บาท
2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,188,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 8,812,100              บาท
1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 8,812,100              บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           9.2666      -             9.2666      
-              -                -             9.2666       -              9.2666       

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 50 60 75 75 75

 ( 16 )
รอ้ยละ 84 80 80 80 80

 ( 89 )
รอ้ยละ 90 100 100 100 100

 ( - )
ลา้นบาท 4.0114 9.2666 9.7290 10.2163 10.7271

 ( 0.9329 )
ลา้นบาท 4.6041         9.8311      10.3217      10.8386      11.3805      
ลา้นบาท 4.0114         9.2666      9.7290        10.2163      10.7271      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 4.0114         9.2666      9.7290       10.2163      10.7271      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.5927         0.5645      0.5927        0.6223        0.6534        
ลา้นบาท 0.5927         0.5645      0.5927       0.6223       0.6534       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    9,266,600 

 เพือ่เผยแพร่และถ่ายทอดความรูใ้นวชิาชพีใหป้ระชาชน เพือ่พฒันาตนเองใหส้ามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พือ่พฒันา
คุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้

331



9,266,600 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 9,266,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,266,600              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 9,266,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
136.2635   103.3687    107.2265 69.6010    63.9684    480.4281   
136.2635     103.3687      107.2265   69.6010      63.9684      480.4281     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,792 1,500 1,700 1,800 1,900
 ( 202 )
2,925 2,400 2,500 2,500 2,500

 ( 1,485 )
10,722 7,900 8,000 8,000 8,000

 ( 7,029 )
รอ้ยละ 80 85 85 85 85

 ( - )
รอ้ยละ 78 90 90 90 90

 ( - )
ลา้นบาท 353.7650 376.2016 435.0840 438.9250 423.0372

 ( - )

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  480,428,100 

 เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพและมคีวามสามารถในวชิาชพีที่สนองตอบความ
ตอ้งการดา้นบุคลากรของภาคอตุสาหกรรม ในสาขาที่มคีวามจาํเป็นในการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 595.1354      567.6063   527.7924     537.6158     528.0998     
ลา้นบาท 492.0556      480.4281   435.0840     438.9250     423.0372     
ลา้นบาท 150.4018      136.2635   152.7829     162.8048     173.2382     
ลา้นบาท 105.0181      103.3687   132.5703     136.2527     143.0236     
ลา้นบาท 138.2906      107.2265   -              -              -              
ลา้นบาท 51.1843       69.6010     82.9662      87.0907      86.8654      
ลา้นบาท 47.1608       63.9684     66.7646      52.7768      19.9100      
ลา้นบาท 103.0798      87.1782     92.7084      98.6908      105.0626     
ลา้นบาท 103.0798      87.1782     92.7084      98.6908      105.0626     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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480,428,100 บาท
1. งบบคุลากร 136,263,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 134,819,000           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 123,836,100           บาท

(1) อตัราเดมิ 104,391,300            บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 9,722,400              บาท
(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 9,722,400              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 10,982,900             บาท
(1) อตัราเดมิ 10,361,200             บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 621,700                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,444,500              บาท
2. งบดาํเนินงาน 103,368,700           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 91,026,000             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,342,700             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 12,342,700             บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 701,300                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 3,215,500              บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 8,425,900              บาท

3. งบลงทนุ 107,226,500           บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 107,226,500           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 9,639,200              บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 9,639,200              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,801,500              บาท
รวม 13 รายการ (รวม 96 หน่วย)

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารอาหารฮาลาล 1 ชดุ 3,837,700              บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 97,587,300             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,169,300             บาท
(1) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี1 หลงั 57,169,300             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 253,137,015            บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 38,475,000             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 31,966,200             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 112,869,600            บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 57,169,300             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 40,418,000             บาท

(1) ระบบอาคารเรยีนและปฏบิตักิารคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี1 รายการ 40,418,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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4. งบเงนิอดุหนุน 69,601,000             บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 69,601,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 66,711,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 2,890,000              บาท
5. งบรายจา่ยอืน่ 63,968,400             บาท

1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 47,000,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 14,968,400             บาท
3) โครงการครวัไทยสู่ครวัโลก 1,000,000              บาท
4) โครงการอาหารฮาลาล 1,000,000              บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           -             6.2547      6.2547      
-              -                -             -              6.2547       6.2547       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 20 35 40 40 40
 ( 8 )

รอ้ยละ 86 90 90 90 90

 ( 96 )
รอ้ยละ 90 100 100 100 100

 ( 40 )
ลา้นบาท 2.2535 6.2547 6.5674 6.8987 7.2404

 ( 0.6829 )
ลา้นบาท 2.6215         6.6051      6.9354        7.2998        7.6615        
ลา้นบาท 2.2535         6.2547      6.5674        6.8987        7.2404        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 2.2535         6.2547      6.5674       6.8987       7.2404       
ลา้นบาท 0.3680         0.3504      0.3680        0.4011        0.4211        
ลา้นบาท 0.3680         0.3504      0.3680       0.4011       0.4211       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    6,254,700 
7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    6,254,700 

 ส่งเสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย ใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจและนาํไปเผยแพร่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนของโครงการ/กิจกรรม 

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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6,254,700 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 6,254,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 6,254,700              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           7.1803      -             7.1803      
-              -                -             7.1803       -              7.1803       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 39 24 24 24 24
 ( 23 )

โครงการ 20 20 20 20 20

 ( - )
รอ้ยละ 50 50 55 60 65

 ( - )
ลา้นบาท 5.8000 7.1803 19.4033 20.3734 21.3920

 ( - )
ลา้นบาท 9.9479         11.3282     23.5512      24.6042      25.7074      
ลา้นบาท 5.8000         7.1803      19.4033      20.3734      21.3920      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 5.8000         7.1803      19.4033      20.3734      21.3920      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 4.1479         4.1479      4.1479        4.2308        4.3154        
ลา้นบาท 4.1479         4.1479      4.1479       4.2308       4.3154       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                    9,180,300 
7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    7,180,300 

 ดาํเนินการวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่นาํไปสู่การพฒันาสงัคมและทอ้งถิน่ของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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7,180,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 7,180,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,180,300              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 7,180,300              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           2.0000      -             2.0000      
-              -                -             2.0000       -              2.0000       

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 28 12 15 15 20
 ( 9 )

โครงการ 90 8 6 10 10

 ( - )
รอ้ยละ 50 50 50 55 60

 ( - )
ลา้นบาท 2.0000 2.0000 8.5447 8.9719 9.4204

 ( - )
ลา้นบาท 3.5000         3.5000      10.0447      10.5469      11.0741      
ลา้นบาท 2.0000         2.0000      8.5447        8.9719        9.4204        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 2.0000         2.0000      8.5447       8.9719       9.4204       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.5000         1.5000      1.5000        1.5750        1.6537        
ลา้นบาท 1.5000         1.5000      1.5000       1.5750       1.6537       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.5.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    2,000,000 

 ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาธุรกิจขนาดย่อมและสถานประกอบการ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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2,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,000,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก เป็นผูน้าํดา้นจดัการศึกษาและวชิาชพีบนพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ีและสงัคมศาสตรสู่์ประชาคมอาเซยีน

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คุีณภาพ   2. สรา้งงานวจิยั/งาน
สรา้งสรรคแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลยตีอบสนองการพฒันาชมุชน/สงัคม   3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม และมี
ส่วนร่วมพฒันาชมุชนใหเ้ขม้แขง็   4. ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   5. บรหิาร
จดัการดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

647,881,200                
650,004,500                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 875.2686        847.1541        1,348.8479     1,284.8907     1,344.5852     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 647.8812        650.0045        1,141.0530     1,066.7052     1,115.4890     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 227.3874        197.1496        207.7949        218.1855        229.0962        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 227.3874       197.1496       207.7949       218.1855       229.0962       
1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ
กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการ
เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ความรูด้า้นความพรอ้มสู่ประชาคม
อาเซยีนภายในระยะเวลาหน่ึงปี

โครงการ 1 1 1

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 19.5000       6.7000        23.8000       -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี
คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 79 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 174.9776     142.4211     244.5457     264.9369     287.1266     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 70.7967         65.2637         69.8607         73.3540         77.0223         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 70.7967         65.2637         69.8607         73.3540         77.0223         
3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ
พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั
ของประเทศ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป
ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 84 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์
จากการบรกิาร

รอ้ยละ 77 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่
ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน
เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.2503       14.2503       19.3067       21.2374       23.3612       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4007          1.4558          1.5286          1.6051          1.6854          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4007          1.4558          1.5286          1.6051          1.6854          
4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ
ประเทศ
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 411.7348     454.3960     776.5188     693.0306     708.7505     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 147.6108        122.3044        127.8733        134.2673        140.9811        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 147.6108       122.3044       127.8733       134.2673       140.9811       
5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ
อนุรกัษท์ํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 49 47 60 75 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 84 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 49 47 60 75 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.0000        9.0000        15.6328       17.7060       19.4766       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.8545          2.4835          2.6077          2.7381          2.8751          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.8545          2.4835          2.6077          2.7381          2.8751          
6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื
นานาชาติ

โครงการ 10 10 15 20 25
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์
ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 2 2 3 4 5

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 
1 ปี

โครงการ 2 2 3 4 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 18.4185       23.2371       61.2490       69.7943       76.7741       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.7247          5.6422          5.9246          6.2210          6.5323          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.7247          5.6422          5.9246          6.2210          6.5323          
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 18.2500     -              -              -              6.5000       
2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

5 63.4022     160.6334    28.5000     -              19.6473     

รวม 6 81.6522      160.6334    28.5000      -              26.1473      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  67,070,400  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  14,581,800  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 6,700,000                    
2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 611,067,400                 
3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 9,000,000                    
4. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 23,237,100                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 158.9385     102.2883     109.0815     216.8589     62.8373       650.0045     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               -               6.7000        6.7000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           6.7000         6.7000 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

158.9385     101.9498     109.0815     197.9603     43.1373       611.0674     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       44.8163        11.1704        18.2500        60.1844         8.0000      142.4211 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          14.2503              -          14.2503 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     114.1222        90.7794        90.8315      123.5256        35.1373      454.3960 

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               9.0000        9.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           9.0000         9.0000 

4. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               0.3385        -               18.8986       4.0000        23.2371       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

             -                -                -          11.3391              -          11.3391 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -           0.3385              -           7.5595         4.0000        11.8980 

          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     3  ปี (ปี 2556 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
-             -              -           -             6.7000      6.7000      
-              -                -             -              6.7000       6.7000       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 340 50 340
 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70

 ( - )
รอ้ยละ 80 80 80

 ( - )
ลา้นบาท 19.5000 6.7000 23.8000

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    6,700,000 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    6,700,000 

  1.เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษาบุคลากรทางการศึกษา  2.
เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ และพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

                   50,000,000 
                   50,000,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะทางดา้นภาษา
เพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร
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ลา้นบาท 19.5000        6.7000      23.8000      -               -               
ลา้นบาท 19.5000        6.7000      23.8000      -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             3.3331       -              -              
ลา้นบาท 19.5000       6.7000      20.4669      -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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6,700,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 6,700,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน 6,700,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
44.8163    11.1704      18.2500   60.1844    8.0000      142.4211   
44.8163      11.1704       18.2500     60.1844      8.0000       142.4211     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,379 2,119 2,176 1,997 1,997
 ( - )

คน 1,980 2,280 2,365 2,410 2,425
 ( - )

คน 5,892 7,188 7,401 7,866 7,871
 ( 7,175 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )
รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )
ลา้นบาท 113.6114 124.1711 244.5457 264.9369 287.1266

 ( 15.4482 )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  611,067,400 
7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  142,421,100 

 เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพีตลอดชวีติ สรา้งโอกาสทาง
การศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้บัประชาชนสนบัสนุนการเรยีนรู ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
 ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)
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ลา้นบาท 245.7743      207.6848   314.4064     338.2909     364.1489     
ลา้นบาท 174.9776      142.4211   244.5457     264.9369     287.1266     
ลา้นบาท 47.2010       44.8163     93.0857      98.6712      104.5918     
ลา้นบาท 10.7799       11.1704     47.7926      52.4625      57.5824      
ลา้นบาท 61.3662       18.2500     -              -              -              
ลา้นบาท 47.0087       60.1844     93.2348      102.3273     112.3289     
ลา้นบาท 8.6218         8.0000      10.4326      11.4759      12.6235      
ลา้นบาท 70.7967        65.2637     69.8607      73.3540      77.0223      
ลา้นบาท 70.7967       65.2637     69.8607      73.3540      77.0223      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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142,421,100 บาท
1. งบบคุลากร 44,816,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 42,671,700             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 40,749,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 35,924,400             บาท
(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 80,600                  บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 4,744,800              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,921,900              บาท
(1) อตัราเดมิ 1,813,100              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 108,800                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,144,600              บาท
2. งบดาํเนินงาน 11,170,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,170,400             บาท
3. งบลงทนุ 18,250,000             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,250,000             บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,250,000             บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,250,000             บาท
(1) อาคารคณะเทคโนโลยสีงัคม 1 หลงั 18,250,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 130,000,000            บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 24,700,000             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 22,683,800             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 57,866,200             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 18,250,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 60,184,400             บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 60,184,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 57,272,700             บาท
2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,911,700              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 8,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 8,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           14.2503    -             14.2503    
-              -                -             14.2503      -              14.2503      

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 60 67 100 120 140

 ( 6 )
รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 83.06 )
รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 93.3 )
ลา้นบาท 14.2503 14.2503 19.3067 21.2374 23.3612

 ( 0.0494 )
ลา้นบาท 15.6510        15.7061     20.8353      22.8425      25.0466      
ลา้นบาท 14.2503        14.2503     19.3067      21.2374      23.3612      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 14.2503       14.2503     19.3067      21.2374      23.3612      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.4007         1.4558      1.5286        1.6051        1.6854        
ลา้นบาท 1.4007         1.4558      1.5286       1.6051       1.6854       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.2  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
แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ
ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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14,250,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 14,250,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,250,300             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 14,250,300             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
114.1222   90.7794      90.8315   123.5256   35.1373    454.3960   
114.1222     90.7794       90.8315     123.5256     35.1373      454.3960     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,402 1,224 1,772 2,437 2,437
 ( - )

คน 2,765 2,525 2,650 2,680 2,680
 ( - )

คน 4,754 6,100 7,229 7,891 8,313
 ( 4,357 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )
รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )
ลา้นบาท 318.8848 366.9645 623.1729 664.5306 708.7316

 ( 55.7425 )

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  454,396,000 

 เพือ่ผลติบณัฑติที่เชี่ยวชาญดา้นวชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ และความสามารถพรอ้ม
เขา้สู่อาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
 ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)
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ลา้นบาท 559.3456      576.7004   904.3921     827.2979     849.7316     
ลา้นบาท 411.7348      454.3960   776.5188     693.0306     708.7505     
ลา้นบาท 111.9697      114.1222   120.9699     128.2285     135.9226     
ลา้นบาท 87.2417       90.7794     215.0078     227.1802     239.6511     
ลา้นบาท 92.8500       90.8315     153.3459     28.5000      -              
ลา้นบาท 74.7212       123.5256   225.4450     241.1966     258.4589     
ลา้นบาท 44.9522       35.1373     61.7502      67.9253      74.7179      
ลา้นบาท 147.6108      122.3044   127.8733     134.2673     140.9811     
ลา้นบาท 147.6108      122.3044   127.8733     134.2673     140.9811     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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454,396,000 บาท
1. งบบคุลากร 114,122,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 110,922,800           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 96,233,900             บาท

(1) อตัราเดมิ 80,329,500             บาท
(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 42,800                  บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 13,096,800             บาท
(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 2,764,800              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 14,688,900             บาท
(1) อตัราเดมิ 13,857,400             บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 831,500                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,199,400              บาท
2. งบดาํเนินงาน 90,779,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 72,296,300             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 18,483,100             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 18,483,100             บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 717,200                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 2,199,100              บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 13,578,400             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 15,694,100             บาท
เงนินอกงบประมาณ 2,115,700              บาท
เงนิงบประมาณ 13,578,400             บาท

(4) ค่าเช่าช่องสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 1,988,400              บาท
3. งบลงทนุ 90,831,500             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 90,831,500             บาท
3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,829,300              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 2,829,300              บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,829,300              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารปรสติวทิยา 1 ชดุ 1,000,000              บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 88,002,200             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,894,300              บาท
(1) อาคารบา้นพกัเจา้หนา้ทีแ่บบแฟลต 52 หน่วย 1 หลงั 3,894,300              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 27,328,400             บาท
เงนินอกงบประมาณ 1,366,400              บาท
เงนิงบประมาณ 25,962,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 3,894,300              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 22,067,700             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 84,107,900             บาท
(1) อาคารปฏบิตักิารทางเกษตรศาสตรแ์ละสุขภาพสตัว ์1 หลงั 15,949,200             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 99,730,000             บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 18,952,500             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 12,968,700             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 46,873,100             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 15,949,200             บาท

(2) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารทางช่างอตุสาหกรรมพรอ้มครภุณัฑ ์1 หลงั 26,221,400             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 95,000,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 18,050,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 26,221,400             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 45,978,600             บาท

(3) ชดุอาคารปฏบิตักิารวศิวกรรมเกษตรและเทคโนโลย ี1 ชดุ 6,649,800              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 95,888,888             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 14,196,500             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 9,723,600              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 6,649,800              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 60,524,600             บาท

(4) อาคารตน้แบบแปรรูปผลติภณัฑอ์าหารปลอดภยั 1 หลงั 24,600,000             บาท
(5) อาคารอเนกประสงค ์4 ชัน้ 1 หลงั 10,687,500             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 75,000,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 3,750,000              บาท
เงนิงบประมาณ 71,250,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 10,687,500             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 32,062,500             บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 28,500,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 123,525,600           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 123,525,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 120,688,400            บาท
2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,757,200              บาท
3) เงนิอดุหนุนค่าสมาคมมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัเกษตรแห่งเอเชยี 80,000                  บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 35,137,300             บาท
1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 35,137,300             บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           -             9.0000      9.0000      
-              -                -             -              9.0000       9.0000       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 49 47 90 110 130
 ( 5 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 100 )
รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 100 )
ลา้นบาท 9.0000 9.0000 15.6328 17.1961 18.9158

 ( - )
ลา้นบาท 10.8545        11.4835     18.2405      20.4441      22.3517      
ลา้นบาท 9.0000         9.0000      15.6328      17.7060      19.4766      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 9.0000         9.0000      15.6328      17.7060      19.4766      
ลา้นบาท 1.8545         2.4835      2.6077        2.7381        2.8751        
ลา้นบาท 1.8545         2.4835      2.6077       2.7381       2.8751       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    9,000,000 
7.3.1  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
โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร 
(งบดาํเนินการ)

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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9,000,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 9,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 9,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           11.3391    -             11.3391    
-              -                -             11.3391      -              11.3391      

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 30 30 75 90 100
 ( 30 )

โครงการ 30 30 75 90 100

 ( 30 )
รอ้ยละ 48 48 48 48 48

 ( - )
ลา้นบาท 8.3745 11.3391 27.1920 29.9112 32.9024

 ( 8.2044 )
ลา้นบาท 9.0675         12.4773     28.3872      31.1662      34.2202      
ลา้นบาท 8.3745         11.3391     27.1920      29.9112      32.9024      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 8.3745         11.3391     27.1920      29.9112      32.9024      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.6930         1.1382      1.1952        1.2550        1.3178        
ลา้นบาท 0.6930         1.1382      1.1952       1.2550       1.3178       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   23,237,100 
7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   11,339,100 

 เพือ่สนบัสนุนการสรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม สู่การผลติ การบรกิารที่สามารถถ่ายทอดและสรา้ง
มลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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11,339,100 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 11,339,100             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,339,100             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 11,339,100             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             0.3385       -           7.5595      4.0000      11.8980    
-              0.3385         -             -              4.0000       4.3385       
-              -                -             7.5595       -              7.5595       

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 16 22 60 70 80
 ( 16 )

โครงการ 16 22 60 70 80

 ( 16 )
รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( - )
ลา้นบาท 9.7433 11.8980 34.0570 39.8831 43.8718

 ( 5.6725 )
ลา้นบาท 15.0757        16.4020     38.7864      44.8491      49.0862      
ลา้นบาท 10.0440        11.8980     34.0570      39.8831      43.8717      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.3013         0.3385      0.8528       0.9383       1.0323       
ลา้นบาท 0.3007         -             -              -              -              
ลา้นบาท 5.5830         7.5595      20.7797      22.8577      25.1435      
ลา้นบาท 3.8590         4.0000      12.4245      16.0871      17.6959      
ลา้นบาท 5.0317         4.5040      4.7294        4.9660        5.2145        
ลา้นบาท 5.0317         4.5040      4.7294       4.9660       5.2145       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   11,898,000 

 ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ี่มคุีณภาพ เพือ่พฒันาสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ในวารสาร 
หรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใช ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การบรหิารงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
2. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร (งบดาํเนินการ)

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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11,898,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน 338,500                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,500                บาท
2. งบเงนิอดุหนุน 7,559,500              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,559,500              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 7,559,500              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพงานวจิยั 3,000,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการชดุวจิยัและพฒันาผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่ระบบพาสเจอรไ์รซแ์ละ 
UHT 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ
มหาวทิยาลยัช ัน้นาํแห่งโลกอาชพี

1. จดัการศึกษาทีมุ่ง่เนน้วชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่คุีณภาพ มาตรฐานสากล   2. 
บรหิารจดัการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภบิาล   3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม เพือ่สรา้งและพฒันาอาชพีโดยยดึ
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม   5. สรา้งงานวจิยั 
สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม เพือ่ถ่ายทอดและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ภาคการผลติและภาคบรกิาร

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

858,877,400                
941,876,400                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,112.5541     1,184.0214     1,626.3789     1,667.0951     1,626.2187     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 858.8774        941.8764        1,362.3989     1,400.3701     1,359.4937     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 253.6767        242.1450        263.9800        266.7250        266.7250        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 253.6767       242.1450       263.9800       266.7250       266.7250       
1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ
กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา สถานประกอบการ และ 
ประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และวชิาชพี พรอ้มเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน

คน 500 1,500

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะ
ดา้นภาษา  เทคโนโลยสีารสนเทศ และวชิาชพี 
พรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 60 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดบัที่ดมีาก ส่งผลใหเ้กิดการ
ยกระดบัคุณภาพมาตราฐานการศึกษา 

ระดบั 4 4

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:การสรา้งความเขม้แขง็
ทางวชิาการและวชิาชพี

สาขา 2 4

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               7.5000        64.7900       -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี
คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 71 72 73 74 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา  

รอ้ยละ 81 82 83 84 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 73 74 75 76 77

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 148.7526     194.0473     193.2591     213.2580     242.1559     

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 65.1484         53.8450         62.0000         61.8450         61.8450         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 65.1484         53.8450         62.0000         61.8450         61.8450         
3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ
พฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพ ในการแข่งขนั
ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป
ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 85 86 86 86 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์าก
การบรกิาร 

รอ้ยละ 79 80 81 82 83

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่
ส่งเสรมิศกัยภาพใน 
การแข่งขนัของประเทศในเวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 8 9 10 11 12

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.5000        5.0000        13.9570       13.9570       13.9570       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5620          0.5000          0.6000          0.5000          0.5000          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5620          0.5000          0.6000          0.5000          0.5000          
4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ
ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 71 72 73 74 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 82 83 84 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 76 74 75 76 77

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 687.7974     705.7385     1,010.8928   1,093.1551   1,023.3808   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 177.3267        180.0000        193.5800        194.5800        194.5800        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 177.3267       180.0000       193.5800       194.5800       194.5800       
5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ
อนุรกัษท์ํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ / 
กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

รอ้ยละ 82 83 84 85 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม 

รอ้ยละ 88 90 90 90 91

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ /กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 82 82 82 82 83

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.8302        3.5000        7.5000        8.0000        8.0000        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.7048          0.8000          0.8000          0.8000          0.8000          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.7048          0.8000          0.8000          0.8000          0.8000          
6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื
นานาชาติ 

เรื่อง 20 100 110 120 130

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ 
ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน 

เรื่อง 22 24 24 25 26

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/นวตักรรม
 ที่นาํไปใชป้ระโยชน ์ภายในระยะเวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 52 54 56 57 58

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.9972       26.0906       72.0000       72.0000       72.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 8.9348          7.0000          7.0000          9.0000          9.0000          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 8.9348          7.0000          7.0000          9.0000          9.0000          
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

6 142.8599    177.9400    101.8750    -              26.7750     

รวม 6 142.8599    177.9400    101.8750    -              26.7750      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  107,234,900  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  35,625,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 7,500,000                    
2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 904,785,800                 
3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 3,500,000                    
4. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 26,090,600                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 261.3613     163.5534     181.4747     243.3452     92.1418       941.8764     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               -               7.5000        7.5000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           7.5000         7.5000 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

261.3613     163.5534     181.4747     217.2546     81.1418       904.7858     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       75.9724        26.3610        29.1748        60.5531         1.9860      194.0473 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           5.0000              -           5.0000 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     185.3889      137.1924      152.2999      151.7015        79.1558      705.7385 

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               3.5000        3.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           3.5000         3.5000 

4. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               26.0906       -               26.0906       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

             -                -                -          18.5883              -          18.5883 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -                -                -           7.5023              -           7.5023 

          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     2  ปี (ปี 2557 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
-             -              -           -             7.5000      7.5000      
-              -                -             -              7.5000       7.5000       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 500 1,500

 ( - )
รอ้ยละ 60 65

 ( - )
รอ้ยละ 80 80

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    7,500,000 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    7,500,000 

 1.  เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพี ใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนท ัว่ไป 2.  เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ และพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคม
อาเซยีน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

                   72,290,000 
                   72,290,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
สถานประกอบการ และ ประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้ร่วมการ
อบรมภาษา เทคโนโลยสีารสนเทศ และวชิาชพีพรอ้มเขา้
สู่ประชาคมอาเซยีน

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษา 
เทคโนโลยสีารสนเทศและวชิาชพี พรอ้มเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีน

เชงิเวลา : รอ้ยละโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด
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ลา้นบาท 7.5000 64.7900

 ( - )
ลา้นบาท -                7.5000      64.7900      -               -               
ลา้นบาท -                7.5000      64.7900      -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                7.5000      64.7900      -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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7,500,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 7,500,000              บาท

1) โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 7,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
75.9724    26.3610      29.1748   60.5531    1.9860      194.0473   
75.9724      26.3610       29.1748     60.5531      1.9860       194.0473     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,399 1,367 1,251 1,382 1,395
 ( - )

คน 1,525 1,465 1,435 1,475 1,475
 ( - )

คน 4,170 4,372 4,464 4,620 4,643
 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )
รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )
ลา้นบาท 143.7526 164.8725 193.2591 213.2580 242.1559

 ( - )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  904,785,800 
7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  194,047,300 

  เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และการเป็น
ผูป้ระกอบการที่มคุีณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศประชาชนมโีอกาสในการศึกษาเรยีนรู ้
และพฒันาตนเองตลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 213.9010      247.8923   255.2591     275.1030     304.0009     
ลา้นบาท 148.7526      194.0473   193.2591     213.2580     242.1559     
ลา้นบาท 84.1893       75.9724     89.3134      98.2448      104.1397     
ลา้นบาท 26.5233       26.3610     70.9574      78.0532      93.6640      
ลา้นบาท 5.0000         29.1748     -              -              -              
ลา้นบาท 31.0226       60.5531     26.2594      28.8854      34.6626      
ลา้นบาท 2.0174         1.9860      6.7289       8.0746       9.6896       
ลา้นบาท 65.1484        53.8450     62.0000      61.8450      61.8450      
ลา้นบาท 65.1484       53.8450     62.0000      61.8450      61.8450      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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194,047,300 บาท
1. งบบคุลากร 75,972,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 75,123,800             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 71,298,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 139 อตัรา 58,825,400             บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 5,934,000              บาท
(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 6,270,000              บาท
(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 268,800                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,825,600              บาท
(1) อตัราเดมิ 18 อตัรา 3,609,100              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 216,500                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 848,600                บาท
2. งบดาํเนินงาน 26,361,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,361,000             บาท
3. งบลงทนุ 29,174,800             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 29,174,800             บาท
3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 12,174,800             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 12,174,800             บาท
(1) หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา 1 หอ้ง 4,000,000              บาท
(2) หอ้งปฏบิตักิารระบบบญัชอีเิลก็ทรอนกิส ์1 หอ้ง 3,600,000              บาท
(3) หอ้งปฏบิตักิารระบบการเงนิ ERP 1 หอ้ง 4,574,800              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 17,000,000             บาท
3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 17,000,000             บาท

(1) ปรบัปรงุอาคารเรยีน 3 1 รายการ 17,000,000             บาท
4. งบเงนิอดุหนุน 60,553,100             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 60,553,100             บาท
1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 59,012,100             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 1,541,000              บาท
5. งบรายจา่ยอืน่ 1,986,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 1,986,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           5.0000      -             5.0000      
-              -                -             5.0000       -              5.0000       

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ/
กจิกรรม

54 37 60 60 60

 ( 7 )
รอ้ยละ 86 87 87 87 88

 ( - )
รอ้ยละ 93 94 95 95 95

 ( - )
ลา้นบาท 5.5000 5.0000 13.9570 13.9570 13.9570

 ( - )
ลา้นบาท 6.0620         5.5000      14.5570      14.4570      14.4570      
ลา้นบาท 5.5000         5.0000      13.9570      13.9570      13.9570      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 5.5000         5.0000      13.9570      13.9570      13.9570      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.5620         0.5000      0.6000        0.5000        0.5000        
ลา้นบาท 0.5620         0.5000      0.6000       0.5000       0.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    5,000,000 

 เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯ ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการ
ฝึกอบรม และการใหค้าํปรกึษาแนะนาํความรูต่้างๆ เพือ่ใหบุ้คคล ชมุชนสามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การพฒันา
คุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้

379



5,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 5,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
185.3889   137.1924    152.2999 151.7015   79.1558    705.7385   
185.3889     137.1924      152.2999   151.7015     44.3758      670.9585     

-              -                -             -              34.7800      34.7800      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 2,123 2,459 2,221 2,680 2,648
 ( - )

คน 2,785 2,692 2,782 2,717 2,857
 ( - )

คน 8,993 9,031 9,207 9,584 9,634
 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )
รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )
ลา้นบาท 520.6793 557.8586 841.3528 991.2801 1,023.3808

 ( - )

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  705,738,500 

 เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และ
การเป็นผูป้ระกอบการที่มคุีณธรรมสามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาความรูค้วามสามารถทาง
วทิยาศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
2. โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาตรก์าร
พฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 865.1241      885.7385   1,204.4728   1,287.7351   1,217.9608   
ลา้นบาท 687.7974      705.7385   1,010.8928   1,093.1551   1,023.3808   
ลา้นบาท 211.4139      185.3889   203.9011     224.2913     237.7490     
ลา้นบาท 138.1503      137.1924   365.9036     402.4940     482.9931     
ลา้นบาท 167.1181      152.2999   169.5400     101.8750     -              
ลา้นบาท 125.0307      151.7015   99.3042      109.2347     130.9937     
ลา้นบาท 46.0844       79.1558     172.2439     255.2601     171.6450     
ลา้นบาท 177.3267      180.0000   193.5800     194.5800     194.5800     
ลา้นบาท 177.3267      180.0000   193.5800     194.5800     194.5800     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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705,738,500 บาท
1. งบบคุลากร 185,388,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 179,913,400           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 168,439,300           บาท

(1) อตัราเดมิ 139,864,900            บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 8,523,600              บาท
(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 14,556,000             บาท
(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 5,494,800              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 11,474,100             บาท
(1) อตัราเดมิ 10,824,600             บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 649,500                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,475,500              บาท
2. งบดาํเนินงาน 137,192,400           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 117,184,400           บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 20,008,000             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 20,008,000             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 10,396,500             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 13,396,500             บาท
เงนินอกงบประมาณ 3,000,000              บาท
เงนิงบประมาณ 10,396,500             บาท

(2) ค่าประปา 2,524,900              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 642,200                บาท
(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 6,444,400              บาท

3. งบลงทนุ 152,299,900           บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 152,299,900           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 50,454,900             บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 50,454,900             บาท

(1) ครภุณัฑโ์ครงสรา้งพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 1 ระบบ 14,854,900             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 18,180,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 3,325,100              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 14,854,900             บาท

(2) ครภุณัฑร์ะบบรกัษาความปลอดภยัผ่านกลอ้งวงจรปิดชนดิ TCP/IP 1 ระบบ 14,220,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 17,820,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 14,220,000             บาท
(3) ครภุณัฑร์ะบบโทรศพัทช์นดิรวมศูนยผ่์านตูส้าขา 1 ระบบ 11,940,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 14,940,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 11,940,000             บาท

(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอนกรตีเทคโนโลย ี1 รายการ 6,000,000              บาท

(5) ชดุครภุณัฑเ์ทคโนโลยคีวบคมุสมองกลฝงัตวัอจัฉรยิะพรอ้มโปรแกรม 1 ชดุ 3,440,000              บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 101,845,000           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 101,845,000            บาท
(1) อาคารเรยีนรวมคณะวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 52,960,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 165,500,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 8,275,000              บาท
เงนิงบประมาณ 157,225,000            บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 33,250,000             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 2,013,200              บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 69,001,800             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 52,960,000             บาท

(2) ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์1 หลงั 13,260,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 120,000,000            บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 22,800,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 13,260,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 77,940,000             บาท

(3) อาคารเอนกประสงค ์1 หลงั 35,625,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 250,000,000            บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 35,625,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000            บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 101,875,000            บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 151,701,500           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 151,701,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 149,365,400            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 1,336,100              บาท
3) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิสิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมเพือ่คนรุ่นใหม่ 1,000,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 79,155,800             บาท
1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 34,780,000             บาท
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2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 44,375,800             บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           -             3.5000      3.5000      
-              -                -             -              3.5000       3.5000       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ/
กจิกรรม

34 38 53 56 56

 ( 11 )
รอ้ยละ 88 90 90 91 91

 ( - )
รอ้ยละ 93 94 94 95 96

 ( - )
ลา้นบาท 3.8302 3.5000 7.5000 8.0000 8.0000

 ( - )
ลา้นบาท 5.5350         4.3000      8.3000        8.8000        8.8000        
ลา้นบาท 3.8302         3.5000      7.5000        8.0000        8.0000        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 3.8302         3.5000      7.5000       8.0000       8.0000       
ลา้นบาท 1.7048         0.8000      0.8000        0.8000        0.8000        
ลา้นบาท 1.7048         0.8000      0.8000       0.8000       0.8000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    3,500,000 
7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    3,500,000 

 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯ ดา้นการส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลา
ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหท้าํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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3,500,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 3,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 3,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           18.5883    -             18.5883    
-              -                -             18.5883      -              18.5883      

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 23 59 135 135 135
 ( 23 )

โครงการ 23 59 135 135 135

 ( 23 )
รอ้ยละ 70 80 81 82 83

 ( - )
ลา้นบาท 6.7809 18.5883 50.0000 50.0000 50.0000

 ( - )
ลา้นบาท 12.4684        21.5883     53.0000      54.0000      54.0000      
ลา้นบาท 6.7809         18.5883     50.0000      50.0000      50.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 6.7809         18.5883     50.0000      50.0000      50.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 5.6875         3.0000      3.0000        4.0000        4.0000        
ลา้นบาท 5.6875         3.0000      3.0000       4.0000       4.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   26,090,600 
7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   18,588,300 

 ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพสู่ชมุชน และสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ใน
วารสารหรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัใหม่

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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18,588,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 18,588,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,588,300             บาท
1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 18,588,300             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           7.5023      -             7.5023      
-              -                -             7.5023       -              7.5023       

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 22 25 65 65 65
 ( 22 )

โครงการ 22 25 65 65 65

 ( 22 )
รอ้ยละ 70 75 78 80 82

 ( - )
ลา้นบาท 6.2163 7.5023 22.0000 22.0000 22.0000

 ( - )
ลา้นบาท 9.4636         11.5023     26.0000      27.0000      27.0000      
ลา้นบาท 6.2163         7.5023      22.0000      22.0000      22.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 6.2163         7.5023      22.0000      22.0000      22.0000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 3.2473         4.0000      4.0000        5.0000        5.0000        
ลา้นบาท 3.2473         4.0000      4.0000       5.0000       5.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    7,502,300 

 ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ี่มคุีณภาพเพือ่พฒันาสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ในวารสารหรอื
นาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัใหม่

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน :  ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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7,502,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 7,502,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,502,300              บาท
1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 7,502,300              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํทีบู่รณาการศิลปวทิยาสู่สงัคมประกอบการ (A Leading University of Integrated 
Arts and Sciences for Entrepreneurs)

1. ผลติบณัฑติดา้นศิลปวทิยาทีส่ามารถกา้วสู่การเป็นผูป้ระกอบการทีม่คุีณภาพ  2. สรา้งงานวจิยัสิง่ประดษิฐ ์
นวตักรรมและงานสรา้งสรรคท์ีม่คุีณค่า สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของชมุชนและสงัคม  3. เป็น
ศูนยก์ลางบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีต่อบสนองความตอ้งการของชมุชนในเขตพื้นที ่ 4. ทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้มและใหค้วามสาํคญักบัภมูปิญัญาไทยทอ้งถิน่  5. บรหิารจดัการเพือ่
พฒันาองคก์รเขา้สู่องคก์รคุณภาพ  6. พฒันาบคุลากร ใหเ้ป็นมอือาชพี  7. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ในเวทรีะดบันานาชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

937,201,100                
1,008,333,800              

392



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,080.4419     1,169.6904     1,908.5767     1,943.6952     2,277.7974     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 937.2011        1,008.3338     1,689.4054     1,674.9866     1,945.8275     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 143.2408        161.3566        219.1713        268.7086        331.9699        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 143.2408       161.3566       219.1713       268.7086       331.9699       
1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ
กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 2 5 6

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนิสติ/นกัศึกษา
และบุคลากรอดุมศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการมี
ทกัษะและความสามารถในการใช ้
ภาษาต่างประเทศและมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนอย่างดี

รอ้ยละ 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 5 6

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 24.2000       7.9500        66.9500       -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. เพือ่พฒันาศกัยภาพของมคัคุเทศก ์นกัศึกษา
 บุคลากร และชมุชนใหม้ีทกัษะทางดา้นภาษา
และมีความรูค้วามเขา้ใจในศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการนาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนท์ี่ไดร้บั

รอ้ยละ 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ที่ช่วยส่งเสรมิศกัยภาพการท่องเที่ยวของ
ประเทศภายในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               2.0000        8.5000        8.5000        8.5000        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

393



เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี
คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็
การศึกษาที่ไดง้านทาํที่ตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ
ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่
ไดง้านทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 322.0712     225.8092     364.3149     418.7325     486.5782     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 25.2011         32.0431         39.4550         49.0095         61.3650         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 25.2011         32.0431         39.4550         49.0095         61.3650         
4.  เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน
ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถใน
การพฒันา ตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร
นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์
จากการบรกิาร

รอ้ยละ 79 79 79 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของโครงการบรกิาร
วชิาการที่ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของ
ประเทศในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.8999        6.5000        10.6600       13.8580       18.0150       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 1.9000          2.4700          3.2110          4.1743          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 1.9000          2.4700          3.2110          4.1743          
5.  เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ
ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็
การศึกษาที่ไดง้านทาํที่ตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ
ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่
ไดง้านทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 556.9739     721.2246     1,114.4544   1,092.9388   1,272.5090   
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 112.1174        117.8210        165.7916        202.7615        249.9252        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 112.1174       117.8210       165.7916       202.7615       249.9252       
6. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ
อนุรกัษท์ํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 18 16 18 20 22

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 18 16 18 20 22

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.9896        7.1896        17.0333       22.1433       28.7864       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.2548          1.8820          2.3944          3.0573          3.9158          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.2548          1.8820          2.3944          3.0573          3.9158          
7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื
นานาชาติ

โครงการ 18 19 22 26 29

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์
ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 25 26 31 36 41

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมที่นาํไปใชป้ประโยชนภ์ายในระยะเวลา
 1 ปี

โครงการ 25 26 31 36 41

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 19.0665       37.6604       107.4928     118.8140     131.4389     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.6675          7.7105          9.0603          10.6693         12.5896         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.6675          7.7105          9.0603          10.6693         12.5896         
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 44.2200     -              -              -              16.1100     
2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

6 268.4418    168.2517    -              -              28.4728     

รวม 7 312.6618    168.2517    -              -              44.5828      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  6 รายการ  เป็นเงนิ  308,108,000  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  4,553,800  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 7,950,000                    
2. แผนงานเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 2,000,000                    
3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 953,533,800                 
4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 7,189,600                    
5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 37,660,400                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 150.9512     134.0700     361.3403     270.9894     90.9829       1,008.3338   
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               -               7.9500        7.9500        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           7.9500         7.9500 

2. แผนงาน :  เพิม่รายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวและบรกิาร

-               -               -               2.0000        -               2.0000        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           2.0000              -           2.0000 

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

150.9512     133.3584     361.3403     231.8510     76.0329       953.5338     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       93.4210        22.8625        44.2200        60.3057         5.0000      225.8092 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           6.5000              -           6.5000 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       57.5302      110.4959      317.1203      165.0453        71.0329      721.2246 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               0.1896        -               -               7.0000        7.1896        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

             -           0.1896              -                -           7.0000         7.1896 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               0.5220        -               37.1384       -               37.6604       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

             -                -                -          15.5816              -          15.5816 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -           0.5220              -          21.5568              -          22.0788 

          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     3  ปี (ปี 2556 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
-             -              -           -             7.9500      7.9500      
-              -                -             -              7.9500       7.9500       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 120 120 120

 ( 50 )
รอ้ยละ 50 50 55

 ( - )
รอ้ยละ 80 80 80

 ( - )
ลา้นบาท 24.2000 7.9500 66.9500

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    7,950,000 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    7,950,000 

 1. เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพี ใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษาบุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนท ัว่ไป 2. เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ และพฒันาความร่วมมอืรองรบัการเปิดเสรขีองประชาคม
อาเซยีน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์

                   99,100,000 
                   99,100,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 24.2000        7.9500      66.9500      -               -               
ลา้นบาท 24.2000        7.9500      66.9500      -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 24.2000       7.9500      66.9500      -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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7,950,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 7,950,000              บาท

1) โครงการค่ายเยาวชนอาเซยีน 2,500,000              บาท
2) โครงการจดัตัง้ศูนยพ์ฒันาทกัษะวชิาชพีและภาษาสาํหรบัภาคการผลติและการ
บรกิาร เพือ่เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 5,000,000              บาท
3) โครงการอบรมภาษาเวยีดนามเบื้องตน้ 50,000                  บาท
4) โครงการค่ายภาษาองักฤษ สาํหรบันกัศึกษาช ัน้ปีที ่1-3 300,000                บาท
5) โครงการพฒันาอาจารยใ์นการใชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่ในการสอน 100,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2560)
7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           2.0000      -             2.0000      
-              -                -             2.0000       -              2.0000       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 60 80 100 120

 ( - )
รอ้ยละ 80 80 80 80

 ( - )
ลา้นบาท -                2.0000      8.5000        8.5000        8.5000        
ลา้นบาท -                2.0000      8.5000        8.5000        8.5000        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                2.0000      8.5000       8.5000       8.5000       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2 แผนงาน : เพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิาร                    2,000,000 
7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว                    2,000,000 

 พฒันาศกัยภาพบุคลากรและชมุชนเพือ่รองรบัการท่องเที่ยว

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์

                   27,500,000 
                   27,500,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัอบรมสมัมนาเพือ่พฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบุคลากร/ชมุชนที่ไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพเพือ่สนบัสนุนการท่องเที่ยว

เชงิคุณภาพ : บุคลากร/ชมุชนที่เขา้ร่วมโครงการมคีวาม
พรอ้มรองรบัการท่องเที่ยวไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

401



2,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,000,000              บาท
1) โครงการพฒันาศกัยภาพยุวมคัคเุทศก์ 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
93.4210    22.8625      44.2200   60.3057    5.0000      225.8092   
93.4210      22.8625       44.2200     60.3057      5.0000       225.8092     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,258 1,280 1,280 1,310 1,340
 ( 1,280 )

คน 1,465 1,490 1,490 1,490 1,490
 ( 1,569 )

คน 5,213 5,425 5,455 5,455 5,455
 ( 5,365 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 100 )
รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )
ลา้นบาท 159.9912 181.5892 364.3149 418.7325 486.5782

 ( 37.3982 )

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  953,533,800 
7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  225,809,200 

 เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพีและการเป็น
ผูป้ระกอบการที่มคุีณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศประชาชนมโีอกาสในการศึกษา เรยีนรู ้
 และพฒันาตนเองตลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 347.2723      257.8523   403.7699     467.7420     547.9432     
ลา้นบาท 322.0712      225.8092   364.3149     418.7325     486.5782     
ลา้นบาท 90.2018       93.4210     99.0264      104.9679     111.2659     
ลา้นบาท 22.4715       22.8625     116.6149     151.5994     197.0794     
ลา้นบาท 162.0800      44.2200     -              -              -              
ลา้นบาท 39.4479       60.3057     135.8356     144.1920     153.0704     
ลา้นบาท 7.8700         5.0000      12.8380      17.9732      25.1625      
ลา้นบาท 25.2011        32.0431     39.4550      49.0095      61.3650      
ลา้นบาท 25.2011       32.0431     39.4550      49.0095      61.3650      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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225,809,200 บาท
1. งบบคุลากร 93,421,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 89,207,500             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 89,207,500             บาท

(1) อตัราเดมิ 77,867,500             บาท
(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 5,670,000              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 5,670,000              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,436,000              บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,777,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 22,862,500             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,010,500             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 852,000                บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 852,000                บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 852,000                บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 884,000                บาท
เงนินอกงบประมาณ 32,000                  บาท
เงนิงบประมาณ 852,000                บาท

3. งบลงทนุ 44,220,000             บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 44,220,000             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 44,220,000             บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 44,220,000             บาท

(1) อาคารเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษาและอาคารฝึกอาชพีระยะส ัน้ 1 รายการ 44,220,000             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 ตัง้งบประมาณ 154,180,000            บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 44,220,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 60,305,700             บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 60,305,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 55,618,700             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 4,687,000              บาท
5. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 5,000,000              บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           6.5000      -             6.5000      
-              -                -             6.5000       -              6.5000       

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 17 16 18 20 22

 ( 17 )
รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )
ลา้นบาท 6.8999 6.5000 10.6600 13.8580 18.0150

 ( 6.6502 )
ลา้นบาท 6.8999         8.4000      13.1300      17.0690      22.1893      
ลา้นบาท 6.8999         6.5000      10.6600      13.8580      18.0150      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 6.8999         6.5000      10.6600      13.8580      18.0150      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                1.9000      2.4700        3.2110        4.1743        
ลา้นบาท -                1.9000      2.4700       3.2110       4.1743       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    6,500,000 

 เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯ ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการ
ฝึกอบรม และการใหค้าํปรกึษาแนะนาํความรูต่้างๆ เพือ่ใหบุ้คคล ชมุชน สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การพฒันา
คุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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6,500,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,500,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 6,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
57.5302    110.4959    317.1203 165.0453   71.0329    721.2246   

-              -                -             -              38.0329      38.0329      

57.5302      110.4959      317.1203   165.0453     33.0000      683.1917     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,278 1,285 1,285 1,285 1,315
 ( 1,285 )

คน 1,590 1,620 1,620 1,620 1,620
 ( 2,419 )

คน 5,995 5,500 6,240 6,270 6,300
 ( 5,544 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 100 )
รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 100 )
ลา้นบาท 305.4744 408.6048 949.6424 1,092.9388 1,272.5090

 ( 65.3842 )

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  721,224,600 

 เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และ
การเป็นผูป้ระกอบการที่มคุีณธรรม สามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาความรูค้วามสามารถทาง
วทิยาศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์าร
พฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
2. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 669.0913      839.0456   1,280.2460   1,295.7003   1,522.4342   
ลา้นบาท 556.9739      721.2246   1,114.4544   1,092.9388   1,272.5090   
ลา้นบาท 52.2586       57.5302     60.9820      64.6409      68.5193      
ลา้นบาท 109.4235      110.4959   280.0239     364.0312     473.2408     
ลา้นบาท 251.4995      317.1203   164.8120     -              -              
ลา้นบาท 107.7024      165.0453   358.4107     377.9505     398.7062     
ลา้นบาท 36.0899       71.0329     250.2258     286.3162     332.0427     
ลา้นบาท 112.1174      117.8210   165.7916     202.7615     249.9252     
ลา้นบาท 112.1174      117.8210   165.7916     202.7615     249.9252     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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721,224,600 บาท
1. งบบคุลากร 57,530,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 50,454,800             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 41,896,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 36,452,000             บาท
(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 2,509,200              บาท
(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 6,400                   บาท
(4) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 1,261,200              บาท
(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 1,668,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,558,000              บาท
(1) อตัราเดมิ 7,973,800              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 478,500                บาท
(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 105,700                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,075,400              บาท
2. งบดาํเนินงาน 110,495,900           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 97,077,300             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 13,418,600             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 13,418,600             บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 446,500                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 1,018,300              บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 10,453,800             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 16,519,600             บาท
เงนินอกงบประมาณ 6,065,800              บาท
เงนิงบประมาณ 10,453,800             บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,500,000              บาท
3. งบลงทนุ 317,120,300           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 317,120,300           บาท
3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 77,173,800             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 77,173,800             บาท
(1) ระบบการจดัการขอ้มลูการศึกษา สือ่การเรยีนการสอนและขอ้มลูระบบงาน
ภายใน 1 ระบบ 21,860,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 27,350,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 5,490,000              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 21,860,000             บาท

(2) ระบบศูนยก์ลางแสดงตวัตนเขา้สู่เครอืข่ายมหาวทิยาลยั 1 ระบบ 21,860,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 27,350,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 5,490,000              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 21,860,000             บาท

(3) ระบบควบคมุและบรหิารประสทิธภิาพภายในองคก์รดว้ยเทคโนโลยนีวตักรรม
สมยัใหม่ 1 ระบบ 4,553,800              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 30,358,500             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 4,553,800              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 25,804,700             บาท

(4) ชดุฝึกอตุสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนตแ์ละการทดสอบวสัด ุ1 ชดุ 28,900,000             บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 239,946,500           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 220,168,000            บาท
(1) อาคารวทิยาศาสตรส์ุขภาพและอาคารปฏบิตักิารสนัทนาการ 1 รายการ 57,550,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 129,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 6,450,000              บาท
เงนิงบประมาณ 122,550,000            บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 17,812,500             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 47,187,500             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 57,550,000             บาท

(2) อาคารอนุรกัษพ์ลงังาน ปฏบิตักิารนวตักรรม และอตุสาหกรรมเทคโนโลย ี1 
รายการ 104,996,300            บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 261,000,000            บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 35,625,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 43,541,700             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 104,996,300            บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 63,787,000             บาท

(3) อาคารสมันาคารเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและปรบัปรงุ
พพิธิภณัฑเ์พาะช่างเฉลมิพระเกยีรต ิ1 รายการ 57,621,700             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 179,454,500            บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 34,200,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 57,621,700             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 78,660,000             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,778,500             บาท
(1) ปรบัปรงุอาคารเรยีน 100 ปี บพติรพมิขุ จกัรวรรด ิ1 แห่ง 18,778,500             บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4. งบเงนิอดุหนุน 165,045,300           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 165,045,300           บาท
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1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 143,154,300            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 9,891,000              บาท
3) เงนิอดุหนุนมลูนธิกิารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 10,000,000             บาท
4) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนบคุลากรดา้นการจดัการเรยีนการสอน
ดา้นวทิยาศาสตร์ 2,000,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 71,032,900             บาท
1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 38,032,900             บาท
2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 20,000,000             บาท
3) โครงการพลงังานทดแทนและสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 4,000,000              บาท
4) โครงการพฒันาศกัยภาพนวตักรรมการจดัการ 4,000,000              บาท
5) โครงการอนุรกัษพ์นัธุก์รรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 5,000,000              บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             0.1896       -           -             7.0000      7.1896      
-              0.1896         -             -              7.0000       7.1896       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 18 16 18 20 22
 ( 4 )

รอ้ยละ 86 88 88 88 88

 ( 90 )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 100 )
ลา้นบาท 7.9896 7.1896 17.0333 22.1433 28.7864

 ( 0.2642 )
ลา้นบาท 8.2444         9.0716      19.4277      25.2006      32.7022      
ลา้นบาท 7.9896         7.1896      17.0333      22.1433      28.7864      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.1896         0.1896      0.8060       1.0478       1.3622       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 7.8000         7.0000      16.2273      21.0955      27.4242      
ลา้นบาท 0.2548         1.8820      2.3944        3.0573        3.9158        
ลา้นบาท 0.2548         1.8820      2.3944       3.0573       3.9158       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    7,189,600 
7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    7,189,600 

 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯ ดา้นการส่งเสรมิ และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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7,189,600 บาท
1. งบดาํเนินงาน 189,600                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 189,600                บาท
2. งบรายจา่ยอืน่ 7,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 7,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม

415



บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           15.5816    -             15.5816    
-              -                -             15.5816      -              15.5816      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 18 18 20 22 24
 ( 18 )

โครงการ 18 18 20 22 24

 ( 18 )
รอ้ยละ 45 45 45 45 45

 ( 45 )
ลา้นบาท 9.2231 15.5816 37.1833 40.9016 44.9917

 ( 8.9262 )
ลา้นบาท 9.2231         16.5816     38.2833      42.1116      46.3227      
ลา้นบาท 9.2231         15.5816     37.1833      40.9016      44.9917      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 9.2231         15.5816     37.1833      40.9016      44.9917      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                1.0000      1.1000        1.2100        1.3310        
ลา้นบาท -                1.0000      1.1000       1.2100       1.3310       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   37,660,400 
7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   15,581,600 

 ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพสู่ชมุชนและสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ใน
วารสารหรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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15,581,600 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 15,581,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,581,600             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 15,581,600             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             0.5220       -           21.5568    -             22.0788    
-              -                -             21.5568      -              21.5568      
-              0.5220         -             -              -              0.5220       

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 17 20 25 30 35
 ( 17 )

โครงการ 17 20 25 30 35

 ( 17 )
รอ้ยละ 45 45 45 45 45

 ( 45 )
ลา้นบาท 9.8434 22.0788 70.3095 77.9124 86.4472

 ( 8.5709 )
ลา้นบาท 15.5109        28.7893     78.2698      87.3717      97.7058      
ลา้นบาท 9.8434         22.0788     70.3095      77.9124      86.4472      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.3020         0.5220      2.8600       3.7180       4.8334       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 8.5414         21.5568     67.4495      74.1944      81.6138      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 5.6675         6.7105      7.9603        9.4593        11.2586      
ลา้นบาท 5.6675         6.7105      7.9603       9.4593       11.2586      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.5.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   22,078,800 

 ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ี่มคุีณภาพเพือ่พฒันาสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ในวารสารหรอื
นาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
2. การบรหิารงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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22,078,800 บาท
1. งบดาํเนินงาน 522,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 522,000                บาท
2. งบเงนิอดุหนุน 21,556,800             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 21,556,800             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 21,556,800             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นผูน้าํทางการจดัการศึกษาดา้นวชิาชพี งานวจิยั และบรกิาร อย่างมคุีณภาพ มาตรฐานและนาํไปสู่การปฏบิตัิ
ได ้อย่างเป็นเลศิบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีส่ามารถขบัเคลือ่นยุทธศาสตรข์องชาตแิละของพื้นที่
ไดอ้ย่างสมดุลย ัง่ยนืท ัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดว้ยการบรหิารจดัการทีท่นัสมยั

1. จดัการศึกษาวชิาชพีทีม่คุีณภาพมาตรฐานสากล   2. สรา้งงานวจิยัทีส่รา้งคุณค่า   3. ใหบ้รกิารและถ่ายทอด
องคค์วามรูแ้ก่ชมุชนและผูป้ระกอบการในพื้นที ่  4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   5. 
พฒันาและยกระดบัองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  6. นาํการบรหิารจดัการทีท่นัสมยัมาใช ้

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

1,300,839,500              
1,405,356,000              
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,500.9413     1,651.5017     2,288.5421     1,863.0136     1,959.4167     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,300.8395     1,405.3560     2,072.5158     1,642.6669     1,736.8657     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 200.1018        246.1457        216.0263        220.3467        222.5510        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 200.1018       246.1457       216.0263       220.3467       222.5510       
1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี
คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 146.4159     140.5366     165.3977     181.9384     200.1334     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 50.8057         51.8220         54.4932         55.5829         56.1390         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 50.8057         51.8220         54.4932         55.5829         56.1390         
2. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความ
ช่วยเหลอืกบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 8 8

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ/นกัศึกษาและ
บุคลากรอดุมศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการมทีกัษะ
และความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ
และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคม
อาเซยีนอย่างดี

รอ้ยละ 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 8 8

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               9.4800        73.3000       67.3000       68.8000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน
ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรู ้ความสามารถใน
การพฒันาตนเอง       เพือ่เพิม่ศกัยภาพใน
การแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้
ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 88 90 92 94 96

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์
จากการบรกิาร

รอ้ยละ 79 80 81 82 83

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่
ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน
เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 22.0258       25.0000       32.7070       34.1777       35.7955       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5540          0.5650          0.5763          0.5879          0.5938          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5540          0.5650          0.5763          0.5879          0.5938          
4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ
ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอในของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ
ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,114.2580   1,201.2609   1,733.6811   1,285.0778   1,350.5465   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 143.1490        188.0537        155.1377        158.2404        159.8232        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 143.1490       188.0537       155.1377       158.2404       159.8232       
5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน   ใน
การอนุรกัษ ์ ทํานุบํารุง  ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 45 45 45 45 45

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 88 90 92 94 96
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ / กิจกรรมที่
มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000        2.5000        2.7500        3.0250        3.3275        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4130          1.4413          1.4701          1.4995          1.5145          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4130          1.4413          1.4701          1.4995          1.5145          
6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่น และประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื
นานาชาติ

โครงการ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์
ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 35 35 35 35 35

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชน ์ภายในระยะเวลา
 1 ปี

โครงการ 15 15 15 15 15

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.6398       26.5785       64.6800       71.1480       78.2628       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.1801          4.2637          4.3490          4.4360          4.4805          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.1801          4.2637          4.3490          4.4360          4.4805          
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

423



4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

14 282.8949    616.0315    56.5250     -              42.0413     

รวม 14 282.8949    616.0315    56.5250      -              42.0413      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  8 รายการ  เป็นเงนิ  226,593,900  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  6 รายการ  เป็นเงนิ  56,301,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 9,480,000                    
2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 1,366,797,500               
3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 2,500,000                    
4. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 26,578,500                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 406.9322     177.0263     358.6143     309.1478     153.6354     1,405.3560   
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               -               9.4800        9.4800        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           9.4800         9.4800 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

406.9322     177.0263     358.6143     282.5693     141.6554     1,366.7975   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       92.4903        26.9686         8.1132              -          12.9645      140.5366 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          12.0000        13.0000        25.0000 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     314.4419      150.0577      350.5011      270.5693      115.6909    1,201.2609 

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               2.5000        2.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           2.5000         2.5000 

4. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               26.5785       -               26.5785       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

             -                -                -          15.9470              -          15.9470 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -                -                -          10.6315              -          10.6315 

          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     2  ปี (ปี 2557 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
-             -              -           -             9.4800      9.4800      
-              -                -             -              9.4800       9.4800       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 8 8

 ( - )
รอ้ยละ 75 75

 ( - )
โครงการ 2 3

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    9,480,000 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    9,480,000 

 1.เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพี ใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนท ัว่ไป 2. เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการและพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคม
อาเซยีน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

                   82,780,000 
                   82,780,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มกีารสรา้ง
ความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อ
ประโยชนข์องการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่
ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน
ภายในระยะเวลา 1 ปี
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ลา้นบาท -                9.4800      73.3000      67.3000      68.8000      
ลา้นบาท -                9.4800      73.3000      67.3000      68.8000      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                9.4800      73.3000      67.3000      68.8000      
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

427



9,480,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 9,480,000              บาท

1) โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 9,480,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
92.4903    26.9686      8.1132    -             12.9645    140.5366   
92.4903      26.9686       8.1132      -              12.9645      140.5366     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700
 ( 2,148 )

คน 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500
 ( 3,705 )

คน 7,900 8,000 8,100 8,200 8,300
 ( 8,339 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 39 )
รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 39 )
ลา้นบาท 140.3279 132.4234 165.3977 181.9384 200.1334

 ( 32.2370 )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา               1,366,797,500 
7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  140,536,600 

 เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพอดุมศึกษาสาํหรบัสถาบนัอดุมศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 197.2216      192.3586   219.8909     237.5213     256.2724     
ลา้นบาท 146.4159      140.5366   165.3977     181.9384     200.1334     
ลา้นบาท 94.1620       92.4903     101.7396     111.9139     123.1057     
ลา้นบาท 26.9932       26.9686     41.6581      45.8245      50.4077      
ลา้นบาท 6.0880         8.1132      -              -              -              
ลา้นบาท 0.1600         -             -              -              -              
ลา้นบาท 19.0127       12.9645     22.0000      24.2000      26.6200      
ลา้นบาท 50.8057        51.8220     54.4932      55.5829      56.1390      
ลา้นบาท 50.8057       51.8220     54.4932      55.5829      56.1390      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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140,536,600 บาท
1. งบบคุลากร 92,490,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 88,877,600             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 73,704,100             บาท

(1) อตัราเดมิ 65,196,100             บาท
(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 4,254,000              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 4,254,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 15,173,500             บาท
(1) อตัราเดมิ 14,314,600             บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 858,900                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,612,700              บาท
2. งบดาํเนินงาน 26,968,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,968,600             บาท
3. งบลงทนุ 8,113,200              บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,113,200              บาท
3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 8,113,200              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 8,113,200              บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,758,000              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารดา้นภาษาต่างประเทศ 1 ชดุ 6,355,200              บาท
4. งบรายจา่ยอืน่ 12,964,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดัการศึกษา 12,964,500             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           12.0000    13.0000    25.0000    
-              -                -             12.0000      13.0000      25.0000      

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 50 50 50 50 50

 ( 25 )
รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )
ลา้นบาท 22.0258 25.0000 32.7070 34.1777 35.7955

 ( 0.4922 )
ลา้นบาท 22.5798        25.5650     33.2833      34.7656      36.3893      
ลา้นบาท 22.0258        25.0000     32.7070      34.1777      35.7955      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 9.0258         12.0000     18.0000      18.0000      18.0000      
ลา้นบาท 13.0000       13.0000     14.7070      16.1777      17.7955      
ลา้นบาท 0.5540         0.5650      0.5763        0.5879        0.5938        
ลา้นบาท 0.5540         0.5650      0.5763       0.5879       0.5938       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   25,000,000 

 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารศึกษาและบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาตนเอง หน่วยงานและชมุชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. เผยแพร่ใหค้วามรูง้านบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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25,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 12,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,000,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 12,000,000             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) โครงการถ่ายทอดผลงานวจิยัสู่ภาคประชาชนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
314.4419   150.0577    350.5011 270.5693   115.6909   1,201.2609 
314.4419     150.0577      350.5011   270.5693     115.6909     1,201.2609  

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 3,900 4,000 4,100 4,200 4,300
 ( 4,455 )

คน 6,100 6,200 6,300 6,400 6,500
 ( 6,850 )

คน 16,100 16,200 16,300 16,400 16,500
 ( 15,009 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 16 )
รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 16 )
ลา้นบาท 691.7159 860.3195 1,117.6496 1,228.5528 1,350.5465

 ( 171.4246 )
ลา้นบาท 1,257.4070    1,389.3146 1,888.8188   1,443.3182   1,510.3697   
ลา้นบาท 1,114.2580    1,201.2609 1,733.6811   1,285.0778   1,350.5465   
ลา้นบาท 319.7388      314.4419   345.8865     380.4755     418.5235     
ลา้นบาท 149.6923      150.0577   250.1267     274.7772     301.8928     
ลา้นบาท 422.5421      350.5011   616.0315     56.5250      -              
ลา้นบาท 181.3348      270.5693   307.6364     338.4001     372.2402     
ลา้นบาท 40.9500       115.6909   214.0000     234.9000     257.8900     
ลา้นบาท 143.1490      188.0537   155.1377     158.2404     159.8232     
ลา้นบาท 143.1490      188.0537   155.1377     158.2404     159.8232     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี               1,201,260,900 

 เพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีจีาํนวนเพิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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1,201,260,900 บาท
1. งบบคุลากร 314,441,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 300,474,700           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 283,921,900           บาท

(1) อตัราเดมิ 209,409,500            บาท
(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 55,179,500             บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 14,611,800             บาท
(4) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 17,100                  บาท
(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 4,704,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 16,552,800             บาท
(1) อตัราเดมิ 15,615,800             บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 937,000                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,060,600              บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,906,600              บาท

2. งบดาํเนินงาน 150,057,700           บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 123,113,600           บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 26,944,100             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 26,944,100             บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 572,500                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 634,300                บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 19,537,300             บาท
(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 6,200,000              บาท

3. งบลงทนุ 350,501,100           บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 350,501,100           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 220,547,000           บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 220,547,000            บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 8,042,400              บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(2) ระบบหอ้งปฏบิตักิารเสรมิทกัษะและการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 1 ชดุ 22,700,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 28,400,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 5,700,000              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 22,700,000             บาท

(3) ระบบเสรมิทกัษะและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยขี ัน้พื้นฐาน 1 ชดุ 39,403,400             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 49,300,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 9,896,600              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 39,403,400             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(4) ระบบพฒันาและเพิม่ศกัยภาพดา้นเทคโนโลยแีละพลงังานทดแทน  1 ชดุ 38,319,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 47,945,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 9,626,000              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 38,319,000             บาท

(5) ระบบถ่ายทอดเทคโนโลยสูี่ความเป็นเลศิทางดา้นวศิวกรรม 1 ชดุ 37,820,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 47,320,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 9,500,000              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 37,820,000             บาท

(6) ระบบตรวจตดิตามการศึกษานอกหอ้งเรยีน 1 ชดุ 7,410,000              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 49,400,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 7,410,000              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 41,990,000             บาท

(7) ครภุณัฑช์ดุปฎบิตักิารศึกษาเคลือ่นทีน่าํร่องยกระดบัการพฒันาเทคโนโลยสูี่
มาตรฐานสากล 1 ชดุ 7,230,000              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 48,200,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 7,230,000              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 40,970,000             บาท

(8) ระบบส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละทดสอบสมรรถภาพวชิาชพีดา้นเทคโนโลย ี1 ชดุ 7,150,500              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 47,670,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 7,150,500              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 40,519,500             บาท

(9) ระบบปฏบิตักิารทางความเป็นเลศิดา้นการพฒันาการจดัการและจดัเก็บสือ่
ดจิติอลอเิลก็ทรอนกิส ์1 ชดุ 7,252,500              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 48,350,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 7,252,500              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 41,097,500             บาท

(10) ระบบบรหิารจดัการความซบัซอ้นภายใตร้ากฐานโครงสรา้งขอ้มลูเชงิสมัพนัธ์
ข ัน้สูง 1 ชดุ 7,308,000              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 48,720,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 7,308,000              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 41,412,000             บาท

(11) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารรวมทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส ์1 ชดุ 3,000,000              บาท
(12) ครภุณัฑช์ดุทดสอบแบบไม่ทาํลาย 1 ชดุ 3,000,000              บาท
(13) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสาํรวจ 1 ชดุ 2,520,000              บาท
(14) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารปฐพวีทิยา 1 ชดุ 2,325,000              บาท
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(15) ครภุณัฑป์ระจาํหอ้งปฏบิตักิารสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล (1) 1 ชดุ 3,000,000              บาท
(16) ครภุณัฑจ์ดัต ัง้หน่วยวเิคราะหอ์ายุการเก็บรกัษาผลติภณัฑ ์1 ชดุ 3,000,000              บาท
(17) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารการออกแบบเขยีนแบบวศิวกรรม 1 ชดุ 2,507,500              บาท
(18) ชดุฝึกปฏบิตัเิครือ่งกดัอเนกประสงค ์1 ชดุ 2,400,000              บาท
(19) ชดุทดลองระบบป้องกนัไฟฟ้ากาํลงั 1 ชดุ 2,000,000              บาท
(20) ครภุณัฑป์ฏบิตักิารสาขาเตรยีมวศิวกรรมศาสตร ์1 ชดุ 2,103,300              บาท
(21) ครภุณัฑป์ระจาํสาขาวศิวกรรมอาหาร 1 ชดุ 1,020,000              บาท

(22) เครือ่งสรา้ง ขยาย และวางแบบตดัเสื้อผา้ Pattern Marker Grading 1 ชดุ 1,500,000              บาท
(23) เตาไฟฟ้าขนาดกลาง 1 ชดุ 2,798,600              บาท
(24) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 1 ชดุ 6,736,800              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 129,954,100           บาท
3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 21,652,600             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 21,652,600             บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 108,301,500            บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารพรอ้มครภุณัฑ ์ และอาคารประกอบ 1 รายการ 13,766,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 249,545,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 12,477,300             บาท
เงนิงบประมาณ 237,067,700            บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 47,500,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 13,766,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 175,801,700            บาท

(2) อาคารเรยีนรวมคณะวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 19,950,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 140,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 7,000,000              บาท
เงนิงบประมาณ 133,000,000            บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 19,950,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 56,525,000             บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 56,525,000             บาท

(3) อาคารเอนกประสงค ์1 หลงั 7,397,600              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 71,280,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 3,564,000              บาท
เงนิงบประมาณ 67,716,000             บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 15,200,000             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 4,471,200              บาท
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ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 40,647,200             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 7,397,600              บาท

(4) อาคารเรยีนรวมและศูนยพ์ฒันาเทคโนโลยเีพือ่อนุรกัษภ์มูปิญัญาลา้นนาพรอ้ม
อาคารประกอบ 1 รายการ 26,276,200             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 ตัง้งบประมาณ 36,915,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 26,276,200             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 122,533,800            บาท

(5) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า 1 หลงั 40,911,700             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 ตัง้งบประมาณ 25,031,300             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 40,911,700             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 55,182,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 270,569,300           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 270,569,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 244,569,300            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 26,000,000             บาท
5. งบรายจา่ยอืน่ 115,690,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดัการศึกษา 30,250,600             บาท
2) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 80,440,300             บาท
3) โครงการสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 5,000,000              บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           -             2.5000      2.5000      
-              -                -             -              2.5000       2.5000       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 50 50 50 50 50
 ( 3 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 2 )
รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 2 )
ลา้นบาท 2.5000 2.5000 2.7500 3.0250 3.3275

 ( 0.2441 )
ลา้นบาท 3.9130         3.9413      4.2201        4.5245        4.8420        
ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.7500        3.0250        3.3275        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.7500       3.0250       3.3275       
ลา้นบาท 1.4130         1.4413      1.4701        1.4995        1.5145        
ลา้นบาท 1.4130         1.4413      1.4701       1.4995       1.5145       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    2,500,000 
7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    2,500,000 

 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัศิลปและวฒันธรรมไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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2,500,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           15.9470    -             15.9470    
-              -                -             15.9470      -              15.9470      

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 20 20 20 20 20
 ( 5 )

โครงการ 20 20 20 20 20

 ( 3 )
รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 30 )
ลา้นบาท 10.6398 15.9470 31.1300 34.2430 37.6673

 ( 0.3000 )
ลา้นบาท 11.5482        16.8736     32.0751      35.2070      38.6410      
ลา้นบาท 10.6398        15.9470     31.1300      34.2430      37.6673      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 10.6398       15.9470     31.1300      34.2430      37.6673      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.9084         0.9266      0.9451        0.9640        0.9737        
ลา้นบาท 0.9084         0.9266      0.9451       0.9640       0.9737       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   26,578,500 
7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   15,947,000 

 เพือ่ใหม้ผีลงานที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน
กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัของงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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15,947,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 15,947,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,947,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 15,947,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           10.6315    -             10.6315    
-              -                -             10.6315      -              10.6315      

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 15 15 15 15 15
 ( 5 )

โครงการ 15 15 15 15 15

 ( 5 )
รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 25 )
ลา้นบาท 5.0000 30.5000 33.5500 36.9050 40.5955

 ( 0.5000 )
ลา้นบาท 8.2717         13.9686     36.9539      40.3770      44.1023      
ลา้นบาท 5.0000         10.6315     33.5500      36.9050      40.5955      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 5.0000         10.6315     33.5500      36.9050      40.5955      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 3.2717         3.3371      3.4039        3.4720        3.5068        
ลา้นบาท 3.2717         3.3371      3.4039       3.4720       3.5068       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   10,631,500 

 เพือ่ใหม้ผีลงานที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน สามรถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน
กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัของงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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10,631,500 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 10,631,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,631,500             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 10,631,500             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ
มหาวทิยาลยัผลติบณัฑตินกัปฏบิตัดิา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสู่ีสากลทีม่คุีณธรรมและจรยิธรรม

1. ผลติกาํลงัคนดา้นวชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่
อาชพี   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรมสู่การผลติการบรกิารทีส่ามารถถ่ายทอดและสรา้ง
มลูค่าเพิม่   3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม เพือ่พฒันาอาชพีใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัและมคุีณภาพชวีติ
ทีด่ขีึ้นอย่างย ัง่ยนื   4. ทาํนุบาํรุงศาสนา อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

888,759,900                
851,082,800                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,184.4580     1,179.1403     1,892.0759     1,729.7923     1,978.1797     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 888.7599        851.0828        1,488.3991     1,254.0219     1,414.3294     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 295.6981        328.0575        403.6768        475.7704        563.8503        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 295.6981       328.0575       403.6768       475.7704       563.8503       
1. จดัสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่
นกัศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํ รอ้ยละ 70 70 72 75 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 82 85 87

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 82 85 87

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.0000       13.3150       14.0000       16.0000       16.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ
กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน

โครงการ 2 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการเตรยีม
ความพรอ้มสูป้ระชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 75 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               7.1200        10.0000       10.0000       10.0000       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี
คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 72 72 75 77 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 87 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 82 82 85 87 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 178.2110     168.8259     369.7592     299.8102     328.5960     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 62.8369         78.9095         85.7096         100.9456        119.5279        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 62.8369         78.9095         85.7096         100.9456       119.5279       
4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ
พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั
ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป
ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 84 84 86 88 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์าก
การบรกิาร

รอ้ยละ 82 82 84 85 87

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่
ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน
เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 62 62 64 65 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.5460        4.4500        5.3400        6.4080        7.6896        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7441          0.9673          1.2575          1.6348          2.1252          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7441          0.9673          1.2575          1.6348          2.1252          
5. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ
ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 72 72 73 75 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 87 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 82 82 85 87 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 656.5827     618.0676     977.1887     777.0079     864.9480     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 228.4543        243.4190        310.5196        365.1428        431.7359        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 228.4543       243.4190       310.5196       365.1428       431.7359       
6. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ
อนุรกัษ ์ทํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 2 2 2 2 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 82 82 84 85 86

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 2 2 2 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.2680        7.9060        9.4872        11.3846       13.6615       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.4262          0.5541          0.7203          0.9364          1.2173          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.4262          0.5541          0.7203          0.9364          1.2173          
7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื
นานาชาติ

โครงการ 13 13 13 13 13

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์
ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 2 2 2 2 3

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 
1 ปี

โครงการ 1 1 1 2 2

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 32.1522       31.3983       102.6240     133.4112     173.4343     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.2366          4.2076          5.4698          7.1108          9.2440          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.2366          4.2076          5.4698          7.1108          9.2440          
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

448



4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 -              97.5000     -              -              7.5000       
2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

3 27.5410     274.2495    -              -              24.5700     

รวม 4 27.5410      371.7495    -              -              32.0700      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  27,541,000  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 7,120,000                    
2. แผนงานแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 13,315,000                   
3. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 791,343,500                 
4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 7,906,000                    
5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 31,398,300                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 218.8142     144.2221     107.8527     257.5506     122.6432     851.0828     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               -               7.1200        7.1200        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           7.1200         7.1200 

2. แผนงาน :  แกไ้ขปญัหาและพฒันา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -               -               -               13.3150       13.3150       

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการศึกษาใน
เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

             -                -                -                -          13.3150        13.3150 

3. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

218.8142     144.2221     107.8527     226.1523     94.3022       791.3435     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       47.9344        22.8189         5.9300        85.1766         6.9660      168.8259 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           4.4500              -           4.4500 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     170.8798      121.4032      101.9227      136.5257        87.3362      618.0676 

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               7.9060        7.9060        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           7.9060         7.9060 

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               31.3983       -               31.3983       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

             -                -                -          19.4963              -          19.4963 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -                -                -          11.9020              -          11.9020 

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2556 ถึง  ปี 2558)
7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-             -              -           -             7.1200      7.1200      
-               -                -             -               7.1200        7.1200        

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,000 1,200

 ( - )
รอ้ยละ 70 75

 ( - )
รอ้ยละ 85 90

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                     7,120,000 
7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                     7,120,000 

 1.เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นกัศึกษา บคุลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนท ัว่ไป 2. เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการและพฒันาความร่วมมอืรอบรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน 3. 
เพือ่ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูเ้กี่ยวกบัอาเซีย่นทีม่คีวามพรอ้มสาํหรบันกัศึกษา อาจารย ์บคุลากรทางการศึกษา รวมท ัง้
ประชาชนในชมุชนใกลเ้คียง

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

                    17,120,000 
                    17,120,000 
                               -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา อาจารย ์และบคุลากร
ทางการศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการอบรมทางดา้น
ภาษาองักฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซยีน

เชงิคุณภาพ : นกัศึกษา อาจารย ์และบคุลากรทางการ
ศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการอบรมทางดา้นภาษาองักฤษและ
ภาษาประเทศในประชาคมอาเซยีนมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่
กาํหนด
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ลา้นบาท -                7.1200       10.0000       10.0000       10.0000       
ลา้นบาท -                7.1200       10.0000       10.0000       10.0000       
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                7.1200      10.0000      10.0000      10.0000      
ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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7,120,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 7,120,000              บาท

1) โครงการเตรยีมความพรอ้มกา้วสู่ประชาคมอาเซยีน 7,120,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2556 ถึง  ปี 2560)
7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-             -              -           -             13.3150     13.3150     
-               -                -             -               13.3150      13.3150      

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 150 200 250 300 300
 ( 187 )

รอ้ยละ 80 85 90 95 95

 ( - )
รอ้ยละ 80 85 90 95 95

 ( - )
ลา้นบาท 14.0000 14.0000 14.0000 16.0000 16.0000

 ( 2.3403 )

7.2 แผนงาน : แกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                    13,315,000 
7.2.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

                   13,315,000 

 1.เพือ่จดัหาทนุการศึกษาใหน้กัศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต2้. เพือ่ใหน้กัศึกษามคีวาม
พรอ้มเขา้สู่ตลาดแรงงานและสามารถประกอบอาชพีสรา้งรายไดแ้ก่ครอบครวั

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

                    74,000,000 
                    74,000,000 
                               -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บัทนุการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 14.0000        13.3150     14.0000       16.0000       16.0000       
ลา้นบาท 14.0000        13.3150     14.0000       16.0000       16.0000       
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท 14.0000        13.3150     14.0000      16.0000      16.0000      
ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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13,315,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 13,315,000             บาท

1) โครงการจดัสรรทนุการศึกษาในสาขาทีข่าดแคลนแก่นกัศึกษาในเขตพฒันาพเิศษ
เฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 13,315,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
47.9344     22.8189      5.9300     85.1766     6.9660      168.8259   
47.9344      22.8189        5.9300      85.1766      6.9660        168.8259     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 2,120 2,200 2,500 2,750 2,800
 ( - )

คน 2,900 3,100 3,300 3,500 3,650
 ( - )

คน 9,245 9,250 9,300 9,450 9,500
 ( 6,673 )

รอ้ยละ 85 90 92 95 100

 ( - )
รอ้ยละ 88 88 89 90 90

 ( - )
ลา้นบาท 112.4060 162.8959 272.2592 299.8102 328.5960

 ( 19.4763 )

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศึกษา                  791,343,500 
7.3.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                  168,825,900 

 สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและมาตรฐานอดุมศึกษาเพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีุณภาพตามความ
ตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 241.0479       247.7354    455.4688     400.7558     448.1239     
ลา้นบาท 178.2110       168.8259    369.7592     299.8102     328.5960     
ลา้นบาท 43.8342        47.9344     51.0782      54.4382      55.7825      
ลา้นบาท 22.1579        22.8189     108.3350     124.1980     142.4404     
ลา้นบาท 65.8050        5.9300      97.5000      -               -               
ลา้นบาท 39.4479        85.1766     99.5800      105.2548     111.2701     
ลา้นบาท 6.9660         6.9660      13.2660      15.9192      19.1030      
ลา้นบาท 62.8369        78.9095     85.7096       100.9456     119.5279     
ลา้นบาท 62.8369        78.9095     85.7096      100.9456     119.5279     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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168,825,900 บาท
1. งบบคุลากร 47,934,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 45,837,600             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 45,837,600             บาท

(1) อตัราเดมิ 38,808,000             บาท
(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 3,514,800              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 134,400                บาท
(4) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 3,380,400              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,096,800              บาท
2. งบดาํเนินงาน 22,818,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,523,800             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
งบประมาณทัง้สิ้น 10,553,900             บาท
เงนินอกงบประมาณ 9,532,800              บาท
เงนิงบประมาณ 1,021,100              บาท

3. งบลงทนุ 5,930,000              บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,930,000              บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,930,000              บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 5,930,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,430,000              บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสาํนกังานอตัโนมตั ิ1 ชดุ 1,300,000              บาท
(3) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารโรงแรมและการท่องเทีย่ว 1 ชดุ 1,000,000              บาท
(4) ครภุณัฑร์ะบบผลตินํา้ดืม่ 1 ชดุ 1,200,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง -                         บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ -                         บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารจดัการ 1 หลงั -                         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 ตัง้งบประมาณ 23,625,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 97,500,000             บาท
4. งบเงนิอดุหนุน 85,176,600             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 85,176,600             บาท
1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 80,176,600             บาท
2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 5,000,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 6,966,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 6,966,000              บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-             -              -           4.4500      -             4.4500      
-               -                -             4.4500        -               4.4500        

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 70 73 90 95 95

 ( - )
รอ้ยละ 86 87 88 89 89

 ( - )
รอ้ยละ 88 90 95 98 98

 ( - )
ลา้นบาท 3.5460 4.4500 5.3400 6.4080 7.6896

 ( - )
ลา้นบาท 4.2901         5.4173       6.5975        8.0428        9.8148        
ลา้นบาท 3.5460         4.4500       5.3400        6.4080        7.6896        
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท 3.5460         4.4500      5.3400        6.4080        7.6896        
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท 0.7441         0.9673       1.2575        1.6348        2.1252        
ลา้นบาท 0.7441         0.9673      1.2575        1.6348        2.1252        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                     4,450,000 

 เพือ่จดักิจกรรม/โครงการบรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชมุชนและสงัคมใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการ
พฒันาตนเองในการมอีาชพีเพิม่รายไดแ้ละเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแก่
สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม
งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้

461



4,450,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,450,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,450,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 4,450,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
170.8798   121.4032     101.9227  136.5257   87.3362     618.0676   
170.8798     121.4032      101.9227    136.5257     87.3362      618.0676     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 2,340 2,400 2,500 2,700 3,000
 ( - )

คน 4,060 4,200 4,770 4,800 4,890
 ( - )

คน 13,685 14,840 15,500 15,800 16,000
 ( 10,751 )

รอ้ยละ 80 90 92 95 100

 ( - )
รอ้ยละ 80 80 82 83 83

 ( - )
ลา้นบาท 399.7902 523.1449 702.9392 777.0079 864.9480

 ( 72.5411 )
ลา้นบาท 885.0370       861.4866    1,287.7083   1,142.1507   1,296.6839   
ลา้นบาท 656.5827       618.0676    977.1887     777.0079     864.9480     
ลา้นบาท 162.6799      170.8798    181.8744     193.6905     206.3136     
ลา้นบาท 119.3632      121.4032    235.1512     259.6910     287.9119     
ลา้นบาท 256.7925      101.9227    274.2495     -               -               
ลา้นบาท 72.6760        136.5257    227.3512     253.3515     286.3926     
ลา้นบาท 45.0711        87.3362     58.5624      70.2749      84.3299      
ลา้นบาท 228.4543       243.4190    310.5196     365.1428     431.7359     
ลา้นบาท 228.4543      243.4190    310.5196     365.1428     431.7359     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  618,067,600 

 สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและมาตรฐานอดุมศึกษาเพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ี
คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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618,067,600 บาท
1. งบบคุลากร 170,879,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 161,997,500           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 145,084,800           บาท

(1) อตัราเดมิ 121,424,400            บาท
(2) เงนิ พ.ค.ช. 68,400                  บาท
(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 11,796,000             บาท
(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,293,600              บาท
(5) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 10,502,400             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 16,912,700             บาท
(1) อตัราเดมิ 15,898,000             บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 1,014,700              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,882,300              บาท
2. งบดาํเนินงาน 121,403,200           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 107,359,300           บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,043,900             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 14,043,900             บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 238,200                บาท
(2) ค่านํา้ประปา 308,900                บาท
(3) ค่าไฟฟ้า 13,496,800             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 29,722,200             บาท
เงนินอกงบประมาณ 16,225,400             บาท
เงนิงบประมาณ 13,496,800             บาท

3. งบลงทนุ 101,922,700           บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 101,922,700           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 37,381,700             บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 37,381,700             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,210,000              บาท
รวม 21 รายการ (รวม 51 หน่วย)

(2) ครภุณัฑร์ะบบเครือ่งแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุม่เมฆ(Cloud Computing 
Server) 1 ชดุ 2,500,000              บาท
(3) ครภุณัฑช์ดุจดัเก็บขอ้มลูแบบเครอืข่ายระดบั 10Gbps สาํหรบัระบบ Cloud 
Computing  1 ชดุ 3,000,000              บาท
(4) ครภุณัฑห์อ้งเรยีนและปฏบิตักิารผงัเมอืง  1 ชดุ 2,000,000              บาท
(5) ครภุณัฑช์ดุระบบไฮดรอลกิส ์1 ชดุ 3,000,000              บาท
(6) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารศลัยศาสตร ์  1 ชดุ 5,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(7) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารคอนกรตีช ัน้สูง            1 ชดุ 5,600,000              บาท
(8) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส ์ 1 ชดุ 3,500,000              บาท
(9) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเคมภีณัฑก์าํจดัศตัรูพชื 1 ชดุ 1,000,000              บาท
(10) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเภสชักรรมและผดงุภรรภไ์ทย 1 ชดุ 1,471,700              บาท
(11) ครภุณัฑช์ดุวเิคราะหช์วีวทิยาโมเลกลุทางประมง 1 ชดุ 1,100,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 64,541,000             บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,000,000             บาท

(1) หอพกันกัศึกษา 1 หลงั 25,000,000             บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,541,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและสารสนเทศ 1 หลงั 19,261,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 171,100,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 8,555,000              บาท
เงนิงบประมาณ 162,545,000            บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 24,225,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 43,775,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 19,261,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 75,284,000             บาท

(2) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั -                         บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 228,300,000            บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 31,065,000             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 9,508,400              บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 38,986,100             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 137,325,500            บาท

(3) อาคารโรงพยาบาลปศุสตัว ์1 หลงั 8,280,000              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 92,000,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 4,600,000              บาท
เงนิงบประมาณ 87,400,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 17,480,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 8,280,000              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 61,640,000             บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 12,000,000             บาท
(1) ระบบนํา้ประปาภายในมหาวทิยาลยั 1 ระบบ 12,000,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 136,525,700           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 136,525,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 116,525,700            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากร ระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 20,000,000             บาท
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5. งบรายจา่ยอืน่ 87,336,200             บาท
1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 41,229,100             บาท
2) ค่าใชจ่้ายอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิสนองพระราชดาํริ 3,300,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 42,807,100             บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-             -              -           -             7.9060      7.9060      
-               -                -             -               7.9060        7.9060        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 80 116 120 130 150
 ( 5 )

รอ้ยละ 87 90 92 95 97

 ( - )
รอ้ยละ 88 90 95 98 98

 ( - )
ลา้นบาท 4.2680 7.9060 9.4872 11.3846 13.6615

 ( 0.2585 )
ลา้นบาท 4.6942         8.4601       10.2075       12.3210       14.8788       
ลา้นบาท 4.2680         7.9060       9.4872        11.3846       13.6615       
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท 4.2680         7.9060      9.4872        11.3846      13.6615      
ลา้นบาท 0.4262         0.5541       0.7203        0.9364        1.2173        
ลา้นบาท 0.4262         0.5541      0.7203        0.9364        1.2173        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                     7,906,000 
7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                     7,906,000 

 เพือ่ปลูกฝงัค่านิยมและส่งเสรมิใหน้กัศึกษาและชมุชน อนุรกัษ ์ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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7,906,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 7,906,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 7,906,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-             -              -           19.4963     -             19.4963     
-               -                -             19.4963      -               19.4963      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 51 57 75 80 85
 ( 51 )

โครงการ 51 57 75 80 85

 ( - )
รอ้ยละ 75 50 55 60 62

 ( - )
ลา้นบาท 19.4411 19.4963 62.4372 81.1684 105.5189

 ( 19.4411 )
ลา้นบาท 19.9961        20.2178     63.3751       82.3877       107.1040     
ลา้นบาท 19.4411        19.4963     62.4372       81.1684       105.5189     
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท 19.4411        19.4963     62.4372      81.1684      105.5189     
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท 0.5550         0.7215       0.9379        1.2193        1.5851        
ลา้นบาท 0.5550         0.7215      0.9379        1.2193        1.5851        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวิจยัและพฒันา                    31,398,300 
7.5.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี                    19,496,300 

 เพือ่วจิยัและพฒันารวมท ัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทีน่าํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถิน่
และประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณทีไ่ดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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19,496,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 19,496,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,496,300             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 19,496,300             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
-             -              -           11.9020     -             11.9020     
-               -                -             11.9020      -               11.9020      

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 37 40 70 75 80
 ( 37 )

โครงการ 37 40 70 75 80

 ( - )
รอ้ยละ 75 50 55 60 62

 ( - )
ลา้นบาท 12.7111 11.9020 40.1868 52.2428 67.9154

 ( 12.7111 )
ลา้นบาท 15.3927        15.3881     44.7187       58.1343       75.5743       
ลา้นบาท 12.7111        11.9020     40.1868       52.2428       67.9154       
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท 12.7111        11.9020     40.1868      52.2428      67.9154      
ลา้นบาท -                -             -               -               -               
ลา้นบาท 2.6816         3.4861       4.5319        5.8915        7.6589        
ลา้นบาท 2.6816         3.4861      4.5319        5.8915        7.6589        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.5.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้                    11,902,000 

 เพือ่วจิยัและพฒันาสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เพือ่นาํไปสู่การสรา้งนวตักรรมทีส่ามารถพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ทอ้งถิน่และประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณทีไ่ดร้บั
จดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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11,902,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 11,902,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,902,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 11,902,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ
มหาวทิยาลยัช ัน้นาํดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ชมุชนสงัคม และนานาชาติ

1. ผลติและพฒันากาํลงัคนทีม่คุีณภาพ   2. วจิยัและสรา้งนวตักรรม เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม  
 3. บรกิารวชิาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี เพือ่พฒันาชมุชนและสงัคม   4.  สบืสานศิลปวฒันธรรม
และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   5.  บรหิารจดัการทีท่นัสมยั และมธีรรมาภบิาล

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู

752,883,600                
752,140,900                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 935.1218        938.9222        1,023.1557     1,025.5740     957.0482        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 752.8836        752.1409        847.8148        849.1881        779.3341        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 182.2382        186.7813        175.3409        176.3859        177.7141        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 182.2382       186.7813       175.3409       176.3859       177.7141       
1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ
กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 2 6 6

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการเตรยีม
ความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 75 76 77

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 6 6

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.4189        9.0377        19.5000       -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7655          0.7808          0.7964          -                 -                 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7655          0.7808          0.7964          -                 -                 
2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี
คุณภาพตามความตอ้งการของสงัคม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 71 72 73

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 86 88 88 89 89

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 78 80 81 82 83

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 146.6679     177.7597     191.1244     204.2402     219.2231     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 47.0039         48.9214         49.3611         49.6586         49.9591         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 47.0039         48.9214         49.3611         49.6586         49.9591         
3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ
พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั
ของประเทศ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป
ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 86 87 88 88 89

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์าก
การบรกิาร

รอ้ยละ 78 87 88 88 89

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่
ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน
เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 82 83 84 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.0377        6.0000        7.1710        7.2432        7.3156        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.8611          1.8797          1.8985          1.9175          1.9366          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.8611          1.8797          1.8985          1.9175          1.9366          
4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ
สงัคม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 71 72 73

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 86 88 88 89 89

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 78 80 81 82 83

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 575.3236     539.4654     587.4074     594.5521     509.5659     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 123.0044        125.5408        113.5163        114.9312        115.8298        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 123.0044       125.5408       113.5163       114.9312       115.8298       
5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ
อนุรกัษท์ํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 20 30 30 31 31

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 87 88 89 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 20 30 30 31 31

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.6723        2.5000        2.8840        2.9706        3.0300        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.6947          0.7086          0.7086          0.7086          0.7086          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.6947          0.7086          0.7086          0.7086          0.7086          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื
นานาชาติ

ผลงาน 55 60 63 65 67

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์
ประโยชนต่์อสงัคมชมุชน

ผลงาน 6 10 12 15 17

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/
นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 
1 ปี

ผลงาน 60 70 75 80 84

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 18.7632       17.3781       39.7280       40.1820       40.1995       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 8.9086          8.9500          9.0600          9.1700          9.2800          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 8.9086          8.9500          9.0600          9.1700          9.2800          
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

4 135.0150    104.1675    104.1675    -              27.2625     

รวม 4 135.0150    104.1675    104.1675    -              27.2625      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  98,250,000  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  36,765,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 9,037,700                    
2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 723,225,100                 
3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 2,500,000                    
4. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 17,378,100                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 182.3003     113.8628     163.9206     228.2911     63.7661       752.1409     
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               -               9.0377        9.0377        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเชยีน

             -                -                -                -           9.0377         9.0377 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

182.3003     113.8628     163.9206     211.9130     51.2284       723.2251     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       50.7692        14.9199         4.3641      101.7065         6.0000      177.7597 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           6.0000              -           6.0000 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     131.5311        98.9429      159.5565      104.2065        45.2284      539.4654 

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               2.5000        2.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           2.5000         2.5000 

4. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               16.3781       1.0000        17.3781       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

             -                -                -           3.4652         1.0000         4.4652 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -                -                -          12.9129              -          12.9129 

          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     3  ปี (ปี 2556 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
-             -              -           -             9.0377      9.0377      
-              -                -             -              9.0377       9.0377       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 400 450 450

 ( 60 )
รอ้ยละ 50 50 50

 ( - )
รอ้ยละ 50 50 50

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    9,037,700 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเชียน                    9,037,700 

 1.เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนท ัว่ไป2.เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการและพฒันาความร่วมมอืรองรบัการเปิดเสรขีองประชาคม
อาเซยีน3.เพือ่ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีนที่มคีวามพรอ้มสาํหรบันกัศึกษา ครู อาจารย ์ทางการศึกษา 
รวมท ัง้ประชาชนในชมุชนใกลเ้คียง

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

                   34,299,300 
                   31,956,600 
                     2,342,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัต ัง้ศูนย ์ฝึกอบรมใหค้วามรูเ้พือ่เตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเขา้ใจและ
ความตระหนกัเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนเพิม่ขึ้นภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนด
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ลา้นบาท 3.4189 9.0377 19.5000

 ( - )
ลา้นบาท 4.1844         9.8185      20.2964      -               -               
ลา้นบาท 3.4189         9.0377      19.5000      -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 3.4189         9.0377      19.5000      -              -              
ลา้นบาท 0.7655         0.7808      0.7964        -               -               
ลา้นบาท 0.7655         0.7808      0.7964       -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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9,037,700 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 9,037,700              บาท

1) โครงการภายใตโ้ครงการ Education Hub เพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 9,037,700              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเชียน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
50.7692    14.9199      4.3641    101.7065   6.0000      177.7597   
50.7692      14.9199       4.3641      101.7065     6.0000       177.7597     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,560 1,560 1,680 1,700 1,710
 ( - )

คน 1,855 1,855 1,850 1,900 1,910
 ( - )

คน 4,577 4,577 4,990 5,010 5,030
 ( 4,499 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )
ลา้นบาท 128.9899 173.3956 191.1244 204.2402 219.2231

 ( - )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  723,225,100 
7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  177,759,700 

 เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพ คุณธรรมและมคีวามเป็นมอือาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์และพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษา

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 193.6718      226.6811   240.4855     253.8988     269.1822     
ลา้นบาท 146.6679      177.7597   191.1244     204.2402     219.2231     
ลา้นบาท 56.7101       50.7692     59.7354      66.1818      72.8041      
ลา้นบาท 12.5248       14.9199     24.7799      25.0056      25.6075      
ลา้นบาท 17.6780       4.3641      -              -              -              
ลา้นบาท 53.1739       101.7065   99.4091      105.7528     113.4115     
ลา้นบาท 6.5811         6.0000      7.2000       7.3000       7.4000       
ลา้นบาท 47.0039        48.9214     49.3611      49.6586      49.9591      
ลา้นบาท 47.0039       48.9214     49.3611      49.6586      49.9591      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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177,759,700 บาท
1. งบบคุลากร 50,769,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 48,050,200             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 41,020,900             บาท

(1) อตัราเดมิ 83 อตัรา 33,691,300             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 82,612,700             บาท
เงนินอกงบประมาณ 48,921,400             บาท
เงนิงบประมาณ 33,691,300             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 3,664,800              บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 3,664,800              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,029,300              บาท
(1) อตัราเดมิ   32 อตัรา 6,621,200              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 397,300                บาท
(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 10,800                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,719,000              บาท
2. งบดาํเนินงาน 14,919,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,840,900             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,079,000              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,079,000              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 1,895,800              บาท
(2) ค่าประปา 129,000                บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 54,200                  บาท

3. งบลงทนุ 4,364,100              บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,364,100              บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 4,364,100              บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 4,364,100              บาท

(1) ชดุครภุณัฑป์ระกอบศูนยป์ฏบิตักิารภาษา 1 ชดุ 1,103,400              บาท
(2) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารการตลาด 1 ชดุ 1,835,900              บาท
(3) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารบญัช ี1 ชดุ 1,424,800              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 101,706,500           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 101,706,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 100,706,500            บาท
2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 1,000,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 6,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 6,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           6.0000      -             6.0000      
-              -                -             6.0000       -              6.0000       

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 69 47 50 50 50

 ( 69 )
รอ้ยละ 90 85 85 86 87

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
ลา้นบาท 6.0377 6.0000 7.1710 7.2432 7.3155

 ( - )
ลา้นบาท 7.8988         7.8797      9.0695        9.1607        9.2522        
ลา้นบาท 6.0377         6.0000      7.1710        7.2432        7.3156        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             0.0500       0.0500       0.0500       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 6.0377         6.0000      6.8710       6.9432       7.0156       
ลา้นบาท -                -             0.2500       0.2500       0.2500       
ลา้นบาท 1.8611         1.8797      1.8985        1.9175        1.9366        
ลา้นบาท 1.8611         1.8797      1.8985       1.9175       1.9366       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    6,000,000 

 เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบุคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม
 และการใหค้าํปรกึษาแนะนาํความรูต่้างๆ เพือ่ใหบุ้คคล ชมุชนสามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการพึง่พาตนเองเพือ่
การพฒันาคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ฝึกอบรม ใหค้วามรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยสูี่ชมุชน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา :  งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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6,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,000,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 6,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
131.5311   98.9429      159.5565 104.2065   45.2284    539.4654   
131.5311     98.9429       159.5565   104.2065     5.1204       499.3574     

-              -                -             -              40.1080      40.1080      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,984 1,750 1,790 1,880 1,900
 ( - )

คน 2,980 2,700 2,790 2,820 2,880
 ( - )

คน 8,402 7,680 7,710 7,840 7,900
 ( 6,842 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
รอ้ยละ 90 85 85 86 87

 ( - )
ลา้นบาท 321.7474 382.9089 483.2399 490.3846 509.5659

 ( - )

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  539,465,400 

 เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ คุณธรรมและมคีวามเป็นมอือาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ
การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
2. โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์าร
พฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 698.3280      665.0062   700.9237     709.4833     625.3957     
ลา้นบาท 575.3236      539.4654   587.4074     594.5521     509.5659     
ลา้นบาท 140.5786      131.5311   148.1460     160.6431     173.5863     
ลา้นบาท 93.8361       98.9429     139.6666     141.2812     142.7848     
ลา้นบาท 253.5762      159.5565   104.1675     104.1675     -              
ลา้นบาท 82.3327       104.2065   158.0353     171.1561     184.6948     
ลา้นบาท 5.0000         45.2284     37.3920      17.3042      8.5000       
ลา้นบาท 123.0044      125.5408   113.5163     114.9312     115.8298     
ลา้นบาท 123.0044      125.5408   113.5163     114.9312     115.8298     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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539,465,400 บาท
1. งบบคุลากร 131,531,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 125,883,800           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 117,869,800           บาท

(1) อตัราเดมิ   261 อตัรา 98,696,200             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 211,337,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 112,640,800            บาท
เงนิงบประมาณ 98,696,200             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 9,561,600              บาท
(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 50,400                  บาท
(4) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 9,024,000              บาท
(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 537,600                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,014,000              บาท
(1) อตัราเดมิ   38 อตัรา 7,552,400              บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 453,200                บาท
(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 8,400                   บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,647,300              บาท
2. งบดาํเนินงาน 98,942,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 84,927,100             บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,015,800             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 14,015,800             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 10,507,700             บาท
(2) ค่าประปา 769,800                บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 323,100                บาท
(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 2,415,200              บาท

3. งบลงทนุ 159,556,500           บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 159,556,500           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 14,289,700             บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 14,289,700             บาท

(1) ชดุปฏบิตักิารเฉพาะทางการโปรแกรมบนมอืถอืดว้ยระบบปฏบิตักิารแอน
ดรอยด ์1 ชดุ 3,278,000              บาท
(2) ชดุครภุณัฑจ์ลุชวีวทิยาพื้นฐาน 1 ชดุ 4,511,700              บาท
(3) ชดุปฏบิตักิารเครือ่งจกัรกลการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวและหลงัการเก็บเกี่ยว 
1 ชดุ 6,500,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 145,266,800           บาท
3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 47,016,800             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 10,251,800             บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยอีอกแบบวศิวกรรมและสถาปตัยกรรม 1 หลงั 36,765,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 258,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 12,900,000             บาท
เงนิงบประมาณ 245,100,000            บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 36,765,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 104,167,500            บาท
ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 104,167,500            บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 41,800,000             บาท
(1) โครงการก่อสรา้งอาคารกจิการนกัศึกษา ศูนยห์นัตรา 1 หลงั 41,800,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 10,450,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 41,800,000             บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,982,000             บาท
(1) อาคารปฎบิตักิารและเอนกประสงค ์1 หลงั 18,982,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 126,559,900            บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 23,826,000             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 29,955,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 47,468,900             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 18,982,000             บาท

3.1.2.4 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,468,000             บาท
(1) โครงการปรบัปรงุอาคารเรยีนรวมและเอนกประสงคฯ์ 1 โครงการ 37,468,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 105,690,000            บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 15,105,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 47,832,500             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 37,468,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 104,206,500           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 104,206,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 100,706,500            บาท
2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 3,500,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 45,228,400             บาท
1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 40,108,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 5,120,400              บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           -             2.5000      2.5000      
-              -                -             -              2.5000       2.5000       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 36 36 37 38 39
 ( 36 )

รอ้ยละ 87 88 89 90 90

 ( - )
รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )
ลา้นบาท 2.6723 2.5000 2.8840 2.9706 3.0300

 ( - )
ลา้นบาท 3.3670         3.2086      3.5926        3.6792        3.7386        
ลา้นบาท 2.6723         2.5000      2.8840        2.9706        3.0300        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 2.6723         2.5000      2.8840       2.9706       3.0300       
ลา้นบาท 0.6947         0.7086      0.7086        0.7086        0.7086        
ลา้นบาท 0.6947         0.7086      0.7086       0.7086       0.7086       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    2,500,000 
7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    2,500,000 

 เพือ่ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษา บุคลากร และชมุชน ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การใหค้วามรูด้า้นศิลปวฒันธรรม และการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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2,500,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           3.4652      1.0000      4.4652      
-              -                -             3.4652       -              3.4652       
-              -                -             -              1.0000       1.0000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 15 11 71 72 72
 ( 15 )

โครงการ 15 11 71 72 72

 ( 15 )
รอ้ยละ 75 50 50 53 53

 ( - )
ลา้นบาท 9.7485 4.4652 28.4729 28.4904 28.5079

 ( - )
ลา้นบาท 18.5121        13.2652     37.3729      37.4904      37.6079      
ลา้นบาท 9.7485         4.4652      28.4729      28.4904      28.5079      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             0.1925       0.2100       0.2275       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 9.7485         3.4652      27.2804      27.2804      27.2804      
ลา้นบาท -                1.0000      1.0000       1.0000       1.0000       
ลา้นบาท 8.7636         8.8000      8.9000        9.0000        9.1000        
ลา้นบาท 8.7636         8.8000      8.9000       9.0000       9.1000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   17,378,100 
7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    4,465,200 

 เพือ่ใหม้ผีลงานวจิยั งานสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมในการพฒันาทอ้งถิน่ ชมุชนสงัคมและเพือ่การแข่งขนัในเชงิ
พาณิชยไ์ด ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. วจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. การบรหิารงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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4,465,200 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,465,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,465,200              บาท
1) โครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,465,200              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 1,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคณุภาพการวจิยั 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           12.9129    -             12.9129    
-              -                -             12.9129      -              12.9129      

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 17 28 21 22 22
 ( 17 )

โครงการ 17 28 21 22 22

 ( 17 )
รอ้ยละ 75 50 50 53 53

 ( - )
ลา้นบาท 9.0147 12.9129 11.2551 11.6916 11.6916

 ( - )
ลา้นบาท 9.1597         13.0629     11.4151      11.8616      11.8716      
ลา้นบาท 9.0147         12.9129     11.2551      11.6916      11.6916      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 9.0147         12.9129     11.2551      11.6916      11.6916      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 0.1450         0.1500      0.1600        0.1700        0.1800        
ลา้นบาท 0.1450         0.1500      0.1600       0.1700       0.1800       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   12,912,900 

 เพือ่ใหม้ผีลงานวจิยั งานสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมในการพฒันาทอ้งถิน่ ชมุชน สงัคม และเพือ่การแข่งขนัในเชงิ
พาณิชยไ์ด ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. วจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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12,912,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 12,912,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,912,900             บาท
1) โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 12,912,900             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เป็นมหาวทิยาลยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคุณภาพชัน้นาํใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทีมุ่ง่เนน้การผลตินกัปฏบิตัดิา้นวชิาชพี เพือ่พฒันาชมุชนและสงัคม

1) จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาบนพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ทีม่คุีณภาพตามมาตรฐาน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร   2) สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรม บนพื้นฐานของ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสู่ีการผลติ การบรกิารและการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหป้ระเทศ    3) มุง่บรกิารวชิาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีสงัคม    4) ทาํนุบาํรุงศาสนา อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม  และรกัษาสิง่แวดลอ้ม    5) 
บรหิารจดัการดว้ยระบบธรรมาภบิาล  เพือ่เพิม่ศกัยภาพการทาํงานขององคก์ร

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

1,303,361,800              
1,366,399,200              
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,534.6335     1,587.7870     2,317.7966     1,801.9843     1,914.4826     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,303.3618     1,366.3992     2,067.4814     1,526.6376     1,611.6015     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 231.2717        221.3878        250.3152        275.3467        302.8811        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 231.2717       221.3878       250.3152       275.3467       302.8811       
1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ
กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วม โครงการต่อประโยชนข์องการเตรยีม
ความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มี
การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สูป่ระชาคมอาเชยีน

โครงการ 1 2

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               4.8000        95.0000       -               -               
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี
คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 278.6397     284.3546     645.6682     268.3374     277.9971     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 55.1748         39.2898         43.5016         47.8519         52.6372         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 55.1748         39.2898         43.5016         47.8519         52.6372         
3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ
พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั
ของประเทศ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

498



เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป
ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 86 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์
จากการบรกิาร

รอ้ยละ 85 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่
ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน
เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.0000       13.0000       27.6533       30.4186       33.4605       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.6811          2.2491          2.4740          2.7214          2.9935          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.6811          2.2491          2.4740          2.7214          2.9935          
4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ
ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน
ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ
ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 956.0527     1,019.2843   1,171.4374   1,087.3869   1,145.5997   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 160.3236        166.4843        189.6386        208.6024        229.4624        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 160.3236       166.4843       189.6386       208.6024       229.4624       
5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ
อนุรกัษ ์ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ / 
กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 10 15 15 15 15

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ / กิจกรรมที่
มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 10 15 15 15 15

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.8000        4.8000        10.7801       11.8581       13.0439       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.7018          1.3273          1.4600          1.6060          1.7666          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.7018          1.3273          1.4600          1.6060          1.7666          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื
นานาชาติ

โครงการ 23 25 35 40 45

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนงานวจิยั/นวตักรรม
 ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ ประโยชน ์
ต่อสงัคม ชมุชน

โครงการ 30 35 40 45 50

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนงานวจิยั/นวตักรรม ที่
นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 27 30 35 40 45

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 52.8694       40.1603       116.9424     128.6366     141.5003     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 11.3904         12.0373         13.2410         14.5650         16.0214         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 11.3904         12.0373         13.2410         14.5650         16.0214         
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 82.2731     387.8344    -              -              31.6425     
2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

3 212.9442    162.3923    -              -              43.5495     

รวม 5 295.2173    550.2267    -              -              75.1920      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  295,217,300  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 4,800,000                    
2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 1,316,638,900               
3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 4,800,000                    
4. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 40,160,300                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 309.9470     175.2891     324.1461     422.7024     134.3146     1,366.3992   
1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน

-               -               -               -               4.8000        4.8000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           4.8000         4.8000 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา
คุณภาพการศึกษา

309.9470     175.2891     324.1461     382.5421     124.7146     1,316.6389   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

       78.7795        23.2020        92.6289        79.7442        10.0000      284.3546 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          13.0000              -          13.0000 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     231.1675      152.0871      231.5172      289.7979      114.7146    1,019.2843 

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ
พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               -               4.8000        4.8000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           4.8000         4.8000 

4. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               40.1603       -               40.1603       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

             -                -                -          29.5370              -          29.5370 

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์
ความรู ้

             -                -                -          10.6233              -          10.6233 

          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     2  ปี (ปี 2557 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
-             -              -           -             4.8000      4.8000      
-              -                -             -              4.8000       4.8000       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 330 330
 ( - )

รอ้ยละ 60 60
 ( - )

รอ้ยละ 80 80

 ( - )
ลา้นบาท 4.8000 95.0000

 ( - )

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    4,800,000 
7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    4,800,000 

 1.  เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ / นกัศึกษา  บุคลากร ทาง
การศึกษาและประชาชนท ัว่ไป2.  เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ  และพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีอง
ประชาคมอาเซยีน3.  เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรู ้ เกี่ยวกบัอาเซยีนที่มคีวามพรอ้มสาํหรบันกัศึกษา ครู อาจารยท์าง
การศึกษา รวมท ัง้ประชาชนในชมุชนใกลเ้คียง

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

                   99,800,000 
                   99,800,000 
                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ / กิจกรรม ที่แลว้เสรจ็
ตามระยะเวลา

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน / ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณ
ที่ไดร้บัจดัสรร
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ลา้นบาท -                4.8000      95.0000      -               -               
ลา้นบาท -                4.8000      95.0000      -               -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                4.8000      95.0000      -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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4,800,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 4,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน 4,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
78.7795    23.2020      92.6289   79.7442    10.0000    284.3546   
78.7795      23.2020       92.6289     79.7442      10.0000      284.3546     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,930 2,080 2,150 2,500 2,500
 ( 1,585 )

คน 6,190 6,270 6,610 6,990 6,990
 ( 6,040 )

คน 2,730 2,500 2,500 2,500 2,500
 ( 2,300 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )
รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )
ลา้นบาท 166.0378 191.7257 257.8338 268.3374 277.9971

 ( 60.57 )

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา               1,316,638,900 
7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  284,354,600 

 เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพอดุมศึกษาสาํหรบัสถาบนัอดุมศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
 ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 333.8145      323.6444   689.1698     316.1893     330.6343     
ลา้นบาท 278.6397      284.3546   645.6682     268.3374     277.9971     
ลา้นบาท 79.8917       78.7795     79.4504      81.0565      79.4005      
ลา้นบาท 23.0556       23.2020     59.1442      61.7631      64.5497      
ลา้นบาท 112.6019      92.6289     387.8344     -              -              
ลา้นบาท 46.2895       79.7442     74.0930      78.4027      84.8311      
ลา้นบาท 16.8010       10.0000     45.1462      47.1151      49.2158      
ลา้นบาท 55.1748        39.2898     43.5016      47.8519      52.6372      
ลา้นบาท 55.1748       39.2898     43.5016      47.8519      52.6372      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้

507



284,354,600 บาท
1. งบบคุลากร 78,779,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 75,453,000             บาท
1.1.1 เงนิเดือน 67,509,200             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 4,322,400              บาท
(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 2,941,200              บาท
(3) อตัราเดมิ 60,245,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,943,800              บาท
(1) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 449,600                บาท
(2) อตัราเดมิ 7,494,200              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,326,500              บาท
2. งบดาํเนินงาน 23,202,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,202,000             บาท
3. งบลงทนุ 92,628,900             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 92,628,900             บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 92,628,900             บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 82,273,100             บาท
(1) อาคารปฏบิตักิารคณะศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม พรอ้มศูนย์
ศิลปวฒันธรรม และอาคารอเนกประสงค ์1 รายการ 24,395,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 350,000,000            บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 59,850,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 24,395,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 248,255,000            บาท

(2) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ พรอ้มอาคาร
อเนกประสงค ์1 รายการ 57,878,100             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 282,850,000            บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 38,475,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 32,775,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 57,878,100             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 139,579,400            บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 10,355,800             บาท
(1) ระบบผลตินํา้ประปาผวิดนิพื้นทีโ่คกส ี1 รายการ 10,355,800             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 79,744,200             บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 79,744,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 75,929,200             บาท
2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 3,815,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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5. งบรายจา่ยอืน่ 10,000,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 10,000,000             บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           13.0000    -             13.0000    
-              -                -             13.0000      -              13.0000      

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 44 80 157 173 190

 ( 14 )
รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )
รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )
ลา้นบาท 11.0000 13.0000 27.6533 30.4186 33.4605

 ( 1.4105 )
ลา้นบาท 13.6811        15.2491     30.1273      33.1400      36.4540      
ลา้นบาท 11.0000        13.0000     27.6533      30.4186      33.4605      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 11.0000       13.0000     27.6533      30.4186      33.4605      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 2.6811         2.2491      2.4740        2.7214        2.9935        
ลา้นบาท 2.6811         2.2491      2.4740       2.7214       2.9935       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   13,000,000 

 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารศึกษาและบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาตนเอง  หน่วยงานและชมุชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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13,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 13,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,000,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 13,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
231.1675   152.0871    231.5172 289.7979   114.7146   1,019.2843 

-              -                -             -              79.7146      79.7146      

231.1675     152.0871      231.5172   289.7979     35.0000      939.5697     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 4,490 4,250 4,970 5,510 5,630
 ( 3,406 )

คน 15,780 16,000 17,190 17,920 17,950
 ( 15,980 )

คน 6,630 6,450 6,450 6,450 6,450
 ( 6,099 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )
รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )
ลา้นบาท 597.4762 788.0525 1,009.0451 1,087.3869 1,145.5997

 ( 259.4541 )

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี               1,019,284,300 

 เพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีจีาํนวนเพิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์าร
พฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
2. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
 ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร
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ลา้นบาท 1,116.3763    1,185.7686 1,361.0760   1,295.9893   1,375.0621   
ลา้นบาท 956.0527      1,019.2843 1,171.4374   1,087.3869   1,145.5997   
ลา้นบาท 227.3918      231.1675   238.2389     241.5342     246.9862     
ลา้นบาท 153.5525      152.0871   274.5250     285.1612     296.3890     
ลา้นบาท 358.5765      231.5172   162.3923     -              -              
ลา้นบาท 191.5319      289.7979   373.2105     394.7783     419.6485     
ลา้นบาท 25.0000       114.7146   123.0707     165.9132     182.5760     
ลา้นบาท 160.3236      166.4843   189.6386     208.6024     229.4624     
ลา้นบาท 160.3236      166.4843   189.6386     208.6024     229.4624     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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1,019,284,300 บาท
1. งบบคุลากร 231,167,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 222,781,800           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 210,138,300           บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 14,500,800             บาท
(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 13,708,800             บาท
(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,732,800              บาท
(4) อตัราเดมิ 180,177,400            บาท
(5) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 18,500                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 12,643,500             บาท
(1) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 715,700                บาท
(2) อตัราเดมิ 11,927,800             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,385,700              บาท
2. งบดาํเนินงาน 152,087,100           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 124,614,100           บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 27,473,000             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 27,473,000             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 17,616,400             บาท
(2) ค่าประปา 3,343,200              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 6,135,000              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 378,400                บาท

3. งบลงทนุ 231,517,200           บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 231,517,200           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 11,823,000             บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 11,823,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 8,481,000              บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(2) ชดุปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์1 ชดุ 1,772,000              บาท
(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารผลติยางพารา 1 ชดุ 1,570,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 219,694,200           บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 218,494,200            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10
 ลา้นบาท 5,550,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) อาคารปฏบิตักิารคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์1 หลงั 80,182,700             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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งบประมาณทัง้สิ้น 303,850,000            บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 41,325,000             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 69,919,800             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 97,230,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 80,182,700             บาท

(3) อาคารเรยีนรวมวทิยาเขตสุรนิทร ์1 หลงั 83,012,500             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 260,500,000            บาท
ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 35,625,000             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 42,552,800             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 86,284,700             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 83,012,500             บาท

(4) อาคารปฏบิตักิารคณะวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 49,749,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 306,640,000            บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 42,750,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 36,416,700             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 49,749,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 162,392,300            บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 1,200,000              บาท
(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,200,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4. งบเงนิอดุหนุน 289,797,900           บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 289,797,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 278,166,400            บาท
2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 11,631,500             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 114,714,600           บาท
1) โครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 79,714,600             บาท
2) โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 15,000,000             บาท
3) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 20,000,000             บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           -             4.8000      4.8000      
-              -                -             -              4.8000       4.8000       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 45 50 100 110 121
 ( 22 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )
รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )
ลา้นบาท 4.8000 4.8000 10.7801 11.8581 13.0439

 ( 2.0735 )
ลา้นบาท 6.5018         6.1273      12.2401      13.4641      14.8105      
ลา้นบาท 4.8000         4.8000      10.7801      11.8581      13.0439      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 4.8000         4.8000      10.7801      11.8581      13.0439      
ลา้นบาท 1.7018         1.3273      1.4600        1.6060        1.7666        
ลา้นบาท 1.7018         1.3273      1.4600       1.6060       1.7666       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    4,800,000 
7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    4,800,000 

  เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัศิลปะและวฒันธรรมไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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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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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           29.5370    -             29.5370    
-              -                -             29.5370      -              29.5370      

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 58 68 172 189 208
 ( 58 )

โครงการ 58 68 172 189 208

 ( 58 )
รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( 50 )
ลา้นบาท 23.7999 29.5370 89.2473 98.1720 107.9892

 ( 23.7999 )
ลา้นบาท 25.5223        31.0629     90.9258      100.0183     110.0201     
ลา้นบาท 23.7999        29.5370     89.2473      98.1720      107.9892     
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 23.7999       29.5370     89.2473      98.1720      107.9892     
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.7224         1.5259      1.6785        1.8463        2.0309        
ลา้นบาท 1.7224         1.5259      1.6785       1.8463       2.0309       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา                   40,160,300 
7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   29,537,000 

 เพือ่ใหม้ผีลงานที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน  สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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29,537,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 29,537,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 29,537,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 29,537,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -              -           10.6233    -             10.6233    
-              -                -             10.6233      -              10.6233      

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 58 27 76 84 92
 ( 58 )

โครงการ 58 27 76 84 92

 ( 58 )
รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( 50 )
ลา้นบาท 29.0695 10.6233 27.6951 30.4646 33.5111

 ( 29.0695 )
ลา้นบาท 38.7375        21.1347     39.2576      43.1833      47.5016      
ลา้นบาท 29.0695        10.6233     27.6951      30.4646      33.5111      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 29.0695       10.6233     27.6951      30.4646      33.5111      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 9.6680         10.5114     11.5625      12.7187      13.9905      
ลา้นบาท 9.6680         10.5114     11.5625      12.7187      13.9905      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   10,623,300 

 เพือ่ใหม้ผีลงานที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน  สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั
จดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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10,623,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 10,623,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,623,300             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 10,623,300             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เล่มที่ ๘ (๔)
	สารบัญ
	กระทรวงศึกษาธิการ
	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
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