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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา เป็นสถาบนัผลติและพฒันาครูและบณัฑติทีม่คุีณธรรมนาํความรู ้บรกิารวชิาการ 

งานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ เด่นทางศิลปวฒันธรรม พรอ้มนาํสู่อาเซยีน

1. จดัการศึกษาทีห่ลากหลายและพฒันาบคุลากรในทอ้งถิน่ใหม้คุีณภาพและคุณธรรม   2. บรกิารวชิาการและ

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็บนฐานของการมส่ีวนร่วม   3. ผลติ พฒันาครู และ

บคุลากรทางการศึกษา ใหม้คุีณภาพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของวชิาชพีครู   4. ส่งเสรมิ และสบืสานโครงการ

อนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํร ิ  5. วจิยั และพฒันาเพือ่สรา้งสมองคค์วามรู ้ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องทอ้งถิน่  

 6. ส่งเสรมิ สบืสาน และสรา้งสรรค ์ศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่และของชาต ิ  7. พฒันาระบบบรหิารจดัการ 

  8. เตรยีมความพรอ้มของบคุลากรในทอ้งถิน่เขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

349,867,500                

425,297,800                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 562.8823        651.0966        929.5206        844.8041        859.6435        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 349.8675        425.2978        676.2522        589.0242        620.6613        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 213.0148        225.7988        253.2684        255.7799        238.9822        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 213.0148       225.7988       253.2684       255.7799       238.9822       

1. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 648 648 648 648 648

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.2794        2.2855        2.5030        2.5030        2.5030        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.0541          4.0541          4.3669          4.5357          4.0053          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.0541          4.0541          4.3669          4.5357          4.0053          

2. ประชาชนในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการศึกษาที่มี

คุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ดาํเนินการก่อสรา้ง

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยาเขตสตูลแลว้

เสรจ็

รอ้ยละ 72 73 74 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:อาคารและสิง่ก่อสรา้งได ้

มาตรฐานตามขอบเขตของงานและแบบรูป

รายการที่กาํหนด

รอ้ยละ 80 85 90 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของงานก่อสรา้งแลว้

เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 70 75 80 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               45.9000       114.0000     250.2000     264.6000     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 12.3000         33.9000         29.8000         7.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 12.3000         33.9000         29.8000         7.5000          

3. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ในสงักดั

มหาวทิยาลยัฯ ไดร้บัการสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ย่าง

มีคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนใน

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ไดร้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

คน 72 72 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.2470        0.2040        0.2650        0.2650        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. มหาวทิยาลยัผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลนใหม้ี

คุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบั

สากล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 80 83 85 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 80 83 85 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 72 74 75 76

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 153.8249     214.7262     312.7244     217.8184     230.8372     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 41.2955         25.4180         25.4874         26.3520         27.0396         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 41.2955         25.4180         25.4874         26.3520         27.0396         

5. มหาวทิยาลยัสามารถผลติและพฒันากาํลงัคน

ดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้ีคุณภาพมาตรฐานตาม

ความตอ้งการของประเทศและเพือ่รองรบัการเปิด

เสรปีระชาคมอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 88 90 93

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 80 83 85 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 72 74 75 76

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 175.4603     151.0419     226.3498     94.7278       97.4611       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 163.3344        179.6678        185.0578        190.6095        196.3277        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 163.3344       179.6678       185.0578       190.6095       196.3277       

6. ประชาชนและหน่วยงานในชมุชนและสงัคม

ไดร้บัการบรกิารวชิาการใหม้ีความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพภายใน

การแข่งขนั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75 80 85 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 85 90 95
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.4802       8.9800        12.0000       12.0000       12.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. มหาวทิยาลยัไดร้บัการยกระดบัคุณภาพ

งานวจิยั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวน/รอ้ยละของ

งานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ใน

วารสารระดบัชาติและนานาชาติ

รอ้ยละ 8 8 9 10 11

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

ผลงาน 1 1 2 3 4

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 22 10 11 12 13

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

ผลงาน 22 10 11 12 13

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.8757        1.2662        5.0000        8.0000        10.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.0279          3.0430          3.0582          3.0735          3.0888          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.0279          3.0430          3.0582          3.0735          3.0888          

8. ประชาคมทัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั

 ไดร้บัการปลูกฝงัค่านิยมในการร่วมสรา้งสรรค ์

พฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์ทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 10 10 12 13 14

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนิสตินกัศึกษา

 ที่เหน็ถงึความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 83 85 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 83 85 88

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.7000        0.8940        3.4100        3.5100        3.2600        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.3029          1.3159          1.3981          1.4092          1.0208          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.3029          1.3159          1.3981          1.4092          1.0208          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันา

พเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3 45.9000     91.8000     91.8000     -              25.5000     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3 61.2909     134.1453    -              -              21.2998     

3. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

1 35.0480     108.7720    -              -              18.8000     

รวม 7 142.2389    334.7173    91.8000      -              65.5998      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  96,338,900  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  45,900,000  บาท

1. แผนงานแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 45,900,000                   

2. แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา 204,000                      

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาต ัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,285,500                    

4. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 374,748,100                 

5. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 894,000                      

6. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 1,266,200                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 88.5270       53.1826       166.5235     107.8647     9.2000        425.2978     

1. แผนงาน :  แกไ้ขปญัหาและพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -               45.9000       -               -               45.9000       

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการศึกษาใน

เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

             -                -          45.9000              -                -          45.9000

2. แผนงาน :  สนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา

-               0.2040        -               -               -               0.2040        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.2040              -                -                -           0.2040

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

-               -               -               2.2855        -               2.2855        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           2.2855              -           2.2855

4. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

88.5270       52.2286       120.6235     104.1690     9.2000        374.7481     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       47.3957        26.5368        71.8742         3.1352         2.1000      151.0419

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       41.1313        25.6918        48.7493        95.5538         3.6000      214.7262

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           5.4800         3.5000         8.9800

5. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               0.7500        -               0.1440        -               0.8940        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -           0.7500              -           0.1440              -           0.8940

6. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               1.2662        -               1.2662        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           1.2662              -           1.2662

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2560)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              45.9000   -             -             45.9000    

-              -                45.9000     -              -              45.9000      

7.1 แผนงาน : แกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้                   45,900,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

                  45,900,000

 1. เพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นเขตพื้นที่ชายแดนเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ  2. เพือ่ก่อสรา้งมหาวทิยาลยัราชภฏั

สงขลา วทิยาเขตสตูล

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยาเขตสตูล  จงัหวดัสตูล

                2,634,552,800

                2,560,052,800

                   74,500,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา วทิยาเขตสตูล
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 20 50 70 80

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 70 75 80 85

 ( - )

ลา้นบาท -                58.2000     147.9000     280.0000     272.1000     

ลา้นบาท -                45.9000     114.0000     250.2000     264.6000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                45.9000     114.0000     250.2000     264.6000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                12.3000     33.9000      29.8000      7.5000        

ลา้นบาท -                12.3000     33.9000      29.8000      7.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ดาํเนินการก่อสรา้งอาคารเรยีน กลุม่อาคาร

่ ่

เชงิคุณภาพ : อาคารและสิง่ก่อสรา้งไดม้าตรฐานตาม

ขอบเขตของงานและรูปแบบรายการที่กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2555 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

-             0.2040       -           -             -             0.2040      

-              0.2040         -             -              -              0.2040       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 72 72 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 0.2470         0.2040      0.2650        0.2650        -               

ลา้นบาท 0.2470         0.2040      0.2650        0.2650        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.2470         0.2040      0.2650       0.2650       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา                       204,000

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       204,000

 เพือ่พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ใหแ้ก่นกัเรยีนในระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1

 โรงเรยีนสาธติ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

                       981,000

                       981,000

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั

้ ่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปี

ที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็เลต็) เพือ่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนในระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา

้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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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

-             -              -           2.2855      -             2.2855      

-              -                -             2.2855       -              2.2855       

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 648 648 648 648 648

 ( 648 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 14.9159        6.3396      6.8699        7.0387        6.5083        

ลา้นบาท 7.8378         2.2855      2.5030        2.5030        2.5030        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.8378         2.2855      2.5030       2.5030       2.5030       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.0781         4.0541      4.3669        4.5357        4.0053        

ลา้นบาท 7.0781         4.0541      4.3669       4.5357       4.0053       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    2,285,500

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   2,285,500

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

 โรงเรยีนสาธติ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

                   41,672,400

                   17,632,300

                   24,040,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุน

้ ้

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูป้กครองมคีวามพงึพอใจที่

้ ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

47.3957    26.5368      71.8742   3.1352      2.1000      151.0419   

47.3957      26.5368       71.8742     3.1352       2.1000       151.0419     

7.4 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม                  374,748,100

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  151,041,900

 1. เพือ่ผลติบณัฑติระดบัอดุมศึกษาดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้คุีณภาพและมคุีณธรรมนาํความรู ้และตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของประเทศ  2.เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่  3.เพือ่พฒันาหลกัสูตรและ

การประกนัคุณภาพการศึกษาตลอดจนพฒันาการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,366 1,210 1,572 2,003 2,045

 ( 296 )

คน 1,986 2,485 2,485 2,535 2,235

 ( - )

คน 7,590 8,735 9,503 10,035 10,720

 ( 5,884 )

รอ้ยละ 70 72 74 75 78

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 72.8613 79.1677 81.9439 84.5672 87.8005

 ( 30.5320 )

ลา้นบาท 338.7947      330.7097   411.4076     285.3373     293.7888     

ลา้นบาท 175.4603      151.0419   226.3498     94.7278      97.4611      

ลา้นบาท 45.8777       47.3957     49.7799      52.3072      54.9861      

ลา้นบาท 22.8910       26.5368     33.3532      33.0492      32.8036      

ลา้นบาท 102.6262      71.8742     134.1453     -              -              

ลา้นบาท 2.5154         3.1352      2.7714       2.7714       2.7714       

ลา้นบาท 1.5500         2.1000      6.3000       6.6000       6.9000       

ลา้นบาท 163.3344      179.6678   185.0578     190.6095     196.3277     

ลา้นบาท 163.3344      179.6678   185.0578     190.6095     196.3277     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

41.1313    25.6918      48.7493   95.5538    3.6000      214.7262   

41.1313      25.6918       48.7493     95.5538      3.6000       214.7262     

7.4.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  214,726,200

 1. เพือ่ผลติบณัฑติระดบัอดุมศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้คุีณภาพและมคุีณธรรมนาํความรู ้และ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ  2.เพือ่พฒันาหลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษาตลอดจนการ

พฒันาการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี3.เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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7.4.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 800 574 564 949 920

 ( 200 )

คน 1,920 1,460 1,460 1,420 1,420

 ( - )

คน 4,750 5,290 4,749 5,020 5,120

 ( 2,983 )

รอ้ยละ 70 72 74 75 78

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 124.6739 165.9769 193.6579 212.1962 229.4552

 ( 31.6742 )

ลา้นบาท 195.1204      240.1442   338.2118     244.1704     257.8768     

ลา้นบาท 153.8249      214.7262   312.7244     217.8184     230.8372     

ลา้นบาท 36.6788       41.1313     43.5271      45.4992      46.9617      

ลา้นบาท 22.4467       25.6918     42.0778      38.7148      35.3388      

ลา้นบาท 29.1510       48.7493     108.7720     -              -              

ลา้นบาท 62.3334       95.5538     113.5475     128.6044     143.1367     

ลา้นบาท 3.2150         3.6000      4.8000       5.0000       5.4000       

ลา้นบาท 41.2955        25.4180     25.4874      26.3520      27.0396      

ลา้นบาท 41.2955       25.4180     25.4874      26.3520      27.0396      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบรอ้ยละ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.4800      3.5000      8.9800      

-              -                -             5.4800       3.5000       8.9800       

7.4.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,700 2,700 3,000 3,000 3,000

 ( 1,700 )

โครงการ 50 50 50 50 50

 ( 3 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 95 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 13.4802 8.9800 12.0000 12.0000 12.0000

 ( 1.4153 )

ลา้นบาท 13.4802        8.9800      12.0000      12.0000      12.0000      

ลา้นบาท 13.4802        8.9800      12.0000      12.0000      12.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.4802         5.4800      4.0000       4.0000       4.0000       

ลา้นบาท 8.0000         3.5000      8.0000       8.0000       8.0000       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    8,980,000

 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

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.7500       -           0.1440      -             0.8940      

-              0.7500         -             0.1440       -              0.8940       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 10 11 12 13

 ( 6 )

คน 12,300 14,500 15,800 16,140 18,000

 ( 2,500 )

รอ้ยละ 95 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 95 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 0.7000 0.8940 3.4100 3.5100 3.2600

 ( 0.2355 )

ลา้นบาท 2.0029         2.2099      4.8081        4.9192        4.2808        

ลา้นบาท 0.7000         0.8940      3.4100        3.5100        3.2600        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.7000         0.7500      1.4100       1.5100       1.2600       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.1440      2.0000       2.0000       2.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.3029         1.3159      1.3981        1.4092        1.0208        

ลา้นบาท 1.3029         1.3159      1.3981       1.4092       1.0208       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                       894,000

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                       894,000

 1. เพือ่ส่งเสรมิ สบืสาน เผยแพร่ และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาและประชาชนในทอ้งถิน่ 2. เพือ่

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นภาคใต ้3. เพือ่พฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศและสรา้งเครอืข่ายขอ้มลูและแหลง่

เรยีนรูท้างศิลปะและวฒันธรรม  4. เพือ่ศึกษาคน้ควา้วจิยัดา้นศิลปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.6.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           1.2662      -             1.2662      

-              -                -             1.2662       -              1.2662       

7.6.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 30 7 20 25 30

 ( 1 )

โครงการ 30 7 20 25 30

 ( - )

ผลงาน 30 7 20 25 30

 ( - )

รอ้ยละ 80 85 90 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 3.8757 1.2662 5.0000 8.0000 10.0000

 ( - )

ลา้นบาท 6.9036         4.3092      8.0582        11.0735      13.0888      

ลา้นบาท 3.8757         1.2662      5.0000        8.0000        10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.8757         1.2662      5.0000       8.0000       10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.0279         3.0430      3.0582        3.0735        3.0888        

ลา้นบาท 3.0279         3.0430      3.0582       3.0735       3.0888       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                    1,266,200

7.6.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    1,266,200

 1. เพือ่สรา้งผลงานวจิยัและถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการวจิยัแก่ชมุชนทอ้งถิน่และประเทศ 2. เพือ่ส่งเสรมิการ

ทาํวจิยัที่เป็นประโยชนต่์อการพฒันาทอ้งถิน่และประเทศตามเอกลกัษณข์องมหาวทิยาลยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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2,285,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,285,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,285,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,285,500              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 365,100                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 211,700                บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 220,300                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,188,000              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 300,400                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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204,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 204,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 204,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 204,000                บาท

(1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 204,000                บาท

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 204,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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45,900,000 บาท

1. งบลงทนุ 45,900,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 45,900,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 45,900,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,200,000             บาท

(1) อาคารหอพกันกัศึกษา 1 หลงั 16,200,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 90,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 81,000,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 16,200,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 32,400,000             บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 32,400,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,600,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวม พรอ้มครภุณัฑป์ระจาํอาคาร 1 หลงั 21,600,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 120,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 108,000,000            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 21,600,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 43,200,000             บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 43,200,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,100,000              บาท

(1) ก่อสรา้งถนน ลานจอดรถและสะพาน 1 รายการ 8,100,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 45,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 40,500,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 8,100,000              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 16,200,000             บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 16,200,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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151,041,900 บาท

1. งบบคุลากร 47,395,700             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 46,147,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 46,147,700             บาท

(1) อตัราเดมิ 39,737,300             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 4,826,400              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,584,000              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,248,000              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 1,248,000              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 1,248,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 29,832,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 28,584,600             บาท

เงนิงบประมาณ 1,248,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 26,536,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,443,600             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,443,600             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 6,630,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 1,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,810,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,810,300             บาท

เงนิงบประมาณ 1,000,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจา้งและควบคมุงาน 600,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,600,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 600,000                บาท

(5) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุ 720,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,978,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,478,300              บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 400,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,400,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 400,000                บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 500,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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งบประมาณทัง้สิ้น 4,500,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 1,200,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,272,200              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,072,200              บาท

เงนิงบประมาณ 1,200,000              บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,100,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,600,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,100,000              บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 400,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 900,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท

เงนิงบประมาณ 400,000                บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,400,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 900,000                บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

(13) วสัดกุารศึกษา 6,988,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,488,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 6,988,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,093,200              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 4,093,200              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 199,600                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 699,600                บาท

เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท

เงนิงบประมาณ 199,600                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,290,600              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,282,800              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,992,200              บาท

เงนิงบประมาณ 1,290,600              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 2,603,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 12,603,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 2,603,000              บาท
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3. งบลงทนุ 71,874,200             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 71,874,200             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 10,583,300             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 45,000                  บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 45,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครือ่งขดัพื้นและปัน่เงา 1 เครือ่ง 45,000                  บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 10,538,300             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,498,300              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 142 หน่วย)

(1.1) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2000 ANSI Lumens 

2 เครือ่ง 43,800                  บาท

(1.2) เครือ่ง visualizer 3 เครือ่ง 135,000                บาท

(1.3) วงป่ีพาทยพ์ื้นบา้นภาคใต ้ 10 วง 200,000                บาท

(1.4) เครือ่งไมโครคอมพวิเตอรพ์รอ้มโตะ๊และเครือ่งพมิพ ์20 ชดุ 800,000                บาท

(1.5) จกัรปกัเยบ็เพือ่การออกแบบ 10 ชดุ 250,000                บาท

(1.6) เปียโนไฟฟ้า (Electric Piano) 20 เครือ่ง 800,000                บาท

(1.7) เครือ่งตดัสติก๊เกอรพ์รอ้มขาตัง้ หนา้กวา้ง1.20 เมตร 1 ชดุ 189,000                บาท

(1.8) เครือ่งคอมพวิเตอร ์พรอ้มจอ LED ขนาด 20นิ้ว พรอ้มเครือ่งสาํรองไฟ 

โตะ๊และเกา้อี้คอมพวิเตอร ์4 ชดุ 220,000                บาท

(1.9) ซอฟแวรภ์าษาองักฤษ Speexx 50 ชดุ 800,000                บาท

(1.10) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารคณะวทิยาการจดัการ 20 รายการ 5,996,500              บาท

(1.11) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ANSI Lumens

 ระดบั True XGA 2 เครือ่ง 64,000                  บาท

(2) ลฟิตโ์ดยสาร ขนาดบรรทกุ 550 กโิลกรมั  1 ชดุ 1,040,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 61,290,900             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,437,500             บาท

(1) อาคารคณะวทิยาการจดัการ  พรอ้มครภุณัฑ ์1 หลงั 36,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 200,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 190,000,000            บาท

ปี 2552 - 2553 ตัง้งบประมาณ 62,000,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 20,500,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 71,500,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท

(2) อาคารเรยีนคณะครศุาสตร ์พรอ้มครภุณัฑป์ระกอบอาคาร 1 หลงั 21,437,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 150,000,000            บาท
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เงนินอกงบประมาณ 7,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 142,500,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 28,500,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 4,500,000              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 21,437,500             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 88,062,500             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,853,400              บาท

(1) ต่อเตมิอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร ์ 1 รายการ 3,853,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 75,996,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,799,800              บาท

เงนิงบประมาณ 72,196,200             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 15,105,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 7,155,000              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 3,853,400              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 46,082,800             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 3,135,200              บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,470,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบัเดก็พกิารในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 720,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 360,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 390,000                บาท

4.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,665,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทนุการศึกษาพเิศษและครูพีเ่ลี้ยงเดก็ 740,200                บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสาํหรบัสนบัสนุนนกัศึกษาพกิาร 540,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนทนุการศึกษาสาํหรบันกัศึกษาพกิาร 385,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,100,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 700,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 500,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 350,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 250,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานกัศึกษาและการกฬีา 200,000                บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยภ์าษา 100,000                บาท
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214,726,200 บาท

1. งบบคุลากร 41,131,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 34,198,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 28,752,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 23,885,000             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 4,329,600              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 537,600                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,446,500              บาท

(1) อตัราเดมิ 5,138,200              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 308,300                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,932,600              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,932,600              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,932,600              บาท

2. งบดาํเนินงาน 25,691,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,340,300             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,340,300             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 462,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,200,000              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 2,572,800              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 493,500                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,093,500              บาท

เงนินอกงบประมาณ 600,000                บาท

เงนิงบประมาณ 493,500                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 400,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,200,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 800,000                บาท

เงนิงบประมาณ 400,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 202,000                บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 840,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,108,200              บาท

เงนินอกงบประมาณ 268,200                บาท

เงนิงบประมาณ 840,000                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 1,300,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,046,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 746,700                บาท

เงนิงบประมาณ 1,300,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(9) วสัดกุารศึกษา 15,870,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 18,870,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 15,870,000             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,351,500              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,351,500              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 107,800                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 137,800                บาท

เงนินอกงบประมาณ 30,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 107,800                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,883,000              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 360,700                บาท

3. งบลงทนุ 48,749,300             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 48,749,300             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 13,701,300             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 13,701,300             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 13,701,300             บาท

รวม 24 รายการ (รวม 79 หน่วย)

(1.1) กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 กระบอกตา 10 ตวั 550,000                บาท

(1.2) เครือ่งมอืปฏบิตักิารฟิสกิสพ์ื้นฐาน 2 ชดุ 1,000,000              บาท

(1.3) เครือ่งเก็บตวัอย่างฝุ่ นในบรรยากาศขนาดตัง้แต่ 10ไมครอนลงมาแบบ

ปรมิาตรสูง (PM 10 High Volume Air Sampler) 1 เครือ่ง 600,000                บาท

(1.4) ตูเ้ก็บสารเคม ีขนาดรวมไม่นอ้ยกวา่ 500x800x1,800 มลิลเิมตร 22 ชดุ 484,000                บาท

(1.5) โตะ๊ปฏบิตักิารกลางพรอ้มชัน้วางของขนาดรวม ไม่นอ้ยกวา่ 1500*4300*

900 มม. 12 ชดุ 2,282,800              บาท

(1.6) ระบบภาพและเสยีงประจาํหอ้งโถงกจิกรรมชัน้ 1  1 ชดุ 700,000                บาท

(1.7) กลอ้งจลุทรรศน(์Compound Microscope) 7 ตวั 269,500                บาท

(1.8) กลอ้งจลุทรรศนก์าํลงัขยายตํา่ (Stereo Microscope) 3 ตวั 120,000                บาท

(1.9) ชดุวเิคราะหน์ํา้หลายพารามเิตอร ์1 ชดุ 180,000                บาท

(1.10) เครือ่งทดสอบความทนทานต่อแรงดงึ(Tensile Machine) 1 เครือ่ง 950,000                บาท

(1.11) เครือ่งสาํรวจธรณีฟิสกิสท์างไฟฟ้า (DC Terrameter) 1 ชดุ 500,000                บาท

(1.12) เครือ่งผสมเอนกประสงค ์ขนาดความจ ุ5.0 ลติร 6 เครือ่ง 210,000                บาท

(1.13) เครือ่งกล ัน่ระเหยแบบหมนุ(Rotary Evaporator) 1 เครือ่ง 400,000                บาท

(1.14) เครือ่งวดัความหนดืของสารละลายพอลเิมอร ์1 เครือ่ง 120,000                บาท

26



(1.15) เครือ่งทดสอบการคงรูปของยาง(Moving Disk Rheometer) 1 เครือ่ง 950,000                บาท

(1.16) เครือ่งทดสอบความตา้นทานสภาพอากาศ(QUV Accelerated 

Weathering Tester) 1 เครือ่ง 900,000                บาท

(1.17) เครือ่งนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด 50 ลติร 1 เครือ่ง 270,000                บาท

(1.18) ชดุปฏบิตักิารพื้นฐานงานวศิวกรรม 1 ชดุ 800,000                บาท

(1.19) เตาอบชบุ 1 ตวั 400,000                บาท

(1.20) เครือ่งรดีแผ่นพลาสตกิ 1 เครือ่ง 990,000                บาท

(1.21) เครือ่งเชือ่มใตฟ้ลกัซ ์1 เครือ่ง 200,000                บาท

(1.22) ระบบภาพและเสยีงหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรช์ ัน้ 3 อาคาร 62 1 ระบบ 75,000                  บาท

(1.23) ระบบภาพและเสยีงหอ้งประชมุ ชัน้ 2 อาคาร 62 1 ระบบ 350,000                บาท

(1.24) เตาเผาอณุหภมูสูิง 1 ตวั 400,000                บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 35,048,000             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,048,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพรอ้ม

ครภุณัฑป์ระกอบอาคาร 1 หลงั 35,048,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 188,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 18,800,000             บาท

เงนิงบประมาณ 169,200,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 25,380,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 35,048,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 108,772,000            บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 95,553,800             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 95,553,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 95,553,800             บาท

1 เงนิเดือน 95,553,800             บาท

(1) อตัราใหม่ 101 อตัรา 7,333,100              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีช ัว่คราว 875,000                บาท

(3) อตัราเดมิ 87,345,700             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 3,600,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 800,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 700,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 350,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนศูนยว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 750,000                บาท
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8,980,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,480,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,480,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 5,480,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาลุม่นํา้ทะเลสาบสงขลา 3,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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894,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 750,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 750,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 750,000                บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 50,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 80,800                  บาท

เงนินอกงบประมาณ 30,800                  บาท

เงนิงบประมาณ 50,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 624,400                บาท

เงนินอกงบประมาณ 124,400                บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 200,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 324,300                บาท

เงนินอกงบประมาณ 124,300                บาท

เงนิงบประมาณ 200,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 144,000                บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 144,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายงานวฒันธรรมสมัพนัธ์ 144,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 344,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 200,000                บาท

เงนิงบประมาณ 144,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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1,266,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,266,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,266,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 1,266,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,309,200              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,043,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,266,200              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติเป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทางทีม่อีตัลกัษณโ์ดดเด่นดา้นอตุสาหกรรมอาหาร 

การศึกษาปฐมวยั อตุสาหกรรมการบรกิาร และพยาบาลศาสตร ์ภายใตก้ารบรหิารจดัการทีม่ลีกัษณะเป็นพลวตั 

เป็นทีย่อมรบัในระดบัภมูภิาคอาเซยีน และแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ผลติบณัฑติใหม้คุีณภาพเป็นทีย่อมรบัและเป็นทีต่อ้งการของสงัคม โดยมจีดุเด่นดา้นบคุลกิภาพเฉพาะตาม

วฒันธรรมสวนดุสติ สรา้ง พฒันา และเผยแพร่องคค์วามรู ้นวตักรรมเพือ่พฒันาคุณภาพบณัฑติ และการ

พฒันาความเขม้แขง็ชมุชน สงัคม และประเทศในลกัษณะการใหบ้รกิารวชิาการ ทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ส่งเสรมิการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุล ย ัง่ยนื เผยแพร่และส่งเสรมิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สรา้ง

และพฒันาความเขม้แขง็วชิาชพีครู โดยยดึหลกัการบรหิารจดัการทีค่าํนึงถงึการปรบัตวัลว่งหนา้เพือ่พรอ้มรบั

แนวโนม้บรบิททีจ่ะเปลีย่นแปลงและสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัภมูภิาคอาเซยีน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ

518,833,200                

682,810,400                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 885.7568        1,108.3498     913.7217        775.2534        782.6558        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 518.8332        682.8104        579.8587        447.0567        460.8169        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 366.9236        425.5394        333.8630        328.1967        321.8389        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 366.9236       425.5394       333.8630       328.1967       321.8389       

1. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ในสงักดั

มหาวทิยาลยัฯไดร้บัการสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ย่าง

มีคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 145 90 170 170 180

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.4968        0.2530        0.5950        0.5950        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 4,030 3,150 3,150 4,320 4,720

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.7305        5.1036        7.2559        7.2559        7.9700        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. กาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรเ์พิม่ข้ึนท ัง้ในเชิง

ปรมิาณและคุณภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํ/ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศกึษาที่ไดง้าน

ตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 158.9987     199.0572     297.7653     188.2903     194.1917     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 71.7724         128.9333        74.8879         75.9397         75.0500         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 71.7724         128.9333       74.8879         75.9397         75.0500         

4. บณัฑติในสาขาที่เป็นอตัลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยัมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัในระดบั

ภมูิภาคอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํ/ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาขพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 319.4504     442.6176     223.1196     197.4890     201.8599     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 284.7435        285.3981        248.0296        241.4972        236.2376        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 284.7435       285.3981       248.0296       241.4972       236.2376       

5. ประชาชนไดร้บัโอกาสทางการศึกษาตลอด

ชีวติตามศกัยภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.3068       14.5608       27.5509       28.9284       30.3748       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 0.4806          0.4693          0.4614          0.4524          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 0.4806          0.4693          0.4614          0.4524          

6. นกัศึกษาและประชาชนตระหนกัเหน็คุณค่า

วฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- 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        4.0500        5.0500        5.0500        6.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 0.4713          0.4603          0.4525          0.4437          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 0.4713          0.4603          0.4525          0.4437          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. มหาวทิยาลยั ชมุชน สงัคม ไดใ้ชป้ระโยชน์

จากองคค์วามรูท้ี่สรา้งข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

เรื่อง 2 3 4 5 6

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

เรื่อง 49 52 55 58 61

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:งานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ

รอ้ยละ 10 15 20 25 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:บทความวจิยัที่ไดร้บัการ

อา้งองิใน reference journal หรอืในฐานขอ้มลู

ระดบัชาติ หรอืระดบันานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจาํ

รอ้ยละ 5 6 7 8 9

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

เรื่อง 11 12 13 14 15

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 16.8000       17.1682       18.5220       19.4481       20.4205       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 10.4077         10.2561         10.0159         9.8459          9.6552          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 10.4077         10.2561         10.0159         9.8459          9.6552          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

2 40.2836     116.0664    -              -              56.2500     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 119.3683    29.1661     -              -              25.4430     

รวม 4 159.6519    145.2325    -              -              81.6930      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  119,368,300  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  11,550,000  บาท

3. เป็นรายการที่ตอ้งดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  28,733,600  บาท

1. แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา 253,000                      

2. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาต ัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 5,103,600                    

3. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 656,235,600                 

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 4,050,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 17,168,200                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

35



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 123.7091     80.0700       208.7332     241.9781     28.3200       682.8104     

1. แผนงาน :  สนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา

-               0.2530        -               -               -               0.2530        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.2530              -                -                -           0.2530

2. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

-               -               -               5.1036        -               5.1036        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           5.1036              -           5.1036

3. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

123.7091     79.8170       208.7332     215.6563     28.3200       656.2356     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           4.1904              -          21.6147              -          25.8051

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       23.7552        26.2854        40.2836        63.5029        19.4250      173.2521

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       99.9539        49.3412      168.4496      117.2979         7.5750      442.6176

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          13.2408         1.3200        14.5608

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               4.0500        -               4.0500        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                -                -           4.0500              -           4.0500

5. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               17.1682       -               17.1682       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          17.1682              -          17.1682

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

36



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2555 ถงึ  ปี 2558)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.2530       -           -             -             0.2530      

-              0.2530         -             -              -              0.2530       

7.1 แผนงาน : สนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา                       253,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       253,000

 เพือ่พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็แลต็) ใหแ้ก่นกัเรยีนในระระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ

                     1,939,800

                     1,939,800

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาสาํหรบันกัเรยีน
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 145 90 170 170 0

 ( 145 )

รอ้ยละ 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 0.4968         0.2530      0.5950        0.5950        -               

ลา้นบาท 0.4968         0.2530      0.5950        0.5950        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.4968         0.2530      0.5950       0.5950       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปี

ที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนในช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บั

เครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็แลต็) ไดร้บัการพฒันา

้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.1036      -             5.1036      

-              -                -             5.1036       -              5.1036       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,030 3,150 4,320 4,320 4,720

 ( 1,318 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 6.7305         5.1036      7.2559        7.2559        7.9700        

ลา้นบาท 6.7305         5.1036      7.2559        7.2559        7.9700        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.7305         5.1036      7.2559       7.2559       7.9700       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    5,103,600

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   5,103,600

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาอย่างมคุีณภาพ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ

                   46,607,000

                   46,607,000

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจที่ไดร้บัการ

้ ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             4.1904       -           21.6147    -             25.8051    

-              4.1904         -             21.6147      -              25.8051      

7.3 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม                  656,235,600

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                   25,805,100

 เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาพยาบาลศาสตรอ์ย่างมคุีณภาพโดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 52 91 89 90 90

 ( - )

คน 90 90 90 90 90

 ( - )

คน 321 359 358 359 359

 ( 326 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 12.8865 25.8051 29.1679 29.2494 29.2494

 ( 0.9702 )

ลา้นบาท 19.2292        32.8986     38.7618      38.9890      39.1213      

ลา้นบาท 12.8865        25.8051     31.6880      31.8955      32.0278      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.9513         4.1904      4.7471       4.7604       4.7604       

ลา้นบาท -                -             2.5201       2.6461       2.7784       

ลา้นบาท 7.9352         21.6147     24.4208      24.4890      24.4890      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.3427         7.0935      7.0738        7.0935        7.0935        

ลา้นบาท 6.3427         7.0935      7.0738       7.0935       7.0935       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืน หลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

23.7552    26.2854      40.2836   63.5029    19.4250    173.2521   

23.7552      26.2854       40.2836     63.5029      19.4250      173.2521     

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  173,252,100

 เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่างมคุีณภาพโดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 851 735 802 910 860

 ( - )

คน 910 860 860 860 860

 ( - )

คน 3,677 3,686 3,811 3,869 3,819

 ( 5,058 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 116.4992 132.9685 150.0109 156.3948 162.1639

 ( 30.1516 )

ลา้นบาท 211.5419      295.0919   333.8914     225.2410     230.1204     

ลา้นบาท 146.1122      173.2521   266.0773     156.3948     162.1639     

ลา้นบาท 24.4494       23.7552     25.4197      26.6906      28.0251      

ลา้นบาท 27.4532       26.2854     32.1006      32.5891      32.1680      

ลา้นบาท 29.6130       40.2836     116.0664     -              -              

ลา้นบาท 43.9966       63.5029     72.0944      75.6991      79.4840      

ลา้นบาท 20.6000       19.4250     20.3962      21.4160      22.4868      

ลา้นบาท 65.4297        121.8398   67.8141      68.8462      67.9565      

ลา้นบาท 65.4297       121.8398   67.8141      68.8462      67.9565      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

99.9539    49.3412      168.4496 117.2979   7.5750      442.6176   

99.9539      49.3412       168.4496   117.2979     7.5750       442.6176     

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  442,617,600

 เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาดา้นสงัคมศาสตรอ์ย่างมคุีณภาพโดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,720 3,033 2,863 2,785 2,550

 ( - )

คน 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550

 ( - )

คน 12,450 11,280 10,797 10,484 10,249

 ( 13,718 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

บาท 225.4545 274.1680 331.6175 342.2007 353.9717

 ( 76.2388 )

ลา้นบาท 604.1939      728.0157   471.1492     438.9862     438.0975     

ลา้นบาท 319.4504      442.6176   223.1196     197.4890     201.8599     

ลา้นบาท 92.5508       99.9539     106.7811     112.1201     117.7261     

ลา้นบาท 47.2567       49.3412     75.9277      73.7266      72.0740      

ลา้นบาท 93.9959       168.4496   29.1661      -              -              

ลา้นบาท 79.2470       117.2979   3.2910       3.2910       3.2910       

ลา้นบาท 6.4000         7.5750      7.9537       8.3513       8.7688       

ลา้นบาท 284.7435      285.3981   248.0296     241.4972     236.2376     

ลา้นบาท 284.7435      285.3981   248.0296     241.4972     236.2376     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           13.2408    1.3200      14.5608    

-              -                -             -              1.3200       1.3200       

-              -                -             13.2408      -              13.2408      

7.3.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   14,560,800

 เพือ่ใหบุ้คลากรทางการศึกษาและประชาชนไดร้บับรกิารวชิาการที่มคุีณภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู คณาจารยแ์ละ

2. เผยแพร่ความรูง้านบรกิารวชิาการและประชาสมัพนัธ์
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7.3.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,000 3,000 3,200 3,200 3,400

 ( 1,000 )

โครงการ 10 12 14 16 16

 ( 3 )

คน/ปี 60

 ( 60 )

คน 110 110

 ( 110 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

บาท 12.3068 14.5608 27.5509 28.9287 30.3748

 ( 4.4097 )

ลา้นบาท 12.3068        15.0414     28.0202      29.3898      30.8272      

ลา้นบาท 12.3068        14.5608     27.5509      28.9284      30.3748      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.0268       13.2408     27.5509      28.9284      30.3748      

ลา้นบาท 2.2800         1.3200      -              -              -              

ลา้นบาท -                0.4806      0.4693        0.4614        0.4524        

ลา้นบาท -                0.4806      0.4693       0.4614       0.4524       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูบ้รหิารที่เขา้รบัการพฒันา (มรภ.)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูไม่มวีุฒทิี่เขา้รบัการพฒันา (มรภ.)

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการ

พฒันา และหน่วยงานครูผูใ้ช ้และบุคลากรทางการศึกษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตาม

่

เชงิเวลา : รอ้ยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา

สาํเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           4.0500      -             4.0500      

-              -                -             4.0500       -              4.0500       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 9 15 15 20 20

 ( 3 )

คน/ปี 3,800 3,000 3,200 3,500 3,800

 ( 1,200 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 70 75 75 80 80

 ( - )

บาท 4.0500 4.0500 5.5000 5.5000 6.0000

 ( - )

ลา้นบาท 4.0500         4.5213      5.5103        5.5025        6.4437        

ลา้นบาท 4.0500         4.0500      5.0500        5.0500        6.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.0500         -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                4.0500      5.0500       5.0500       6.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.4713      0.4603        0.4525        0.4437        

ลา้นบาท -                0.4713      0.4603       0.4525       0.4437       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    4,050,000

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    4,050,000

 ส่งเสรมิ สนบัสนุน และสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชนในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและ

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สง่เสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           17.1682    -             17.1682    

-              -                -             17.1682      -              17.1682      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 40 58 61 64 67

 ( 23 )

โครงการ 30 52 55 58 61

 ( - )

ผลงาน 40 58 61 64 67

 ( - )

รอ้ยละ 100 90 90 90 90

 ( - )

บาท 26.8000 27.4243 28.5379 29.2940 30.0757

 ( 0.5867 )

ลา้นบาท 27.2077        27.4243     28.5379      29.2940      30.0757      

ลา้นบาท 16.8000        17.1682     18.5220      19.4481      20.4205      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 16.8000       17.1682     18.5220      19.4481      20.4205      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.4077        10.2561     10.0159      9.8459        9.6552        

ลา้นบาท 10.4077       10.2561     10.0159      9.8459       9.6552       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   17,168,200

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   17,168,200

 เพือ่ดาํเนินการพฒันาการวจิยัโดยการสรา้งสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรูท้ี่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 

นาํไปสู่การพฒันาทอ้งถิน่และประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั (ท ัง้เงนิ

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรและเงนินอกงบประมาณ)

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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5,103,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,103,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,103,600              บาท

1) ค่าหนงัสอืเรยีน 689,200                บาท

2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 410,900                บาท

3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 522,900                บาท

4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 2,778,300              บาท

5) กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 702,300                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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253,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 253,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 253,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 253,000                บาท

(1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็แลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 253,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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25,805,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,190,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,940,400              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,940,400              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 166,400                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 220,000                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 400,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,493,500              บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,093,500              บาท

เงนิงบประมาณ 400,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 1,000,000              บาท

(5) วสัดกุารศึกษา 2,154,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 250,000                บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 250,000                บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 100,000                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 15,000                  บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 135,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 21,614,700             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 21,614,700             บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 21,614,700             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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173,252,100 บาท

1. งบบคุลากร 23,755,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 21,322,000             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 21,322,000             บาท

(1) เงนิเดอืนขา้ราชการ 14,539,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 80,129,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 65,589,800             บาท

เงนิงบประมาณ 14,539,600             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 2,584,800              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 806,400                บาท

(4) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน 3,391,200              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 720,000                บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 720,000                บาท

(1) ค่าจา้งช ัว่คราว 720,000                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,713,200              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,713,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,713,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 26,285,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,080,700             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,080,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 162,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,997,300              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 96,000                  บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 3,264,000              บาท

(5) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 914,400                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,500,000              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 89,000                  บาท

(8) วสัดกุารศึกษา 11,058,000             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,204,700              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 4,204,700              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 658,000                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 326,000                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 3,220,700              บาท

3. งบลงทนุ 40,283,600             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,283,600             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,283,600             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 40,283,600             บาท

(1) อาคารเรยีนปฏบิตักิารอาหารฮาลาลและศูนยฝึ์กอบรมอาหาร 28,733,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 160,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 44,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 116,000,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 17,400,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 28,733,600             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 69,866,400             บาท

(2) อาคารเรยีนปฏบิตักิารแปรรูปอาหาร 11,550,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 70,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,250,000             บาท

เงนิงบประมาณ 57,750,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 11,550,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 46,200,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 63,502,900             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 63,502,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 63,502,900             บาท

1 เงนิเดือน 63,502,900             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 62,376,600             บาท

(2) ค่าครองชพีช ัว่คราวพนกังานมหาวทิยาลยั 1,126,300              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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442,617,600 บาท

1. งบบคุลากร 99,953,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 90,834,100             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 84,004,000             บาท

(1) เงนิเดอืนขา้ราชการ 65,329,300             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 323,309,400            บาท

เงนินอกงบประมาณ 257,980,100            บาท

เงนิงบประมาณ 65,329,300             บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 14,700                  บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 7,510,800              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 1,747,200              บาท

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

(6) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน 9,258,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,830,100              บาท

(1) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 7,300                   บาท

(2) ค่าจา้งประจาํและเงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 6,822,800              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,202,600              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 3,202,600              บาท

(1) ค่าจา้งช ัว่คราว 3,202,600              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,917,200              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,917,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,917,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 49,341,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,605,900             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,605,900             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 902,400                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 5,481,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 297,500                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 5,133,600              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 234,600                บาท

(6) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 991,200                บาท

(7) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุ 736,900                บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,836,900              บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,564,800              บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 402,400                บาท

(11) ค่าอาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(12) วสัดกุารศึกษา 9,024,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 16,735,300             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 16,735,300             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 2,510,300              บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,338,800              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 12,886,200             บาท

3. งบลงทนุ 168,449,600           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 168,449,600           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 42,081,300             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 42,081,300             บาท

(1) เครือ่งพมิพด์จิติอลออฟเซต็ 37,525,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 39,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,975,000              บาท

เงนิงบประมาณ 37,525,000             บาท

(2) ครภุณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ หอ้งเรยีน อาคารปฏบิตักิารอเนกประสงคธุ์รกจิการบนิ 4,556,300              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 126,368,300           บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,000,000              บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) งานก่อสรา้งถนนรอบอาคารปฏบิตักิารเอนกประสงคธุ์รกจิการบนิ 7,000,000              บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 119,368,300            บาท

(1) อาคารเอนกประสงค์ 71,938,300             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 149,730,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,973,000             บาท

เงนิงบประมาณ 134,757,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 27,000,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 6,652,600              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 71,938,300             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 29,166,100             บาท

(2) อาคารศูนยป์ฏบิตักิารการศึกษาปฐมวยั 47,430,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 69,800,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,470,000             บาท

เงนิงบประมาณ 59,330,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 11,900,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 47,430,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 117,297,900           บาท
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4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 114,006,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 88,186,900             บาท

1 เงนิเดือน 88,186,900             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 83,645,800             บาท

(2) ค่าครองชพีช ัว่คราวพนกังานมหาวทิยาลยั 4,541,100              บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 16,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการพฒันานโยบายและแผนของมหาวทิยาลยั 1,000,000              บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 4,680,000              บาท

5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 4,140,000              บาท

4.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 3,291,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาพเิศษ 3,291,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 7,575,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 6,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 1,575,000              บาท
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14,560,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,240,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,240,800             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 13,240,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 13,721,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 480,600                บาท

เงนิงบประมาณ 13,240,800             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 1,320,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 1,320,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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4,050,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,050,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,050,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 4,050,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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17,168,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 17,168,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,168,200             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายวจิยั 17,168,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 27,424,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,256,100             บาท

เงนิงบประมาณ 17,168,200             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัคุณภาพชัน้นาํ เพือ่ปวงชน “A Leading Quality University for All.”

1. ผลติบณัฑติทีม่คุีณภาพระดบัแนวหนา้ ตรงกบัความตอ้งการของ ชมุชน และสงัคมยุคเศรษฐกจิฐานความรู ้

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

พฒันาทอ้งถิน่ ตลอดจนการพฒันา ภมูปิญัญาไทยสู่สากล   3. ผลติและพฒันาครูแนวใหม ่ทีส่นองตอบการ

ปฏรูิปการศึกษาและการฝึกหดัครู   4. ใหบ้รกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชมุชนและสงัคมอย่างมี

คุณภาพ เพือ่ยกมาตรฐานชมุชน สงัคมและผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดกลางหรอื SMEs สู่สากล   5. 

อนุรกัษ ์พฒันาและบรกิาร และเป็นศูนยก์ลางบรกิารขอ้มลูสารสนเทศทางดา้นศิลปวฒันธรรมกรุงรตันโกสนิทร์

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา

433,129,200                

638,520,400                

61



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 993.0913        1,104.2500     1,179.0984     1,167.3554     1,050.7646     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 433.1292        638.5204        667.0569        603.8096        520.1487        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 559.9621        465.7296        512.0415        563.5458        530.6159        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 559.9621       465.7296       512.0415       563.5458       530.6159       

1. ผลติงานวจิยั พฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรม 

สิง่ประดิษฐ ์และเทคโนโลย ีมีศกัยภาพในการ

สรา้งผลงานทางวชิาการเพือ่พฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสาร

ระดบัชาติ และนานาชาติ

ผลงาน 5 7 9 11 13

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

ผลงาน 3 3 3 4 4

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:บทความวจิยัที่ไดร้บัการ

อา้งองิใน reference journal หรอืในฐานขอ้มลู

ระดบัชาติหรอืระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ

รอ้ยละ 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 3 3 3 4 4

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

ผลงาน 3 3 3 4 4

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 16.7708       17.2707       65.1237       68.3799       75.2179       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 19.5105         21.4616         23.6077         25.9685         28.5654         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 19.5105         21.4616         23.6077         25.9685         28.5654         

2. บรกิารวชิาการที่มีคุณภาพและตรงกบัความ

ตอ้งการแก่ชมุชนเมืองและทอ้งถิ่น ตลอดจนการ

สรา้งชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งและแกป้ญัหาของ

ชมุชนอย่างย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 79 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิารวชิาการและ

วชิาชพีฯ

รอ้ยละ 79 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 20.3802       21.2303       57.5000       62.5000       68.7500       

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 9.7779          10.7557         11.8313         13.0144         14.3159         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 9.7779          10.7557         11.8313         13.0144         14.3159         

3. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 และชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1 ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์

พกพา (แท็บเลต็) และมีเน้ือหาที่สง่เสรมิการ

เรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตามหลกัสูตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนช ัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์

พกพา (แทบ็เลต็)

คน 105 105 105 105

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนช ัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์

พกพา (แทบ็เลต็)

คน 0 162 162 162

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัเรยีนช ัน้ประถมปีที่ 1 

ที่ไดร้บัสนบัสนุนคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

 ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

รอ้ยละ 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปี

ที่ 1 ที่ไดร้บัสนบัสนุนคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็

เลต็ป ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

รอ้ยละ 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.3608        0.7988        2.0625        2.0625        2.0761        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่ภาครฐัให ้

การสนบัสนุน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บั

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 1,534 1,545 1,604 1,640 1,658

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครอง

สามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.7367        8.7781        8.9174        9.2380        9.2380        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 40.1206         44.1326         48.5459         53.4005         53.4005         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 40.1206         44.1326         48.5459         53.4005         53.4005         

5. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนวทิยาศาสตร์

สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพือ่ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 76 77 78 79 80
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพี ภายในระยะเวลา 

1 ปี

รอ้ยละ 82 82 83 84 85

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 82 82 83 84 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 37.0140       141.2356     24.0354       26.9866       11.8640       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 69.1702         32.8534         39.5543         43.8097         9.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 69.1702         32.8534         39.5543         43.8097         9.0000          

6. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 90 91 92 93 94

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 78 79 70 81 82

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพี ภายในระยะเวลา 

1 ปี

รอ้ยละ 90 91 92 93 94

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 103.8629     164.4007     216.4908     196.4981     134.0998     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 114.1895        116.4735        112.5338        123.7873        113.0328        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 114.1895       116.4735       112.5338       123.7873       113.0328       

7. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 90 91 92 93 94

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 82 83 84 85 86

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพี ภายในระยะเวลา 

1 ปี

รอ้ยละ 90 91 92 93 94

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 244.1538     282.9562     290.9271     235.1445     214.9029     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 302.3271        234.6998        270.0802        297.0883        305.1765        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 302.3271       234.6998       270.0802       297.0883       305.1765       

8. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษาและชมุชน

ในการอนุรกัษ ์พฒันา และเผยแพร่ภมูิปญัญา

ศิลปวฒันธรรมกรุงรตันโกสนิทร์
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ผลงาน 7 8 9 10 11

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง 

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 82 83 84 85 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 81 82 83 84 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.8500        1.8500        2.0000        3.0000        4.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.8663          5.3530          5.8883          6.4771          7.1248          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.8663          5.3530          5.8883          6.4771          7.1248          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 1 88.2175     -              -              -              31.4625     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

2 28.4648     67.9352     29.7000     -              27.6000     

3. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 91.7287     107.3838    -              -              46.6000     

รวม 5 208.4110    175.3190    29.7000      -              105.6625    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  172,111,500  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  14,850,000  บาท

3. เป็นรายการที่ตอ้งดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  21,449,500  บาท

1. แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา 798,800                      

2. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาต ัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,778,100                    

3. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 609,822,800                 

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 1,850,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 17,270,700                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 151.8639     68.4023       235.5764     174.1778     8.5000        638.5204     

1. แผนงาน :  สนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา

-               0.7988        -               -               -               0.7988        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.7988              -                -                -           0.7988

2. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

-               -               -               8.7781        -               8.7781        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           8.7781              -           8.7781

3. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

151.8639     67.6035       235.5764     146.2790     8.5000        609.8228     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           5.2380      112.3829        21.6147         2.0000      141.2356

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       32.3667        32.0882        28.4648        68.9810         2.5000      164.4007

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

     119.4972        30.2773        94.7287        36.9530         1.5000      282.9562

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          18.7303         2.5000        21.2303

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               1.8500        -               1.8500        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                -                -           1.8500              -           1.8500

5. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               17.2707       -               17.2707       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          17.2707              -          17.2707

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2555 ถงึ  ปี 2558)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            0.7988       -           -            -            0.7988      

-              0.7988         -             -              -              0.7988       

7.1 แผนงาน : สนบัสนุนเคร่ืองคอมพวิเตอรพ์กพาเพื่อการศึกษา                      798,800

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                      798,800

 เพือ่พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็แลต็)ใหแ้ก่นกัเรยีนในระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่1 และมธัยมศึกษาป่ีที ่1

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

                     1,159,600

                     1,159,600

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพาสาํหรบันกัเรยีน
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 105 105 105 105 0

 ( 105 )

คน 0 162 162 162 0

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 0.3608         0.7988      2.0625        2.0625        2.0761        

ลา้นบาท 0.3608         0.7988      2.0625        2.0625        2.0761        

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.3608         0.7988      2.0625       2.0625       2.0761       

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่

 1 ทีไ่ดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา   (แทบ็เลต็)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่

 1 ทีไ่ดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 ที่

ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็แลต็) ไดร้บัการ

้

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ที่

ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็แลต็) ไดร้บัการ

้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -              -           8.7781      -            8.7781      

-              -               -             8.7781       -              8.7781       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,534 1,545 1,604 1,640 1,658

 ( 1,534 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 103.6012      52.9107     57.4633      62.6385      62.6385      

ลา้นบาท 25.9539        8.7781      8.9174        9.2380        9.2380        

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 25.9539       8.7781      8.9174       9.2380       9.2380       

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 77.6473        44.1326     48.5459      53.4005      53.4005      

ลา้นบาท 77.6473       44.1326     48.5459      53.4005      53.4005      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    8,778,100

7.2.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   8,778,100

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

                  337,559,100

                   60,432,300

                  277,126,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุน

้ ้

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บัการ

้ ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            5.2380       112.3829  21.6147    2.0000      141.2356   

-              5.2380         112.3829   21.6147      2.0000       141.2356     

7.3 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม                  609,822,800

7.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ                  141,235,600

 เพือ่ผลติบณัฑติดา้นการพยาบาลและสุขภาพ ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิสามารถนาํความรู ้

ไปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชพี เป็นผูท้ีม่คุีณธรรม จรยิธรรม มจีติสาํนึกในจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี เพือ่

ดาํเนินชวีติและประกอบวชิาชพีใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแก่สงัคมและประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

71



7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 135 137 182 255 135

 ( - )

คน 255 255 255 255 255

 ( 27 )

คน 590 947 1,020 1,020 1,144

 ( 629 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 21.6940 23.8634 26.2498 28.8749 31.76239

 ( 4.9628 )

ลา้นบาท 106.1842      174.0890    63.5897      70.7963      20.8640      

ลา้นบาท 37.0140        141.2356    24.0354      26.9866      11.8640      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5400         5.2380      6.3290       6.8095       6.8640       

ลา้นบาท 19.3200       112.3829   -              -              -              

ลา้นบาท 12.1540       21.6147     14.7064      16.1771      -              

ลา้นบาท 2.0000         2.0000      3.0000       4.0000       5.0000       

ลา้นบาท 69.1702        32.8534     39.5543      43.8097      9.0000        

ลา้นบาท 69.1702       32.8534     39.5543      43.8097      9.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ :  ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

32.3667    32.0882      28.4648   68.9810    2.5000      164.4007   

32.3667      32.0882       28.4648     68.9810      2.5000       164.4007     

7.3.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  164,400,700

 ผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอย่างมคุีณภาพ คุณธรรมและมี

ประสทิธภิาพ เพือ่รองรบัการขยายตวัของความตอ้งการกาํลงัคน โดยคาํนึงถงึศกัยภาพและการกระจายโอกาสทาง

การศึกษาไปยงักลุม่เป้าหมายต่างๆ ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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7.3.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 649 698 723 1,395 554

 ( 511 )

คน 1,395 1,395 1,395 1,395 1,395

 ( 439 )

คน 2,475 4,896 5,545 5,545 6,386

 ( 2,533 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 87.24 )

ลา้นบาท 113.2535 135.9359 138.5759 152.4337 152.4337

 ( 274.6625 )

ลา้นบาท 218.0524      280.8742    329.0246     320.2854     247.1326     

ลา้นบาท 103.8629      164.4007    216.4908     196.4981     134.0998     

ลา้นบาท 30.9560       32.3667     36.4132      40.0203      44.2775      

ลา้นบาท 28.8080       32.0882     47.1140      52.1465      58.3411      

ลา้นบาท -               28.4648     67.9352      29.7000      -              

ลา้นบาท 41.5989       68.9810     56.0284      61.6313      14.4812      

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      9.0000       13.0000      17.0000      

ลา้นบาท 114.1895      116.4735    112.5338     123.7873     113.0328     

ลา้นบาท 114.1895      116.4735   112.5338     123.7873     113.0328     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

119.4972   30.2773      94.7287   36.9530    1.5000      282.9562   

119.4972     30.2773       94.7287     36.9530      1.5000       282.9562     

7.3.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                  282,956,200

 ผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศึกษาอย่างมคุีณภาพ คุณธรรม และประสทิธภิาพเพือ่รองรบัการ

ขยายตวัของความตอ้งการกาํลงัคน โดยคาํนึงถงึศกัยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยงักลุม่เป้าหมาย

ต่างๆ ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.3.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,692 2,198 2,012 2,590 1,917

 ( 805 )

คน 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590

 ( 1,953 )

คน 7,453 10,921 11,499 11,499 1,2172

 ( 8,555 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 82.64 )

ลา้นบาท 160.7089 188.2275 209.6165 230.5783 230.5783

 ( 618.6739 )

ลา้นบาท 546.4809      517.6560    561.0073     532.2328     520.0794     

ลา้นบาท 244.1538      282.9562    290.9271     235.1445     214.9029     

ลา้นบาท 106.7141      119.4972   129.1317     139.5493     150.9996     

ลา้นบาท 26.3755       30.2773     42.6998      82.7122      49.7320      

ลา้นบาท 16.0875       94.7287     107.3838     -              -              

ลา้นบาท 93.4767       36.9530     8.0818       8.8900       9.7790       

ลา้นบาท 1.5000         1.5000      3.6300       3.9930       4.3923       

ลา้นบาท 302.3271      234.6998    270.0802     297.0883     305.1765     

ลา้นบาท 302.3271      234.6998   270.0802     297.0883     305.1765     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -              -           18.7303    2.5000      21.2303    

-              -               -             18.7303      -              18.7303      

-              -               -             -              2.5000       2.5000       

7.3.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ                   21,230,300

 1.พฒันาอาชพี และคุณภาพชวีติของคนในทอ้งถิน่2.พฒันากระบวนการเรยีนรูข้องชมุชน เพือ่การแกป้ญัหา และ

พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ีอง3.เพือ่พฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐาน4.เพือ่พฒันาวชิาชพี การ

ประกอบอาชพี ยกระดบัและควบคุมผูป้ระกอบวชิาชพีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการ

2. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู คณาจารยแ์ละ
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7.3.4.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 11,500 11,500 12,000 12,500 13,000

 ( 2,556 )

โครงการ 35 75 80 85 90

 ( 22 )

คน/ปี 60 60 60 60 60

 ( 60 )

คน/ปี 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 20.3802 21.2303 57.5000 62.5000 68.7500

 ( 0.5900 )

ลา้นบาท 30.1581        31.9860     69.3313      75.5144      83.0659      

ลา้นบาท 20.3802        21.2303     57.5000      62.5000      68.7500      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 17.8802       18.7303     55.0000      60.0000      66.2500      

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.5000       2.5000       2.5000       

ลา้นบาท 9.7779         10.7557     11.8313      13.0144      14.3159      

ลา้นบาท 9.7779         10.7557     11.8313      13.0144      14.3159      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการแก่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูบ้รหิารทีเ่ขา้รบัการพฒันา (มรภ.)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูไมม่วีุฒทิีเ่ขา้รบัการพฒันา (มรภ.)

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการพฒันาและ

หน่วยงานครูผูใ้ชแ้ละบคุลากรทางการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

เชงิเวลา : ครู และบคุลากรทางการศึกษาสาํเร็จการ

่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -              -           1.8500      -            1.8500      

-              -               -             1.8500       -              1.8500       

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    1,850,000

7.4.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม                    1,850,000

 1.เพือ่ศึกษา คน้ควา้ วจิยัดา้นศิลป วฒันธรรม โดยเฉพาะทรพัยส์นิทางปญัญาและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และแนวทาง

ประยุกตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมเพือ่เป็นตน้ทนุการพฒันาทอ้งถิน่ และประเทศ2.เพือ่พฒันาระบบ เครอืข่ายขอ้มลู 

สารสนเทศ แหลง่การเรยีนรูท้างดา้นศิลปและวฒันธรรมของทอ้งถิน่3.เพือ่พฒันานกัศึกษาประชาชนรายรอบ

มหาวทิยาลยัใหเ้ขา้ในในคุณค่า และความหลากหลายทางวฒันธรรม พรอ้มมสีาํนึกไทยภูมใิจในวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

สามารถวเิคราะหเ์ลอืกสรรวฒันธรรมเพือ่การดาํรงชวีติทีเ่หมาะสม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สง่เสรมิการบาํรุงศิลปวฒันธรรม
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7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 16 18 20 20 22

 ( 6 )

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

 ( 4,480 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 1.8500 1.8500 3.5000 4.0000 4.0000

 ( 0.3000 )

ลา้นบาท 6.7163         7.2030      7.8883        9.4771        11.1248      

ลา้นบาท 1.8500         1.8500      2.0000        3.0000        4.0000        

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.8500         -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               1.8500      2.0000       3.0000       4.0000       

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.8663         5.3530      5.8883        6.4771        7.1248        

ลา้นบาท 4.8663         5.3530      5.8883       6.4771       7.1248       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒัธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลผุลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลา(ที่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -              -           17.2707    -            17.2707    

-              -               -             17.2707      -              17.2707      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 26 27 28 29

 ( 35 )

โครงการ 50 26 27 28 29

 ( 35 )

ผลงาน 50 26 27 28 29

 ( 35 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 36.2813 38.7323 65.1237 68.3799 75.2179

 ( 15.3149 )

ลา้นบาท 36.2813        38.7323     88.7314      94.3484      103.7833     

ลา้นบาท 16.7708        17.2707     65.1237      68.3799      75.2179      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 16.7708       17.2707     65.1237      68.3799      75.2179      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 19.5105        21.4616     23.6077      25.9685      28.5654      

ลา้นบาท 19.5105       21.4616     23.6077      25.9685      28.5654      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : สง่เสริมและสนบัสนุนการวิจยั                   17,270,700

7.5.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้                   17,270,700

 เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารวจิยัทีเ่ป้นประโยชนต่์อการพฒันาวชิาการ การเรยีนการสอน การปฏบิตัภิารกจิและการพฒันา

ทอ้งถิน่ โดยเฉพาะการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัจดุเนน้การวจิยัของมหาวทิยาลยั รวมท ัง้การเพิม่ความสามารถในการวจิยั

ของบคุลากรในมหาวทิยาลยั ตลอดจนสรา้งเครอืข่ายการวจิยั เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ระดบัประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัใหม่

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั (ท ัง้เงนิ

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรและเงนินอกงบประมาณ)

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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8,778,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,778,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,778,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 8,778,100              บาท

1.1) กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 1,189,000              บาท

1.2) ค่าจดัการเรยีนการสอน 4,735,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 48,868,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 44,132,600             บาท

เงนิงบประมาณ 4,735,400              บาท

1.3) ค่าหนงัสอืเรยีน 1,517,000              บาท

1.4) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 658,800                บาท

1.5) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 677,900                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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798,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 798,800                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 798,800                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 798,800                บาท

(1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็แลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 296,500                บาท

(2) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็แลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 487,700                บาท

(3) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบัครูผูส้อนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 14,600                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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141,235,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,238,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,238,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,238,000              บาท

(1) วสัดกุารศึกษา 5,238,000              บาท

2. งบลงทนุ 112,382,900           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 112,382,900           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 20,000,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 54,200                  บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 54,200                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบังานประมวลผล 2 เครือ่ง 54,200                  บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 19,945,800             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 6,481,000              บาท

รวม 23 รายการ (รวม 139 หน่วย)

(1.1) หุ่นจาํลองสาํหรบัฝึกตรวจหู 1 ตวั 90,000                  บาท

(1.2) หุ่นฝึกปฎบิตักิารสวนปสัสาวะเพศชาย 4 ตวั 120,000                บาท

(1.3) หุ่นฝึกปฎบิตักิารสวนปสัสาวะเพศหญงิ 4 ตวั 120,000                บาท

(1.4) หุ่นฝึกการตดัฝีเยบ็และเยบ็แผลฝีเยบ็ 4 ตวั 104,000                บาท

(1.5) หุ่นจาํลองสาํหรบัตรวจทารกในครรภแ์ละการเปิดขยายของปากมดลูก 4 

ตวั 140,000                บาท

(1.6) หุ่นจาํลองแขนสาํหรบัฝึกเยบ็แผล 5 ตวั 50,000                  บาท

(1.7) หุ่นจาํลองขาสาํหรบัฝึกเยบ็แผล 3 ตวั 60,000                  บาท

(1.8) หุ่นจาํลองสาํหรบัฝึกทาํคลอด 4 ตวั 160,000                บาท

(1.9) หุ่นจาํลองการตรวจเตา้นม 4 ตวั 140,000                บาท

(1.10) หุ่นจาํลองแขนฝึกใหส้ารนํา้และเจาะจากหลอดเลอืดดาํ 5 ตวั 700,000                บาท

(1.11) หุ่นจาํลองทารกแรกคลอดเพศชายสาํหรบัฝึกอาบนํา้และดูแลเดก็ 1 ตวั 40,000                  บาท

(1.12) หุ่นจาํลองทารกแรกคลอดเพศหญงิสาํหรบัฝึกอาบนํา้และดูแลเดก็ 2 ตวั 80,000                  บาท

(1.13) หุ่นจาํลองสาํหรบัฝึกตรวจตา 1 ตวั 80,000                  บาท

(1.14) หุ่นจาํลองฝึกฉีดยากลา้มเนื้อสะโพกแบบมสีญัญาณ 1 ตวั 96,000                  บาท

(1.15) หุ่นจาํลองอุง้เชงิกราน  พรอ้มทาก  และสะดอื 5 ตวั 111,000                บาท

(1.16) หุ่นจาํลองสายสะดอื และรก 3 ชดุ 90,000                  บาท

(1.17) เครือ่งวเิคราะหข์องเสยี 2 เครือ่ง 50,000                  บาท

(1.18) เครือ่งวดัระบบการหายใจและหวัใจ 10 เครือ่ง 350,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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(1.19) ชดุจาํลองสรรีะมนุษย ์2 ชดุ 1,700,000              บาท

(1.20) เตยีงผูป่้วยธรรมดา 10 เตยีง 150,000                บาท

(1.21) เตยีงผูป่้วยไฟฟ้า 50 เตยีง 1,600,000              บาท

(1.22) หุ่นจาํลองการตดัเยบ็และการซ่อมฝีเยบ็ 4 ตวั 140,000                บาท

(1.23) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 18 นิ้ว) 10 เครือ่ง 310,000                บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) 2 คนั 2,464,800              บาท

(3) เครือ่งวเิคราะหเ์ลอืด 2 เครือ่ง 8,000,000              บาท

(4) ชดุประถมพยาบาลและเครือ่งช่วยหายใจ 2 ชดุ 3,000,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 92,382,900             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 88,217,500             บาท

(1) อาคารศูนยส์ุขภาพ 1 หลงั 88,217,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 167,800,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,462,500             บาท

เงนิงบประมาณ 136,337,500            บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 6,500,000              บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 22,300,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 19,320,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 88,217,500             บาท

2.1.2.2 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 4,165,400              บาท

(1) ปรบัปรงุถนน 4,165,400              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 21,614,700             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 21,614,700             บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 21,614,700             บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีพยาบาล 2,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,949,100              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,949,100              บาท

เงนิงบประมาณ 2,000,000              บาท
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164,400,700 บาท

1. งบบคุลากร 32,366,700             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 31,713,400             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 31,713,400             บาท

(1) อตัราเดมิ 24,055,000             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 7,658,400              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 653,300                บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 653,300                บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 653,300                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 49,275,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 48,622,000             บาท

เงนิงบประมาณ 653,300                บาท

2. งบดาํเนินงาน 32,088,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,088,200             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,088,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,054,800              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 7,108,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 20,680,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,571,600             บาท

เงนิงบประมาณ 7,108,800              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 600,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 500,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 13,633,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,133,600             บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 300,000                บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 2,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,317,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,317,300              บาท

เงนิงบประมาณ 2,000,000              บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 700,000                บาท

(9) วสัดกุารศึกษา 11,970,000             บาท

(10) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 354,600                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 7,000,000              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 7,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(1) ค่าโทรศพัท์ 200,000                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 800,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,600,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,800,400              บาท

เงนิงบประมาณ 800,000                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 6,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 16,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 6,000,000              บาท

3. งบลงทนุ 28,464,800             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,464,800             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,464,800             บาท

3.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 28,464,800             บาท

(1) อาคารวทิยาศาสตร ์1 รายการ 13,614,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 79,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,850,000             บาท

เงนิงบประมาณ 67,150,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 15,300,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 13,614,800             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 38,235,200             บาท

(2) อาคารเรยีนปฏบิตักิารเทคโนโลยแีละมลัตมิเีดยี 14,850,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 90,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,750,000             บาท

เงนิงบประมาณ 74,250,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 14,850,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 29,700,000             บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 29,700,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 68,981,000             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 68,981,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 68,981,000             บาท

1 เงนิเดือน 68,981,000             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 68,981,000             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,778,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,278,600              บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท
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2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 500,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์ 500,000                บาท
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282,956,200 บาท

1. งบบคุลากร 119,497,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 110,670,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 99,193,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 75,920,900             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 23,144,800             บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 128,100                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 11,476,900             บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 10,696,200             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 641,800                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 138,900                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,452,100              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 3,452,100              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 3,452,100              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 94,470,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 91,018,200             บาท

เงนิงบประมาณ 3,452,100              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,374,400              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,374,400              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,374,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 30,277,300             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,687,300             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,687,300             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 8,494,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 71,558,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 63,064,100             บาท

เงนิงบประมาณ 8,494,500              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 250,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 100,000                บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 200,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 300,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 28,610,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 28,310,700             บาท

เงนิงบประมาณ 300,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 658,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(8) วสัดสุาํนกังาน 358,800                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,407,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 35,048,800             บาท

เงนิงบประมาณ 358,800                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 250,000                บาท

(10) วสัดกุารศึกษา 8,736,800              บาท

(11) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 139,200                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,590,000             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 10,590,000             บาท

(1) ค่านํา้ประปา 1,190,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,957,200              บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,767,200              บาท

เงนิงบประมาณ 1,190,000              บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 9,400,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 19,400,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 9,400,000              บาท

3. งบลงทนุ 94,728,700             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 94,728,700             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 94,728,700             บาท

3.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 21,449,500             บาท

(1) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารอตุสาหกรรมบรกิาร 1 หลงั 21,449,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 130,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 22,750,000             บาท

เงนิงบประมาณ 107,250,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 16,087,500             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 21,449,500             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 69,713,000             บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 70,279,200             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารอตุสาหกรรมภาพเคลือ่นไหว 1 หลงั 70,279,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 159,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 23,850,000             บาท

เงนิงบประมาณ 135,150,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 27,200,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 70,279,200             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 37,670,800             บาท

3.1.1.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000              บาท
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(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10

 ลา้นบาท 3,000,000              บาท

รวม 2 รายการ

(1.1) ปรบัปรงุหอ้งบนัทกึเสยีงดนตรี 2,000,000              บาท

(1.2) ปรบัปรงุหอ้งควบคมุเสยีง 1,000,000              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 36,953,000             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 36,953,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 36,273,000             บาท

1 เงนิเดือน 36,273,000             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 36,273,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 240,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีนประเทศ 440,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพ 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,990,800              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,490,800              บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 500,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์ 500,000                บาท
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21,230,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 18,730,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,730,300             บาท

1) เงนิค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 18,730,300             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 26,486,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,755,700              บาท

เงนิงบประมาณ 18,730,300             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 2,500,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,500,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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1,850,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,850,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,850,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 1,850,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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17,270,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 17,270,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,270,700             บาท

1) เงนิอดุหนุนวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 17,270,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 38,732,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 21,461,600             บาท

เงนิงบประมาณ 17,270,700             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัตน้แบบแห่งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ โดยเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการ

เรยีนรู ้สรา้งองคค์วามรู ้ผลติบณัฑติทีม่คุีณธรรมนาํความรู ้เพือ่พฒันาสงัคมภายใตร้ะบบธรรมาภบิาลในการ

บรหิารจดัการ

1.ผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ภมูปิญัญาไทยและภมูปิญัญา

สากล  มคีวามรูคู่้คุณธรรม  จรยิธรรม  สาํนึกในความเป็นไทย  มคีวามรกัและความผูกพนัต่อทอ้งถิน่  

รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชนโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของ

ประเทศ   2.เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู  ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพ

และมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัวชิาชพีช ัน้สูง   3.วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ แสวงหาแนวทางพฒันา

เทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลยสีมยัใหมใ่หเ้หมาะสมกบัการดาํรงชวีติและการประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่

  รวมถงึการ   แสวงหาแนวทางเพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิการจดัการ  การบาํรุงรกัษาและการใชป้ระโยชนจ์าก

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื   4.บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมทีห่ลากหลาย 

ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างมหาวทิยาลยัชมุชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   5.

ส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  สรา้งความรู ้ ความเขา้ใจในคุณค่าความสาํนึก

และความภมูใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่ เพือ่การอนุรกัษ ์เผยแพร่และสบืสานศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถิน่

   6.เรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  ผูน้าํชมุชน ศาสนาและนกัการเมอืงทอ้งถิน่ ใหม้จีติสาํนึก

ประชาธปิไตย  คุณธรรม  จรยิธรรมและความสามารถในการบรหิารงานพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่เพือ่ประโยชน์

ส่วนรวม   7. ศึกษา ส่งเสรมิ สบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํรใินการปฏบิตัภิารกจิของ

มหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

327,749,700                

443,144,200                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 705.2931        833.3399        1,310.2109     1,419.5464     1,417.4423     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 327.7497        443.1442        897.9403        986.9321        968.8672        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 377.5434        390.1957        412.2706        432.6143        448.5751        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 377.5434       390.1957       412.2706       432.6143       448.5751       

1. นกัศึกษา  คณาจารย ์และบุคลากรทางการ

ศึกษา ไดร้บัการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์และ

พฒันาดา้นภาษาต่างประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม คน 12,800 13,000 14,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ/นกัศึกษา และ

บุคลากรอดุมศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ มทีกัษะ

และความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ 

และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคม

อาเซยีนอย่างดี

รอ้ยละ 80 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               3.0000        8.0000        9.0000        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. บุคลากรดา้นการท่องเที่ยวมีทกัษะทางดา้น

ภาษาและมีความรูค้วามเขา้ใจศิลปวฒันธรรม

ไทยรองรบัการพฒันาการท่องเที่ยวเพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม คน 500 600 700

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ/นกัศึกษา และ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรูค้วามสามารถในการ

ประกอบอาชพีมคัคุเทศกเ์พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 85 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               1.9000        5.0000        5.5000        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

สนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ได ้

ทาํงานตรงสาขา

รอ้ยละ 75 77 79 79 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 85 85 85 85

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีภายในระยะเวลา 1

 ปี

รอ้ยละ 85 90 90 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 71.3524       133.3232     304.7051     223.8232     134.6747     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 76.7463         74.3587         80.6416         84.4037         82.9539         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 76.7463         74.3587         80.6416         84.4037         82.9539         

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ได ้

ทาํงานตรงสาขา

รอ้ยละ 75 77 79 79 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดท้าํงาน 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีภายในระยะเวลา 1

 ปี

รอ้ยละ 85 90 90 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 236.8266     287.4572     520.3952     682.0847     754.1592     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 225.8865        237.1808        249.0399        261.4919        274.5665        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 225.8865       237.1808       249.0399       261.4919       274.5665       

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 85 90 90 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิารวชิาการและ

วชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 85 90 90 90 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.0718        8.1000        19.3250       22.2456       24.2548       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 19.5001         20.4751         21.4989         22.5739         23.7026         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 19.5001         20.4751         21.4989         22.5739         23.7026         

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษา และชมุชนใน

การพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถ่น และอนุรกัษ ์ทํานุ

บํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่องคค์วามรูภ้มูปิญัญาไทย

ผลงาน 12 12 16 18 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 82 85 85 90 90
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.5000        3.5000        10.1200       12.1440       17.1440       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 22.6055         23.7358         24.9226         26.1688         27.4773         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 22.6055         23.7358         24.9226         26.1688         27.4773         

7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:งานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจาํหรอืนกัวจิยั

รอ้ยละ 60 65 70 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 17 12 35 40 45

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผลงานวจิยัที่ไดร้บัการจด

ลขิสทิธิ์และ/หรอืไดร้บัรองคุณภาพจาก

หน่วยงานที่เชื่อถอืได ้ตามระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 75 75 79 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.9989        5.8638        30.3951       32.1346       38.6346       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 32.8050         34.4453         36.1676         37.9760         39.8748         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 32.8050         34.4453         36.1676         37.9760         39.8748         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 82.0400     -              -              -              15.0000     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

2 80.2759     210.8991    102.6000    -              22.0000     

รวม 3 162.3159    210.8991    102.6000    -              37.0000      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  111,015,900  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  51,300,000  บาท

1. แผนงานฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค 3,000,000                    

2. แผนงานเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 1,900,000                    

3. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 428,880,400                 

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 3,500,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 5,863,800                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

99



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 80.5032       69.5160       167.2149     118.2101     7.7000        443.1442     

1. แผนงาน :  ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละ

พฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

-               -               -               3.0000        -               3.0000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           3.0000              -           3.0000

2. แผนงาน :  เพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยว -               -               -               1.9000        -               1.9000        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           1.9000              -           1.9000

3. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

80.5032       69.5160       167.2149     103.9463     7.7000        428.8804     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           2.6820         2.7760              -           0.8000         6.2580

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       52.1499        50.6280        84.1630        97.3163         3.2000      287.4572

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       28.3533        16.2060        80.2759         0.3300         1.9000      127.0652

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           6.3000         1.8000         8.1000

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               3.5000        -               3.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป

วฒันธรม

             -                -                -           3.5000              -           3.5000

5. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               5.8638        -               5.8638        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           5.8638              -           5.8638

          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 แผนงาน : ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค                    3,000,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    3,000,000

 เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษารวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนท ัว่ไป และเพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการและพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

                   20,000,000

                   20,000,000

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพบุคลากรเพือ่รองรบัการเขา้สู่
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 12,800 13,000 14,000

 ( - )

รอ้ยละ 80 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 3.0000 8.0000 9.0000

 ( - )

ลา้นบาท -                3.0000      8.0000        9.0000        -               

ลา้นบาท -                3.0000      8.0000        9.0000        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                3.0000      8.0000       9.0000       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : นกัศึกษา/บุคลากรที่ผ่านเกณฑท์ดสอบ

เชงิตน้ทุน : จาํนวนงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     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

-             -              -           1.9000      -             1.9000      

-              -                -             1.9000       -              1.9000       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 500 600 700

 ( - )

รอ้ยละ 85 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 1.9000 5.0000 5.5000

 ( - )

ลา้นบาท -                1.9000      5.0000        5.5000        -               

ลา้นบาท -                1.9000      5.0000        5.5000        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.9000      5.0000       5.5000       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : เพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยว                    1,900,000

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว                    1,900,000

 พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว เพือ่ใหม้คีวามย ัง่ยนื โดยมจีดุมุ่งหมายในการจดัทาํเพือ่ใหส้อดรบั

ความตอ้งการการท่องเที่ยวท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

                   12,400,000

                   12,400,000

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้รบัการอบรมภาษาต่างประเทศมี

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุนการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             2.6820       2.7760    -             0.8000      6.2580      

-              2.6820         2.7760      -              0.8000       6.2580       

7.3 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม                  428,880,400

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                    6,258,000

 สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ภมูปิญัญาไทย และภมูปิญัญา

สากล  มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม สาํนึกในความเป็นไทย  รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน   

พรอ้มท ัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของ

ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 100 52 51 70 70

 ( - )

คน 65 70 70 70 70

 ( - )

คน 277 247 281 305 335

 ( 207 )

รอ้ยละ 90 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 95 95 100

 ( - )

ลา้นบาท 3.7620 3.4820 11.0730 14.4800 16.0200

 ( 0.4895 )

ลา้นบาท 29.2674        33.0387     39.1927      44.0057      47.0220      

ลา้นบาท 3.7620         6.2580      11.0730      14.4800      16.0200      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.9620         2.6820      9.5730       12.4800      13.6200      

ลา้นบาท -                2.7760      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.8000         0.8000      1.5000       2.0000       2.4000       

ลา้นบาท 25.5054        26.7807     28.1197      29.5257      31.0020      

ลา้นบาท 25.5054       26.7807     28.1197      29.5257      31.0020      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

52.1499    50.6280      84.1630   97.3163    3.2000      287.4572   

52.1499      50.6280       84.1630     97.3163      3.2000       287.4572     

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  287,457,200

 สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ภมูปิญัญาไทย และภมูปิญัญา

สากล  มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม สาํนึกในความเป็นไทย  รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน   

พรอ้มท ัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของ

ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,813 4,033 4,512 5,032 5,400

 ( - )

คน 4,848 5,331 6,050 6,650 7,200

 ( - )

คน 13,866 15,384 20,015 21,015 22,015

 ( - )

รอ้ยละ 90 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 85 90 95 95 100

 ( - )

ลา้นบาท 202.7296 203.2942 520.3952 682.0847 754.1592

 ( 44.0884 )

ลา้นบาท 462.7131      524.6380   769.4351     943.5766     1,028.7257   

ลา้นบาท 236.8266      287.4572   520.3952     682.0847     754.1592     

ลา้นบาท 52.6851       52.1499     84.1828      125.7865     146.5104     

ลา้นบาท 50.5793       50.6280     216.1010     265.5806     306.9514     

ลา้นบาท 34.0970       84.1630     -              -              -              

ลา้นบาท 96.7652       97.3163     209.8614     275.9176     283.3974     

ลา้นบาท 2.7000         3.2000      10.2500      14.8000      17.3000      

ลา้นบาท 225.8865      237.1808   249.0399     261.4919     274.5665     

ลา้นบาท 225.8865      237.1808   249.0399     261.4919     274.5665     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

28.3533    16.2060      80.2759   0.3300      1.9000      127.0652   

28.3533      16.2060       80.2759     0.3300       1.9000       127.0652     

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  127,065,200

 สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทย และภมูปิญัญา

สากล  มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม สาํนึกในความเป็นไทย  รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน   

พรอ้มท ัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจีาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของ

ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 579 976 900 950 1,015

 ( - )

คน 1,220 1,343 1,115 1,225 1,345

 ( - )

คน 2,453 3,217 4,000 4,400 4,840

 ( - )

รอ้ยละ 90 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 85 90 95 95 100

 ( - )

43.3654 46.7893 82.7330 106.7432 118.6547

 ( 10.7132 )

ลา้นบาท 118.8313      174.6432   346.1540     264.2212     170.6066     

ลา้นบาท 67.5904        127.0652   293.6321     209.3432     118.6547     

ลา้นบาท 26.8543       28.3533     39.5201      57.9383      66.6156      

ลา้นบาท 15.0111       16.2060     37.7329      41.8249      43.9091      

ลา้นบาท 24.2250       80.2759     210.8991     102.6000     -              

ลา้นบาท -                0.3300      0.3300       0.3300       0.3300       

ลา้นบาท 1.5000         1.9000      5.1500       6.6500       7.8000       

ลา้นบาท 51.2409        47.5780     52.5219      54.8780      51.9519      

ลา้นบาท 51.2409       47.5780     52.5219      54.8780      51.9519      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           6.3000      1.8000      8.1000      

-              -                -             6.3000       1.8000       8.1000       

7.3.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 21 15 25 28 30

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 9.0718 8.1000 19.3250 22.4256 24.2548

 ( 0.0944 )

ลา้นบาท 28.5719        28.5751     40.8239      44.8195      47.9574      

ลา้นบาท 9.0718         8.1000      19.3250      22.2456      24.2548      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 8.0718         6.3000      17.3250      19.2456      20.2548      

ลา้นบาท 1.0000         1.8000      2.0000       3.0000       4.0000       

ลา้นบาท 19.5001        20.4751     21.4989      22.5739      23.7026      

ลา้นบาท 19.5001       20.4751     21.4989      22.5739      23.7026      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    8,100,000

 เพือ่บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมที่หลากหลาย  ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั ระหว่างมหาวทิยาลยั

 ชมุชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และองคก์รอื่นท ัง้ในและต่างประเทศ  เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ที่ย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

เชงิตน้ทุน : งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           3.5000      -             3.5000      

-              -                -             3.5000       -              3.5000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 14 12 16 18 20

 ( 1 )

รอ้ยละ 85 90 90 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 85 85 90

 ( - )

ลา้นบาท 3.5000 3.5000 10.1200 12.1440 17.1440

 ( 0.1576 )

ลา้นบาท 26.1055        27.2358     35.0426      38.3128      44.6213      

ลา้นบาท 3.5000         3.5000      10.1200      12.1440      17.1440      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5000         3.5000      10.1200      12.1440      17.1440      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 22.6055        23.7358     24.9226      26.1688      27.4773      

ลา้นบาท 22.6055       23.7358     24.9226      26.1688      27.4773      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    3,500,000

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรม                    3,500,000

 ส่งเสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  สรา้งความรู ้ความเขา้ใจในคุณค่า  ความสาํนึกและ

ความภมูใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่  เพือ่การอนุรกัษ ์ เผยแพร่และสบืสานศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงค์

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

เชงิตน้ทุน : งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.8638      -             5.8638      

-              -                -             5.8638       -              5.8638       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 16 12 35 40 45

 ( - )

โครงการ 12 10 32 36 43

 ( - )

รอ้ยละ 75 80 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 6.9989 5.8638 30.3951 32.1346 38.6345

 ( 1.7085 )

ลา้นบาท 39.8039        40.3091     66.5627      70.1106      78.5094      

ลา้นบาท 6.9989         5.8638      30.3951      32.1346      38.6346      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.9989         5.8638      30.3951      32.1346      38.6346      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 32.8050        34.4453     36.1676      37.9760      39.8748      

ลา้นบาท 32.8050       34.4453     36.1676      37.9760      39.8748      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                    5,863,800

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    5,863,800

 วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ แสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลย ีสมยัใหม่ให ้

เหมาะสมกบัการดาํรงชวีติและประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่  รวมถงึการแสวงหา  แนวทางเพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิ

การจดัการ  การบาํรุงรกัษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัที่มกีารเผยแพร่ใน

วารสารหรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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3,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 3,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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1,900,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,900,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,900,000              บาท

1) โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 1,900,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

114



6,258,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,682,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,682,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,682,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนการสอนรายชัว่โมง 600,000                บาท

(2) วสัดสุาํนกังาน 300,000                บาท

(3) วสัดกุารศึกษา 1,482,000              บาท

(4) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 300,000                บาท

2. งบลงทนุ 2,776,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,776,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,776,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 2,776,000              บาท

(1) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารพยาบาลศาสตร ์1 ระบบ 2,776,000              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 800,000                บาท

1) โครงการพฒันานกัศึกษาเขา้สู่วชิาชพีพยาบาล 800,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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287,457,200 บาท

1. งบบคุลากร 52,149,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 47,772,000             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 42,440,100             บาท

(1) อตัราเดมิ 79 อตัรา 32,957,700             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 9,482,400              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,331,900              บาท

(1) อตัราเดมิ  24 อตัรา 4,999,600              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 300,200                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 32,100                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,377,900              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,377,900              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,377,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 50,628,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,512,600             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,512,600             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 511,400                บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 1,008,000              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่ง 7,408,800              บาท

(4) ค่าตอบแทนการสอนรายชัว่โมง 1,609,500              บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 400,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 500,000                บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 3,500,000              บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 760,700                บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 151,400                บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 600,000                บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,000,000              บาท

(13) วสัดงุานบา้นงานครวั 450,000                บาท

(14) วสัดกุารศึกษา 12,307,200             บาท

(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 400,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 17,115,400             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 17,115,400             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 14,277,000             บาท

(2) ค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 2,838,400              บาท

3. งบลงทนุ 84,163,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 84,163,000             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 84,163,000             บาท

3.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 82,040,000             บาท

(1) อาคารวทิยาการจดัการ 1 หลงั 82,040,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 150,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 135,000,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 27,000,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 25,960,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 82,040,000             บาท

3.1.1.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,123,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,123,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุระบบ Fiber offtic 1 รายการ 2,123,000              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 97,316,300             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 97,316,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 97,316,300             บาท

1 เงนิเดือน 97,316,300             บาท

(1) อตัราเดมิ 88,451,600             บาท

(2) อตัราใหม่ 8,864,700              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 3,200,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 300,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 237,480,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 237,180,800            บาท

เงนิงบประมาณ 300,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยั 500,000                บาท

3) โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษแก่นกัศึกษา 600,000                บาท

4) โครงการสหกจิศึกษา 500,000                บาท

5) โครงการพฒันาหลกัสูตร 800,000                บาท

6) โครงการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ 500,000                บาท
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127,065,200 บาท

1. งบบคุลากร 28,353,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 22,602,400             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 22,602,400             บาท

(1) อตัราเดมิ 48 อตัรา 18,176,800             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 4,425,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 5,750,900              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 5,750,900              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 5,750,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 16,206,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,044,400             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,044,400             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่ง 912,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนการสอนรายชัว่โมง 600,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษอาจารยช์าวต่างประเทศ 103,900                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 287,500                บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 500,000                บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,140,000              บาท

(7) วสัดงุานบา้นงานครวั 150,000                บาท

(8) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 300,000                บาท

(9) วสัดกุารศึกษา 9,651,000              บาท

(10) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 400,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,161,600              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,161,600              บาท

(1) ค่าสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 2,161,600              บาท

3. งบลงทนุ 80,275,900             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 80,275,900             บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 80,275,900             บาท

3.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 80,275,900             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารเรยีนรวมเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา 1 หลงั 28,975,900             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 170,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 161,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 24,225,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 28,975,900             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 108,299,100            บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(2) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ พรอ้มอาคาร

เอนกประสงค ์ 1 รายการ 51,300,000             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 ผูกพนังบประมาณ 102,600,000            บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 102,600,000            บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 330,000                บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 330,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 330,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,900,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 45,378,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 44,878,000             บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

2) โครงการกา้วทนัโลก IT แก่นกัศึกษาและบคุลากร 500,000                บาท

3) โครงการพฒันาสือ่การเรยีนการสอน 500,000                บาท

4) โครงการพฒันาครูวทิยาศาสตร์ 400,000                บาท
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8,100,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,300,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,300,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการบรกิารวชิาการ 6,300,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 26,775,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,475,100             บาท

เงนิงบประมาณ 6,300,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 1,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 1,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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3,500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,500,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสาํหรบัจดัทาํโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 3,500,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 27,235,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 23,735,800             บาท

เงนิงบประมาณ 3,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรม
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5,863,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,863,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,863,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,863,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 40,309,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,445,300             บาท

เงนิงบประมาณ 5,863,800              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทรเ์ป็นสถาบนัอดุมศึกษาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่   เป็นแหลง่เสรมิสรา้งพลงัปญัญาของ

แผ่นดนิ  ฟ้ืนฟูพลงัการเรยีนรู ้ เชดิชูภมูปิญัญาและวฒันธรรมของทอ้งถิน่  สรา้งสรรคศิ์ลปวทิยาการใหไ้ด ้

มาตรฐานสากลและเกดิความม ัน่คงและย ัง่ยนืแก่ปวงชน

1. สรา้งโอกาสทางการศึกษาแก่ทอ้งถิน่   2. สรา้งระบบจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาทีม่คุีณภาพและ

ประสทิธภิาพ  เป็นพลงัปญัญาของแผ่นดนิ   3. วจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้เชดิชูภมูปิญัญาและวฒันธรรม

และสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชมุชน   4. สรา้งการมส่ีวนร่วมในการจดัการบาํรุงรกัษา การใชป้ระโยชนจ์าก

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์

240,155,500                

312,257,600                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 334.9555        441.1576        1,007.3948     996.3948        992.5448        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 240.1555        312.2576        878.8948        867.8948        864.0448        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 94.8000         128.9000        128.5000        128.5000        128.5000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 94.8000         128.9000       128.5000       128.5000       128.5000       

1. เตรยีมความพรอ้มและสง่เสรมิความตระหนกั

รูข้องประชาชน ผูป้ระกอบการ และภาคสว่น

ต่างๆของไทย เกี่ยวกบัอาเซียนและการเป็น

ประชาคมอาเซียน รวมถงึสง่เสรมิความร่วมมือ

ระหว่างกรอบ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีน นกัศึกษา

 ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษามี

ความตระหนกัรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

คน 260 260 260

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีน นกัศึกษา

 ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาเขา้

รบัการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษและหรอื

ภาษาของประเทศเพือ่นบา้นในภมูภิาคอาเซยีน

คน 260 260 260

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               3.0000        3.2500        3.2500        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (แท็บ

แลต็) เพือ่สนบัสนุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรยีน

กลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กบัการเร่งรดัการพฒันา

โปรแกรมและเน้ือหาทางการศึกษาที่เหมาะสม

กบัหลกัสูตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนใน

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

คน 40 35 35 35 35

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนใน

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

คน 35 35 35 35

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษา

ปีที่ 1 และนกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 

ไดร้บัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ทบ็แลต็และมเีน้ือหา

ที่เหมาะสมตามหลกัสูตร

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.1360        0.2178        0.6000        0.6000        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูป้กครองของนกัเรยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.9020        2.4170        3.8670        3.8670        3.8670        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 4.7000          4.7000          4.7000          4.7000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 4.7000          4.7000          4.7000          4.7000          

4. เร่งรดัการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยเีพิม่ข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 52.0630       55.6249       195.6442     195.6442     195.6442     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 33.0000         54.0000         54.0000         54.0000         54.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 33.0000         54.0000         54.0000         54.0000         54.0000         

5. ขยายการผลติบณัฑติ และพฒันาคุณภาพ

การศึกษาเพิม่ข้ึนตามความตอ้งการของตลาด

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 168.7413     233.6079     589.6856     578.6856     578.6856     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 58.0000         69.0000         69.0000         69.0000         69.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 58.0000         69.0000         69.0000         69.0000         69.0000         

6. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูร้บับรกิารนาํความรูไ้ปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการ วชิาชพี ต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.1473        4.0000        15.5000       15.5000       15.5000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7000          0.4000          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7000          0.4000          -                 -                 -                 

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 10 10 12 14 16

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสตินกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.3900        3.3900        6.5500        6.5500        6.5500        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.6000          0.3000          0.3000          0.3000          0.3000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.6000          0.3000          0.3000          0.3000          0.3000          

8. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนของงานวจิยัและ

งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

โครงการ 10 10 12 14 16

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 10 10 12 14 16

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

โครงการ 10 10 12 14 16

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.7759        10.0000       63.7980       63.7980       63.7980       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000          0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.5000          0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 56.3610     -              -              -              -              

รวม 1 56.3610      -              -              -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  56,360,959  บาท

1. แผนงานฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค 3,000,000                    

2. แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา 217,800                      

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาต ัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,417,000                    

4. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 293,232,800                 

5. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 3,390,000                    

6. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 10,000,000                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 91.8726       40.6411       59.6665       118.5548     1.5226        312.2576     

1. แผนงาน :  ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละ

พฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

-               -               -               3.0000        -               3.0000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           3.0000              -           3.0000

2. แผนงาน :  สนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา

-               0.2178        -               -               -               0.2178        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.2178              -                -                -           0.2178

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

-               -               -               2.4170        -               2.4170        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           2.4170              -           2.4170

4. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

91.8726       40.4233       59.6665       99.7478       1.5226        293.2328     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       37.0004        18.3190         0.3055              -                -          55.6249

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       54.8722        22.1043        59.3610        95.7478         1.5226      233.6079

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           4.0000              -           4.0000

5. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               3.3900        -               3.3900        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                -                -           3.3900              -           3.3900

6. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               10.0000       -               10.0000       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          10.0000              -          10.0000

          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

-             -              -           3.0000      -             3.0000      

-               -                -             3.0000        -               3.0000        

7.1 แผนงาน : ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละพฒันาความรว่มมือกบัประเทศในภมิูภาค                     3,000,000

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                     3,000,000

 - เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษาใหแ้ก่นิสติ นกัศึกษา บคุลากรทางการศึกษาและประชาชนท ัว่ไป- เพือ่สรา้ง

เครอืข่ายทางวชิาการ และพฒันาความร่วมมอืรองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์

                    33,500,000

                    33,500,000

                               -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 260 260 260

 ( - )

รอ้ยละ 60 70 80

 ( - )

คน 260 260 260

 ( - )

ลา้นบาท -                3.0000       3.2500        3.2500        -               

ลา้นบาท -                3.0000       3.2500        3.2500        -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                3.0000      3.2500        3.2500        -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีน นกัศึกษา บคุลากรทางการ

ศึกษาและประชาชนท ัว่ไปทีเ่ขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนมหาวทิยาลยั/สถาบนัอดุมศึกษา

ต่างประเทศทีไ่ดพ้ฒันาความร่วมมอืเป็นเครอืข่ายทาง

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2555 ถึง  ปี 2558)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             0.2178       -           -             -             0.2178      

-               0.2178         -             -               -               0.2178        

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพื่อการศึกษา                       217,800

7.2.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       217,800

 พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา (แทบ็เลต็) ใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษา

ปีที ่1 และมธัยมศึกษาปีที ่1

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์

                     1,553,800

                     1,553,800

                               -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาสาํหรบันกัเรยีน
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7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 40 36 35 35

 ( - )

คน 0 36 35 35

 ( - )

5 5 5

 ( - )

ลา้นบาท 0.1360         0.2178       0.6000        0.6000        -               

ลา้นบาท 0.1360         0.2178       0.6000        0.6000        -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.1360         0.2178      0.6000        0.6000        -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่

 1 ทีไ่ดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1

 ทีไ่ดร้บัเครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

เชงิปรมิาณ : ครูของนกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 ที่

ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ทบ็แลต็

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2555 ถึง  ปี 2559)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           2.4170      -             2.4170      

-               -                -             2.4170        -               2.4170        

7.3 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                     2,417,000

7.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                    2,417,000

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์

                    35,720,000

                    16,920,000

                    18,800,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน
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7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 655 515 525 525 525

 ( 364 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 2.9020 2.4170 3.8670 3.8670 3.8670

 ( 0.2390 )

ลา้นบาท 2.9020         7.1170       8.5670        8.5670        8.5670        

ลา้นบาท 2.9020         2.4170       3.8670        3.8670        3.8670        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 2.9020         2.4170      3.8670        3.8670        3.8670        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                4.7000       4.7000        4.7000        4.7000        

ลา้นบาท -                4.7000      4.7000        4.7000        4.7000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย

ตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

37.0004     18.3190      0.3055     -             -             55.6249     

37.0004      18.3190        0.3055      -               -               55.6249      

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 821 505 530 556 583

 ( 347 )

คน 3,699 3,926 4,122 4,328 4,544

 ( 2,693 )

คน 1,320 1,580 1,659 1,741 1,828

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 52.0630 55.3194 55.8194 55.8194 55.8194

 ( 6.9014 )

ลา้นบาท 85.0630        109.6249    249.6442     249.6442     249.6442     

ลา้นบาท 52.0630        55.6249     195.6442     195.6442     195.6442     

ลา้นบาท 35.4660        37.0004     37.0004      37.0004      37.0004      

ลา้นบาท 16.5970        18.3190     18.8190      18.8190      18.8190      

ลา้นบาท -                0.3055      139.8248     139.8248     139.8248     

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 33.0000        54.0000     54.0000       54.0000       54.0000       

ลา้นบาท 33.0000        54.0000     54.0000      54.0000      54.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถึงและเป็นธรรม                  293,232,800

7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                    55,624,900

 เพือ่ผลติบณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตรใ์หม้คีุณภาพและคุณธรรมใหส้อดรบักบัการเปลีย่นแปลงภาคการผลติและ

บรกิาร เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

54.8722     22.1043      59.3610   95.7478     1.5226      233.6079   

54.8722      22.1043        59.3610     95.7478      1.5226        233.6079     

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,120 760 798 837 878

 ( 524 )

คน 1,810 2,260 2,373 2,491 2,615

 ( - )

คน 6,987 8,953 9,400 9,870 10,363

 ( 7,217 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 126..3152 174.2469 309.6945 309.6945 309.6945

 ( 19.5844 )

ลา้นบาท 226.7413       302.6079    658.6856     647.6856     647.6856     

ลา้นบาท 168.7413       233.6079    589.6856     578.6856     578.6856     

ลา้นบาท 58.4483        54.8722     59.1728      59.1728      59.1728      

ลา้นบาท 21.1291        22.1043     41.4163      41.4163      41.4163      

ลา้นบาท 42.4261        59.3610     279.9911     268.9911     268.9911     

ลา้นบาท 45.2151        95.7478     194.6053     194.6053     194.6053     

ลา้นบาท 1.5227         1.5226      14.5000      14.5000      14.5000      

ลา้นบาท 58.0000        69.0000     69.0000       69.0000       69.0000       

ลา้นบาท 58.0000        69.0000     69.0000      69.0000      69.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                  233,607,900

 เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้คีุณภาพและคุณธรรมตามความตอ้งการของสงัคม ตลอดจนมศีกัยภาพในการ

ดาํรงชวีติ ประกอบอาชพีและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           4.0000      -             4.0000      

-               -                -             4.0000        -               4.0000        

7.4.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 36,000 3,200 3,200 3,200 3,200

 ( - )

โครงการ 14 14 14 14 14

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 6.1473 4.0000 15.5000 15.5000 15.5000

 ( 0.1535 )

ลา้นบาท 6.8473         4.4000       15.5000       15.5000       15.5000       

ลา้นบาท 6.1473         4.0000       15.5000       15.5000       15.5000       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 1.0000         -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 2.5873         4.0000      15.5000      15.5000      15.5000      

ลา้นบาท 2.5600         -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.7000         0.4000       -               -               -               

ลา้นบาท 0.7000         0.4000      -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                     4,000,000

 1.เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการวชิาชพีแก่ชมุชน นาํองคค์วามรูจ้ากการวจิยัหรอืการคน้ควา้ใชใ้นการใหบ้รกิารวชิาชพีแก่ชมุชน

 2.พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คีุณภาพ มคีวามรูท้กัษะประสบการณ์ สามารถพฒันาวชิาชพีไดต้าม

วตัถปุระสงค์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแก่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           3.3900      -             3.3900      

-               -                -             3.3900        -               3.3900        

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5

 ( 2 )

โครงการ 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

 ( 3,000 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 2.3900 3.3900 6.5500 6.5500 6.5500

 ( 0.1494 )

ลา้นบาท 2.9900         3.6900       6.8500        6.8500        6.8500        

ลา้นบาท 2.3900         3.3900       6.5500        6.5500        6.5500        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.2000         -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 2.1900         3.3900      6.5500        6.5500        6.5500        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.6000         0.3000       0.3000        0.3000        0.3000        

ลา้นบาท 0.6000         0.3000      0.3000        0.3000        0.3000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                     3,390,000

7.5.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม                     3,390,000

 1.เพือ่ส่งเสรมิอนุรกัษ ์สบืทอดศิลปวฒันธรรม 2.เพือ่ปลูกจติสาํนึกใหน้กัศึกษาและเยาวชนภาคภูมใิจในความเป็นไทย

 และหวงแหนวฒันธรรม 3.เพือ่ใหน้กัศึกษาและเยาวชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และทาํ

กิจกรรมสรา้งสรรค์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลุผลตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตาม

่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.6.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           10.0000     -             10.0000     

-               -                -             10.0000      -               10.0000      

7.6.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 25 12 12 12 12

 ( - )

โครงการ 25 12 12 12 12

 ( - )

ผลงาน 1 1 1 1 1

 ( - )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( - )

ลา้นบาท 7.7759 10.0000 63.7980 63.7980 63.7980

 ( - )

ลา้นบาท 10.2759        10.5000     64.2980       64.2980       64.2980       

ลา้นบาท 7.7759         10.0000     63.7980       63.7980       63.7980       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 7.7759         10.0000     63.7980      63.7980      63.7980      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 2.5000         0.5000       0.5000        0.5000        0.5000        

ลา้นบาท 2.5000         0.5000      0.5000        0.5000        0.5000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวิจยั                    10,000,000

7.6.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้                    10,000,000

 1.เพือ่นาํผลงานวจิยัไปเผยแพร่หรอืนาํไปใชป้ระโยชน ์2.นาํองคค์วามรูจ้ากการวจิยัมาพฒันาต่อยอดภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่และพฒันาคุณภาพชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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3,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืกบัต่างประเทศและการเตรยีมตวัสู่

ประชาคมโลก 3,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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217,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 217,800                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 217,800                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 217,800                บาท

(1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 98,000                  บาท

(2) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 105,200                บาท

(3) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบัครูผูส้อนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 14,600                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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2,417,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,417,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,417,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,417,000              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 371,600                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 188,500                บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 202,300                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,322,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,022,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,700,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,322,000              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 332,600                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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55,624,900 บาท

1. งบบคุลากร 37,000,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 34,302,500             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 32,392,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 76 อตัรา 27,105,600             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 5,287,200              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,909,700              บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 11 อตัรา 1,901,400              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 8,300                   บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,697,900              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,697,900              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,569,400              บาท

(2) เงนิประกนัสงัคมพนกังานราชการ 12 คน 128,500                บาท

2. งบดาํเนินงาน 18,319,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,319,000             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,319,000             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,500,000              บาท

(2) วสัดกุารศึกษา 12,819,000             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,000,000              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 4,000,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 4,000,000              บาท

3. งบลงทนุ 305,500                บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 305,500                บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 305,500                บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 200,000                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 200,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครือ่งจดัเก็บเอกสารอตัโนมตั ิ1 ชดุ 200,000                บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑโ์รงงาน 105,500                บาท

(1) ครภุณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 105,500                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครือ่งตดัพลาสม่า  (Plasma Arc Cutting Machine ) 1 เครือ่ง 105,500                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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233,607,900 บาท

1. งบบคุลากร 54,872,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 51,254,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 49,101,300             บาท

(1) อตัราเดมิ 110 อตัรา 43,479,300             บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 214,200                บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 947,400                บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืน 4,460,400              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,153,400              บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 12 อตัรา 2,153,400              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 997,400                บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 997,400                บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 4 อตัรา 997,400                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,620,100              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,620,100              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,495,300              บาท

(2) เงนิประกนัสงัคมพนกังานราชการ 14 คน 124,800                บาท

2. งบดาํเนินงาน 22,104,300             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,100,000             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,100,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,092,000              บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการ/ลูกจา้งทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 512,000                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 8,320,800              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการบาํรงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ 432,800                บาท

(8) วสัดกุารศึกษา 5,336,800              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,004,300              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,004,300              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,004,300              บาท

3. งบลงทนุ 59,360,959             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 59,360,959             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,000,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 1,340,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,340,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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รวม 7 รายการ (รวม 24 หน่วย)

(1.1) เครือ่งทาํลายเอกสาร 2 เครือ่ง 50,000                  บาท

(1.2) เครือ่งถ่ายเอกสารระบบดจิติอล 6 เครือ่ง 1,080,000              บาท

(1.3) โตะ๊ทาํงานระดบั 7 - 9 1 ชดุ 10,000                  บาท

(1.4) โตะ๊ทาํงาน ระดบั 3-6 พรอ้มเกา้อี้  6 ชดุ 45,000                  บาท

(1.5) โตะ๊ทาํงาน ระดบั 1-2  พรอ้มเกา้อี้ 2 ชดุ 11,000                  บาท

(1.6) เครือ่งทาํนํา้รอ้น-นํา้เยน็ 4 เครือ่ง 60,000                  บาท

(1.7) เครือ่งปรบัอากาศขนาด  24,000 BTU  พรอ้มตดิตัง้ 3 เครือ่ง 84,000                  บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 150,000                บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 150,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

(1.1) เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์15 เครือ่ง 150,000                บาท

3.1.1.3 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 40,000                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 40,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 4 เครือ่ง 40,000                  บาท

3.1.1.4 ครภุณัฑก์ารเกษตร 120,000                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 120,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(1.1) เครือ่งตดัหญา้แบบเขน็ 10 เครือ่ง 120,000                บาท

3.1.1.5 ครภุณัฑก์ารศึกษา 160,000                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 160,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) โปงลาง 2 เครือ่ง 60,000                  บาท

(1.2) จกัรยานวดังานแบบแอโรบคิ 1 ตวั 100,000                บาท

3.1.1.6 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 270,000                บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 270,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) ไฟส่องสวา่งพลงังานแสงอาทติย ์ 20-130   5 ชดุ 270,000                บาท

3.1.1.7 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 920,000                บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 920,000                บาท

รวม 11 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(1.1) เครือ่งปริ้นเตอร ์ color  larer 10 เครือ่ง 300,000                บาท

(1.2) เครือ่งวดัองคป์ระกอบของร่างกาย 1 เครือ่ง 200,000                บาท

(1.3) ชดุอปุกรณ์ขยายเสยีงสาํหรบักลางแจง้ 1 ชดุ 50,000                  บาท

(1.4) แคน 5 เตา้ 150,000                บาท

(1.5) พณิไฟฟ้า 2 ตวั 40,000                  บาท
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(1.6) พณิโปร่ง 1 ตวั 40,000                  บาท

(1.7) กลองโปงลาง 1 ชดุ 30,000                  บาท

(1.8) ซอพื้นบา้น 1 ตวั 25,000                  บาท

(1.9) พณิเบส 1 ตวั 15,000                  บาท

(1.10) ซอฟแวรด์า้นดนตร ี1 ชดุ 50,000                  บาท

(1.11) กตีา้รค์ลาสสคิ 1 ตวั 20,000                  บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 56,360,959             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 56,360,959             บาท

(1) อาคารการศึกษาเพือ่ปวงชน 1 หลงั 56,360,959             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 150,071,259            บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 150,071,259            บาท

ปี 2552 - 2553 ตัง้งบประมาณ 57,000,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 6,003,200              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 30,707,100             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 56,360,959             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 95,747,800             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 95,747,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 95,537,800             บาท

1 เงนิเดือน 95,537,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 331 อตัรา 88,904,400             บาท

(2) อตัราใหม่ 93 อตัรา 6,633,400              บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 210,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,522,641              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 922,700                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 300,000                บาท

3) ค่าใชจ่้าย IT หอ้งสมดุ (หอ้งสมดุมชีวีติ) 299,941                บาท
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4,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 3,000,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 1,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,400,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 400,000                บาท

เงนิงบประมาณ 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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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
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10,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายวจิยั 10,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท

เงนิงบประมาณ 10,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัคุณภาพและสรา้งสรรคคุ์ณค่า เพือ่พฒันาผลผลติสู่สงัคม ภายในปี พ.ศ.2556

1.สรา้งบณัฑติ วจิยั บรกิารวชิาการ ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม อย่างมคุีณภาพ เพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคมและสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ  2.ยกระดบัการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั

ใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั   3.พฒันากลไกของมหาวทิยาลยั โดยเนน้การมส่ีวนร่วมและธรรมาภบิาล 

เพือ่ขบัเคลือ่นภารกจิไปสู่เป้าหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

179,461,600                

216,935,800                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 274.6199        311.8664        346.3446        322.8402        340.5448        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 179.4616        216.9358        246.4196        217.7142        229.9498        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 95.1583         94.9306         99.9250         105.1260        110.5950        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 95.1583         94.9306         99.9250         105.1260       110.5950       

1. เพิม่ขีดความสามารถ นกัเรยีน นกัศึกษา 

คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ในการ

สรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบั

ประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษาและชาว

ต่างประเทศที่เขา้ร่วมโครงการเตรยีมความ

พรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

คน 20 30 40

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่

ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.5000        0.5000        0.5000        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.3228        0.3396        0.3396        0.3396        0.3396        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 60.6647       55.0493       40.0900       42.4298       45.8544       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 9.4327          9.3920          9.8950          10.4240         10.9810         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 9.4327          9.3920          9.8950          10.4240         10.9810         

4. 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 98.4284       136.8909     158.8900     126.8048     135.0658     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 80.9522         80.5356         84.7130         89.1100         93.7340         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 80.9522         80.5356         84.7130         89.1100         93.7340         

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงานประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูร้บับรกิารนาํความรูไ้ปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.7060       13.7060       16.0000       17.0000       18.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.4200          0.4430          0.4670          0.4920          0.5180          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.4200          0.4430          0.4670          0.4920          0.5180          

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษาและชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 5 6 7 8 9

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสตินกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 70 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 70 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.4500        0.4500        0.8000        0.8400        0.8900        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5389          0.5500          0.6360          0.6710          0.7080          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5389          0.5500          0.6360          0.6710          0.7080          

7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนของงานวจิยัและ

งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ

โครงการ 14 16 18 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยัที่ไดร้บั

การจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญาหรอือนุ

สทิธบิตัร

ผลงาน 140 145 150 160 160

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยัที่

นาํไปใชป้ระโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 8 9 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนใ์นระยะเวลา 12 เดอืน

ผลงาน 8 9 10 10 10

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.8897        10.0000       29.8000       29.8000       29.8000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.8146          4.0100          4.2140          4.4290          4.6540          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.8146          4.0100          4.2140          4.4290          4.6540          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 15.9600     48.6400     -              -              4.0000       

รวม 1 15.9600      48.6400      -              -              4.0000       

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  15,960,000  บาท

1. แผนงานฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค 500,000                      

2. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาต ัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 339,600                      

3. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 205,646,200                 

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 450,000                      

5. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 10,000,000                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 66.7130       19.2930       37.3719       88.4379       5.1200        216.9358     

1. แผนงาน :  ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละ

พฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

-               -               -               0.5000        -               0.5000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           0.5000              -           0.5000

2. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

-               -               -               0.3396        -               0.3396        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.3396              -           0.3396

3. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

66.7130       19.2930       37.3719       77.1483       5.1200        205.6462     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       14.7918         6.1985        10.0000        22.4590         1.6000        55.0493

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       51.9212        13.0945        27.3719        42.1033         2.4000      136.8909

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          12.5860         1.1200        13.7060

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               0.4500        -               0.4500        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                -                -           0.4500              -           0.4500

5. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               10.0000       -               10.0000       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          10.0000              -          10.0000

          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

-             -              -           0.5000      -             0.5000      

-               -                -             0.5000        -               0.5000        

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 20 30 40

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท -                0.5000       0.5000        0.5000        -               

ลา้นบาท -                0.5000       0.5000        0.5000        -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                0.5000      0.5000        0.5000        -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1 แผนงาน : ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละพฒันาความรว่มมือกบัประเทศในภมิูภาค                       500,000

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                       500,000

 เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นกัศึกษา บคุลากรทางการศึกษาและประชาชน

ท ัว่ไป

 จงัหวดัราชบรุี

                     1,500,000

                     1,500,000

                               -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาและชาวต่างประเทศทีเ่ขา้

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           0.3396      -             0.3396      

-               -                -             0.3396        -               0.3396        

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 120 120 120 120 120

 ( 78 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 0.6456         0.3396       0.3396        0.3396        0.3396        

ลา้นบาท 0.6456         0.3396       0.3396        0.3396        0.3396        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.6456         0.3396      0.3396        0.3396        0.3396        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       339,600

7.2.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                      339,600

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานทีอ่ย่างมคีุณภาพ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

                     2,004,000

                     2,004,000

                               -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการ

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

157



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

14.7918     6.1985       10.0000   22.4590     1.6000      55.0493     

14.7918      6.1985         10.0000     22.4590      1.6000        55.0493      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 90 135 150 150 150

 ( 25 )

คน 300 320 330 330 330

 ( - )

คน 707 686 880 1,000 1,000

 ( 370 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 20 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 20 )

ลา้นบาท 36.5925 45.0493 40.0900 42.4298 45.8544

 ( 4.8540 )

ลา้นบาท 70.0974        64.4413     49.9850       52.8538       56.8354       

ลา้นบาท 60.6647        55.0493     40.0900       42.4298       45.8544       

ลา้นบาท 13.4915        14.7918     15.2135      16.5651      18.3807      

ลา้นบาท 6.0303         6.1985      6.4746        6.7323        6.9453        

ลา้นบาท 24.0722        10.0000     -               -               -               

ลา้นบาท 15.4707        22.4590     16.8019      17.5324      18.7284      

ลา้นบาท 1.6000         1.6000      1.6000        1.6000        1.8000        

ลา้นบาท 9.4327         9.3920       9.8950        10.4240       10.9810       

ลา้นบาท 9.4327         9.3920      9.8950        10.4240      10.9810      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถึงและเป็นธรรม                  205,646,200

7.3.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                    55,049,300

 เพือ่ใหไ้ดผู้ส้าํเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีของมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ ไดแ้ก่คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและวทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

51.9212     13.0945      27.3719   42.1033     2.4000      136.8909   

51.9212      13.0945        27.3719     42.1033      2.4000        136.8909     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 610 450 740 850 950

 ( 98 )

คน 830 1,090 1,200 1,260 1,320

 ( - )

คน 2,361 2,361 3,300 3,710 4,080

 ( 2,568 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 15 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 15 )

ลา้นบาท 83.2780 109.5190 110.2500 126.8048 135.0658

 ( 19.1083 )

ลา้นบาท 179.3806       217.4265    243.6030     215.9148     228.7998     

ลา้นบาท 98.4284        136.8909    158.8900     126.8048     135.0658     

ลา้นบาท 49.9134        51.9212     56.6814      60.1882      63.5372      

ลา้นบาท 12.7652        13.0945     19.4686      22.9166      24.8286      

ลา้นบาท 15.1504        27.3719     48.6400      -               -               

ลา้นบาท 18.1994        42.1033     31.3000      40.3000      43.3000      

ลา้นบาท 2.4000         2.4000      2.8000        3.4000        3.4000        

ลา้นบาท 80.9522        80.5356     84.7130       89.1100       93.7340       

ลา้นบาท 80.9522        80.5356     84.7130      89.1100      93.7340      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                  136,890,900

 เพือ่ใหไ้ดผู้ส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ของะมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ ไดแ้ก่ คณะครุศาสตร ์ คณะ

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และคณะวทิยาการจดัการ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           12.5860     1.1200      13.7060     

-               -                -             12.5860      1.1200        13.7060      

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 5,173 7,600 8,300 8,500 8,700

 ( 412 )

โครงการ 70 73 80 85 90

 ( 5 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 10 )

ลา้นบาท 13.7060 13.7060 16.0000 17.0000 18.0000

 ( 0.3560 )

ลา้นบาท 14.1260        14.1490     16.4670       17.4920       18.5180       

ลา้นบาท 13.7060        13.7060     16.0000       17.0000       18.0000       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 12.5860        12.5860     14.8600      15.8600      16.8600      

ลา้นบาท 1.1200         1.1200      1.1400        1.1400        1.1400        

ลา้นบาท 0.4200         0.4430       0.4670        0.4920        0.5180        

ลา้นบาท 0.4200         0.4430      0.4670        0.4920        0.5180        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    13,706,000

 1.เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากมหาวทิยาลยัสู่ชมุชนในเขตจงัหวดัราชบรุ ีและจงัหวดัใกลเ้คียง2.เพือ่สรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บัชมุชนในเขตจงัหวดัราชบรุแีละจงัหวดัใกลเ้คียง และเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู ้

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

160



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           0.4500      -             0.4500      

-               -                -             0.4500        -               0.4500        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 6 7 8

 ( 3 )

คน 5,000 5,000 6,000 7,000 8,000

 ( 2,000 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 40 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 40 )

ลา้นบาท 0.4500 0.4500 0.8000 0.8400 0.8900

 ( 0.1437 )

ลา้นบาท 0.9889         1.0000       1.4360        1.5110        1.5980        

ลา้นบาท 0.4500         0.4500       0.8000        0.8400        0.8900        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.4500         -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                0.4500      0.8000        0.8400        0.8900        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.5389         0.5500       0.6360        0.6710        0.7080        

ลา้นบาท 0.5389         0.5500      0.6360        0.6710        0.7080        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                       450,000

7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม                       450,000

 เพือ่ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่และของชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

161



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           10.0000     -             10.0000     

-               -                -             10.0000      -               10.0000      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 20 30 30 30

 ( - )

โครงการ 7 13 25 9 9

 ( - )

ผลงาน 8 20 30 30 30

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 5.8897 10.0000 29.8000 29.8000 29.8000

 ( 1.9575 )

ลา้นบาท 9.7043         14.0100     34.0140       34.2290       34.4540       

ลา้นบาท 5.8897         10.0000     29.8000       29.8000       29.8000       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 5.8897         10.0000     29.8000      29.8000      29.8000      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 3.8146         4.0100       4.2140        4.4290        4.6540        

ลา้นบาท 3.8146         4.0100      4.2140        4.4290        4.6540        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวิจยั                    10,000,000

7.5.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้                    10,000,000

 1.เพือ่ส่งเสรมิการแกไ้ขปญัหาชมุชนอย่างย ัง่ยนื โดยใชก้ารวจิยั 2.เพือ่สนบัสนุนภารกิจดา้นการวจิยัของมหาวทิยาลยั 

3.เพือ่พฒันาองคค์วามรูด้ว้ยการวจิยั สู่การแกไ้ขปญัหาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การทาํวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลา

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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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

้
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500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 500,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 500,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 500,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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55,049,300 บาท

1. งบบคุลากร 14,791,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 14,165,200             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 14,165,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 12,134,400             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 2,030,800              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 626,600                บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 626,600                บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 623,700                บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพนกังานราชการ 1 อตัรา 2,900                   บาท

2. งบดาํเนินงาน 6,198,500              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,166,500              บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,166,500              บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 2,035,200              บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 31,300                  บาท

(3) วสัดกุารศึกษา 2,100,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,750,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 650,000                บาท

เงนิงบประมาณ 2,100,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,032,000              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,032,000              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 120,000                บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 1,912,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,924,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 1,912,000              บาท

3. งบลงทนุ 10,000,000             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,000,000             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 10,000,000             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 10,000,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 8,395,000              บาท

รวม 30 รายการ (รวม 57 หน่วย)

(1.1) กลอ้งวดัมมุ แบบอเิลก็ทรอนกิส ์ชนดิอ่านค่ามมุไดล้ะเอยีด 5 ฟิลปิดา 

(ระบบอตัโนมตั)ิ 1 ชดุ 110,000                บาท

(1.2) ชดุทดสอบหาค่าความถ่วงจาํเพาะของมวลรวมละเอยีด 1 ชดุ 175,000                บาท

(1.3) ชดุทดสอบการหาค่าความถ่วงจาํเพาะของเมด็ดนิ 1 ชดุ 125,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(1.4) ชดุทดสอบการจาํแนกขนาดเมด็ดนิโดยวธิ ีHydrometer 1 ชดุ 285,000                บาท

(1.5) ชดุทดสอบการบดอดัดนิแบบมาตรฐาน 1 ชดุ 38,000                  บาท

(1.6) ชดุทดสอบแรงเฉือนโดยตรง (direct shear test) 1 ชดุ 400,000                บาท

(1.7) ชดุทดสอบแรงอดัแบบไม่มแีรงดนัดา้นขา้ง (unconfined compression

 test) 1 ชดุ 320,000                บาท

(1.8) แม่แรงไฮดรอลกิขนาด 20 ตนั และขนาด 100 ตนั 1 ชดุ 200,000                บาท

(1.9) เครือ่งยงิเลเซอรแ์กะสลกัเทคโนโลยกีารผลติตน้แบบดว้ยระบบ CNC 

พรอ้มอะไหลห่ลอดแสงและเลนส ์1 ชดุ 600,000                บาท

(1.10) ชดุหาดรรชนคีวามแบนและความยาว 1 ชดุ 15,000                  บาท

(1.11) เครือ่งผสมคอนกรตี 1 ชดุ 150,000                บาท

(1.12) ชดุทดลอง PLC 2 ชดุ 100,000                บาท

(1.13) กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอชนดิ 2 ตา 10 เครือ่ง 880,000                บาท

(1.14) เครือ่งวดัค่าการดูดกลนืแสง 1 เครือ่ง 144,000                บาท

(1.15) ตูดู้ดควนัและไอระเหยสารเคมแีบบเคลือ่นที ่1 เครือ่ง 386,000                บาท

(1.16) ชดุตลบัสตา๊ปทาํเกลยีวพรอ้มดา้ม 1 ชดุ 15,200                  บาท

(1.17) ปากกาจบัท่อพรอ้มขาตัง้ 1 ตวั 31,200                  บาท

(1.18) คตัเตอรต์ดัท่อชนดิลูกกลิ้ง แบบกวา้งพเิศษ 1 เครือ่ง 11,500                  บาท

(1.19) เครือ่งลบคมในท่อแบบกรวย 1 เครือ่ง 10,600                  บาท

(1.20) ชดุทดสอบการจาํแนกขนาดของเมด็ดนิโดยวธิตีะแกรงร่อน 1 ชดุ 220,000                บาท

(1.21) กลอ้งสาํรวจแบบประมวลผลรวม (Total station) 1 ชดุ 346,200                บาท

(1.22) เครือ่งผสม(Mixer)ซเีมนตม์อรต์ารพ์รอ้มอปุกรณ์  1 ชดุ 230,000                บาท

(1.23) ชดุทดสอบการหาค่าความซมึไดข้องนํา้ผ่านดนิ 1 ชดุ 340,000                บาท

(1.24) ชดุปฏบิตักิารงานเชือ่มฐาน 1 ชดุ 950,000                บาท

(1.25) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2,600 

ANSI Lumens 4 เครือ่ง 87,600                  บาท

(1.26) ชดุเครือ่งคอมพวิเตอรส์าํหรบังานปฏบิตักิารดา้นกราฟิกพรอ้มโตะ๊และ

เกา้อี้ 10 ชดุ 429,000                บาท

(1.27) เครือ่งคดิเลขฟงักช์นัวทิยาศาสตร ์2 เครือ่ง 10,000                  บาท

(1.28) ครภุณัฑห์อ้งฝึกปฏบิตักิารสาธารณสุขชมุชน 1 ชดุ 580,700                บาท

(1.29) เครือ่งสาํรองไฟฟ้า 11 KVA  1 เครือ่ง 455,000                บาท

(1.30) ชดุปฏบิตักิารทางอเิลก็ทรอนกิส ์5 ชดุ 750,000                บาท

(2) เครือ่งเอฟทไีออาร-์สเปกโทรมเิตอร(์FTIR-Spectrometer) 1 เครือ่ง 1,605,000              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 22,459,000             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 22,459,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 21,869,000             บาท

1 เงนิเดือน 21,869,000             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 77 อตัรา 21,869,000             บาท
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2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการศึกษาแบบทวภิาคี 200,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถาบนัศึกษาระดบัอดุมศึกษา 70,000                  บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 320,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 320,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 320,000                บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 320,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 1,600,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 600,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,410,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 410,000                บาท

เงนิงบประมาณ 1,000,000              บาท
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136,890,900 บาท

1. งบบคุลากร 51,921,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 46,757,000             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 41,004,400             บาท

(1) อตัราเดมิ 34,626,400             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 5,692,800              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 643,200                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งบคุลากรชาํนาญการ 42,000                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,752,600              บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 5,393,400              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 323,600                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 35,600                  บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 950,000                บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 950,000                บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 4 อตัรา 950,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 15,731,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,781,000             บาท

เงนิงบประมาณ 950,000                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,214,200              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,214,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,164,200              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพนกังานราชการ 9 อตัรา 50,000                  บาท

2. งบดาํเนินงาน 13,094,500             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,995,900              บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,995,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 384,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 5,073,600              บาท

(3) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 150,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 210,700                บาท

(6) วสัดกุารศึกษา 2,272,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,772,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 2,272,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,098,600              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,098,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(1) ค่าโทรศพัท์ 199,800                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 699,800                บาท

เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท

เงนิงบประมาณ 199,800                บาท

(2) ค่าไฟฟ้า 2,898,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,169,800              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,271,000              บาท

เงนิงบประมาณ 2,898,800              บาท

3. งบลงทนุ 27,371,900             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 27,371,900             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 11,411,900             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 11,411,900             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 7,109,400              บาท

รวม 57 รายการ (รวม 128 หน่วย)

(1.1) เครือ่งเลน่ดวีดี ี5 เครือ่ง 17,500                  บาท

(1.2) เครือ่งนบัธนบตัร 1 เครือ่ง 25,500                  บาท

(1.3) กลอ้งถ่ายภาพเคลือ่นไหว 1 ตวั 18,000                  บาท

(1.4) เครือ่งสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 10 เครือ่ง 55,000                  บาท

(1.5) เครือ่งสแกนเนอร ์3 เครือ่ง 9,000                   บาท

(1.6) ตูเ้หลก็เก็บเอกสาร 3 ตู ้ 15,000                  บาท

(1.7) ชดุพฒันาเวบ็ไซต ์1 ชดุ 252,500                บาท

(1.8) เครือ่งถ่ายทอดสญัญาณภาพวตัถ ุ3 มติ ิ2 เครือ่ง 84,600                  บาท

(1.9) เครือ่งถ่ายเอกสารระบบดจิติอล ความเรว็ 20 แผ่นต่อนาท ี1 เครือ่ง 100,000                บาท

(1.10) โทรทศัน ์แอล ซ ีด(ีLCD TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920x1080

 พกิเซล ขนาด 32 นิ้ว 7 เครือ่ง 84,000                  บาท

(1.11) เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล ความเรว็ 30 แผ่นต่อนาท ี1 เครือ่ง 120,000                บาท

(1.12) เครือ่งพมิพ ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 1 เครือ่ง 4,300                   บาท

(1.13) เครือ่งพมิพส์าํเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300x300 จดุต่อ

ตารางนิ้ว 1 เครือ่ง 90,000                  บาท

(1.14) จอรบัภาพชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 100 นิ้ว 3 จอ 29,700                  บาท

(1.15) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4,200 

ANSI Lumens 3 เครือ่ง 158,100                บาท

(1.16) เครือ่งฉายวตัถ ุ3 มติ ิ3 เครือ่ง 137,700                บาท

(1.17) เครือ่งเลือ่ยวงเดอืนมอืจบั 1 เครือ่ง 12,000                  บาท

(1.18) เครือ่งเลือ่ยจิก๊ซอร ์1 เครือ่ง 12,000                  บาท

169



(1.19) กลอ้งถ่ายภาพ DSLR 6 เครือ่ง 251,400                บาท

(1.20) กลอ้งส่องทางไกลชนดิสองตา 10 กลอ้ง 50,000                  บาท

(1.21) กลอ้งส่องทางไกลชนดิตาเดยีว 1 ตวั 70,000                  บาท

(1.22) ชดุกลอ้งวงจรปิดภายในอาคาร 1 ชดุ 165,000                บาท

(1.23) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตันิเิทศศาสตร ์1 ชดุ 927,600                บาท

(1.24) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตัธุิรกจิจาํลอง 1 หอ้ง 146,000                บาท

(1.25) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรช์ดุเครือ่งคอมพวิเตอร ์1 ชดุ 870,000                บาท

(1.26) ครภุณัฑห์อ้งสาํนกังานคณะวทิยาการจดัการ 1 ชดุ 42,000                  บาท

(1.27) ครภุณัฑห์อ้งฝึกซอ้มมวยไทย 1 หอ้ง 170,000                บาท

(1.28) เครือ่งคอมพวิเตอรส์าํหรบัตดิตัง้โปรแกรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 10

 เครือ่ง 260,000                บาท

(1.29) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2,500 

ANSI Lumens 3 เครือ่ง 71,700                  บาท

(1.30) เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บทียูี 4 เครือ่ง 223,600                บาท

(1.31) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิ LED ขาวดาํ (18 หนา้/นาท)ี 2 เครือ่ง 7,200                   บาท

(1.32) ตูเ้ก็บเอกสารและแบบก่อสรา้ง 1 ตู ้ 90,000                  บาท

(1.33) เครือ่งสแกนเนอร ์สาํหรบังานเก็บเอกสาร ระดบัศูนยบ์รกิาร แบบที ่2 2

 เครือ่ง 62,000                  บาท

(1.34) เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บทียูี 2 เครือ่ง 66,800                  บาท

(1.35) โซฟาชดุรบัแขก 1 ชดุ 14,900                  บาท

(1.36) เครือ่งปัม๊ลม 1 เครือ่ง 6,000                   บาท

(1.37) เครือ่งทาํนํา้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก 10 เครือ่ง 130,000                บาท

(1.38) รถเขน็ทาํแผล 1 คนั 10,000                  บาท

(1.39) รถสาํหรบัลา้งแผลแบบมลีอ้เลือ่น 1 คนั 6,200                   บาท

(1.40) เครือ่งนึ่งฆ่าเชื้อออโตเครฟ 1 เครือ่ง 16,000                  บาท

(1.41) ชดุโตะ๊ประชมุพรอ้มเกา้อี้ ขนาด 8 คน 1 ชดุ 11,000                  บาท

(1.42) เครือ่งสแกนเนอรค์วามเรว็สูง 1 เครือ่ง 17,900                  บาท

(1.43) กลอ้งถ่ายภาพวดีโีอ 1 ชดุ 42,000                  บาท

(1.44) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่2,000 

ANSI Lumens 2 เครือ่ง 44,000                  บาท

(1.45) เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล ความเรว็ 10 แผ่นต่อนาท ี1 เครือ่ง 50,000                  บาท

(1.46) ตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่น 1 ตู ้ 9,000                   บาท

(1.47) ครภุณัฑห์อ้งสาํนกังานคณะครศุาสตร ์1 ชดุ 252,900                บาท

(1.48) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพลศึกษา 1 หอ้ง 858,000                บาท

(1.49) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลย ี1 หอ้ง 345,000                บาท
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(1.50) ครภุณัฑห์อ้งประชมุกจิกรรมผูป้กครองและหอ้งกจิกรรมนกัเรยีน

โรงเรยีนสาธติฯ 1 หอ้ง 164,800                บาท

(1.51) โตะ๊และเกา้อี้รบัประทานอาหารสาํหรบันกัเรยีนระดบัอนุบาล 1 ชดุ 165,800                บาท

(1.52) ชดุขาตัง้กลอ้ง 1 ชดุ 28,200                  บาท

(1.53) ชดุโตะ๊เขยีนแบบพบัได ้1 ชดุ 69,000                  บาท

(1.54) เครือ่งพมิพส์ ีปกดวีดี/ีซดี ี1 เครือ่ง 8,500                   บาท

(1.55) ชดุมลัตมิเีดยี 1 ชดุ 22,000                  บาท

(1.56) กบไฟฟ้า 1 ตวั 10,000                  บาท

(1.57) เครือ่งพมิพส์าํเนาระบบดจิติอลความละเอยีด 300x400 จดุต่อตารางนิ้ว

 1 เครือ่ง 130,000                บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูห้อ้งเรยีนมาตรฐานคณะครศุาสตร ์1 หอ้ง 1,329,000              บาท

(3) ครภุณัฑส์าํหรบัจดัทาํศูนยส์ือ่การเรยีนการสอน 1 ชดุ 2,973,500              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,960,000             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,960,000             บาท

(1) อาคารสถาบนัวชิาการและวจิยัภมูปิญัญาไทย 1 หลงั 15,960,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 80,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 76,000,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 11,400,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 15,960,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 48,640,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 42,103,300             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 42,103,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 40,753,300             บาท

1 เงนิเดือน 40,753,300             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 153 อตัรา 40,753,300             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการศึกษาแบบทวภิาคี 400,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาโรงเรยีนร่วมพฒันาวชิาชพีครู 200,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 30,000                  บาท

5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 720,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 720,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 720,000                บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 720,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,400,000              บาท
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1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,200,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 600,000                บาท

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

1. งบเงนิอดุหนุน 12,586,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,586,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 10,400,000             บาท

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

3) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยเ์พาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พชืปลอดเชื้อเพือ่

พฒันาสู่การส่งออก 1,000,000              บาท

4) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายจดัการศึกษาพฒันาครูในโครงการพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 186,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 1,120,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 940,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาครูในโครงการพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดา สยามบรมราชกมุารี 180,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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450,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 450,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 450,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 450,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 979,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 529,000                บาท

เงนิงบประมาณ 450,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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10,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายวจิยั 10,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 12,920,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,920,000              บาท

เงนิงบประมาณ 10,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานีเป็นสถาบนัอดุมศึกษาช ัน้นาํในระดบัภมูภิาคอนิโดจนี  ทีมุ่ง่เนน้การจดัการศึกษา

และพฒันาวชิาการโดยการบูรณาการศาสตรส์ากลและภมูปิญัญาไทย  เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาซึง่มุง่ผลติบณัฑติใหม้คุีณภาพ มสีาํนึกความเป็นไทยและมคีวามรกัความ

ผูกพนัในทอ้งถิน่   2. สรา้งสรรคแ์ละพฒันางานวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละภมูปิญัญาไทย ใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ   3. เสรมิสรา้งความม ัน่คงและความเขม้แขง็ของชมุชนในทอ้งถิน่ 

ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ีดาํเนินการศึกษาส่งเสรมิสบืสาน โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิและ

สรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรม   4. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู ผลติและส่งเสรมิวทิยฐานะ ของครู 

ผลติครูแนวใหม ่พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

382,720,800                

442,630,400                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 630.3433        714.3925        1,541.5547     1,503.3452     1,553.7868     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 382.7208        442.6304        1,273.1547     1,234.7452     1,285.0868     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 247.6225        271.7621        268.4000        268.6000        268.7000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 247.6225       271.7621       268.4000       268.6000       268.7000       

1. นกัเรยีนนกัศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนทัว่ไปไดร้บัการเสรมิสรา้ง

ความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบักลุ่ม

ประเทศอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของมหาวทิยาลยั/

สถาบนัอดุมศึกษาต่างประเทศที่ไดพ้ฒันาความ

ร่วมมอืเป็นเครอืข่ายทางวชิาการรองรบัการเปิด

เสรขีองประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 80 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               7.9300        9.0000        9.0000        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ไดร้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แท็บเลต็) และมีเน้ือหาที่

สง่เสรมิการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตามหลกัสูตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนใน

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

คน 80 40 40

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.1116        0.4800        0.4800        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.9562        2.3862        2.4954        2.5890        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 4.0000          4.3000          4.5000          4.6000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 4.0000          4.3000          4.5000          4.6000          

4. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 227.0300     197.0853     648.8720     601.6450     642.2170     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 80.6225         17.0946         47.5000         47.5000         47.5000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 80.6225         17.0946         47.5000         47.5000         47.5000         

5. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 147.4714     224.4586     559.4165     566.1248     583.2808     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 152.7000        235.2675        203.0000        203.0000        203.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 152.7000       235.2675       203.0000       203.0000       203.0000       

6. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

บรกิารวชิาการแก่สงัคม

โครงการ 40 42 44 46 48

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่ไดร้บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.6011        6.0695        27.0000       27.0000       27.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 30 32 34 36 38

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/

กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

คน 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของโครงการที่

บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5950        0.4807        2.0000        2.0000        2.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2000          1.8000          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2000          1.8000          -                 -                 -                 

8. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ: จาํนวนโครงการวจิยั โครงการ 22 24 26 28 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไป

ตามมาตรฐานที่กาํหนด

ผลงาน 22 24 26 28 30

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้

เสรจ็ภายในระยะเวลา

รอ้ยละ 80 83 86 86 86

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.0233        5.5385        24.0000       26.0000       28.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 12.0000         12.5000         12.5000         12.5000         12.5000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 12.0000         12.5000         12.5000         12.5000         12.5000         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

2 39.3750     191.6075    -              -              37.8725     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 4 113.5373    176.4147    91.0000     -              56.5265     

รวม 6 152.9123    368.0222    91.0000      -              94.3990      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  102,162,300  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  50,750,000  บาท

1. แผนงานฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค 7,930,000                    

2. แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา 111,600                      

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาต ัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 956,200                      

4. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 427,613,400                 

5. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 480,700                      

6. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 5,538,500                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 84.7594       65.6380       160.3371     112.4959     19.4000       442.6304     

1. แผนงาน :  ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละ

พฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

-               -               -               7.9300        -               7.9300        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           7.9300              -           7.9300

2. แผนงาน :  สนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา

-               0.1116        -               -               -               0.1116        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.1116              -                -                -           0.1116

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

-               -               -               0.9562        -               0.9562        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.9562              -           0.9562

4. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

84.7594       65.5264       160.3371     97.5905       19.4000       427.6134     

ผลผลติที่ 1 : ผลผลติผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรสุุ์ขภาพ

             -           1.0022              -                -                -           1.0022

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       23.5422        28.9369        42.8050        91.7910         9.0080      196.0831

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       61.2172        35.5873      117.5321         4.7300         5.3920      224.4586

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           1.0695         5.0000         6.0695

5. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               0.4807        -               0.4807        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                -                -           0.4807              -           0.4807

6. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               5.5385        -               5.5385        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           5.5385              -           5.5385

          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

-             -              -           7.9300      -             7.9300      

-              -                -             7.9300       -              7.9300       

7.1 แผนงาน : ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค                    7,930,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    7,930,000

 - เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสตินกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนท ัว่ไป - เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ และพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

                   25,930,000

                   25,930,000

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 300 300 300

 ( - )

แห่ง 3 3 3

 ( - )

หลกัสูตร 3 3 3

 ( - )

รอ้ยละ 60 70 80

 ( - )

80 80 80

 ( - )

ขอ้ตกลง 2 3 4

 ( - )

ลา้นบาท -                7.9300      9.0000        9.0000        -               

ลา้นบาท -                7.9300      9.0000        9.0000        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                7.9300      9.0000       9.0000       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการ

ศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนมหาวทิยาลยั/สถาบนัอดุมศึกษา

ต่างประเทศที่ไดพ้ฒันาความร่วมมอืเป็นเครอืข่ายทาง

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตรที่ไดร้บัการพฒันา

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : หลกัสูตรสนองตอบต่อการเขา้สู่ประชาคม

เชงิคุณภาพ : จาํนวนขอ้ตกลงความร่วมมอืกบั

มหาวทิยาลยั/สถาบนัอดุมศึกษาต่างประเทศ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     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

-             0.1116       -           -             -             0.1116      

-              0.1116         -             -              -              0.1116       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 0 41 40 40

 ( - )

ลา้นบาท -                0.1116      0.4800        0.4800        -               

ลา้นบาท -                0.1116      0.4800        0.4800        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.1116      0.4800       0.4800       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา                       111,600

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       111,600

 พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การศึกษา (แทบ็เลต็)  ใหแ้ก่โรงเรยีน  สาํหรบั

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

                     1,071,600

                     1,071,600

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาสาํหรบันกัเรยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปี

ที่ 1  ที่ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2556 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

-             -              -           0.9562      -             0.9562      

-              -                -             0.9562       -              0.9562       

7.3 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       956,200

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                      956,200

 เพือ่ใหป้ระชากรวยัเรยีนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 15 ปี ที่มคุีณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

                     8,426,800

                     8,426,800

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน
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7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 0 312 353 367 380

 ( - )

รอ้ยละ 0 50 50 50 50

 ( - )

ลา้นบาท 2.0742 2.3862 2.4954 2.5890

 ( - )

ลา้นบาท -                4.9562      6.6862        6.9954        7.1890        

ลา้นบาท -                0.9562      2.3862        2.4954        2.5890        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.9562      2.3862       2.4954       2.5890       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                4.0000      4.3000        4.5000        4.6000        

ลา้นบาท -                4.0000      4.3000       4.5000       4.6000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย

ตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             1.0022       -           -             -             1.0022      

-              1.0022         -             -              -              1.0022       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 80 80 80 80 80

 ( 205 )

คน 80 80 80 80 80

 ( 110 )

คน 336 354 340 340 340

 ( 527 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 84 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 1.0022 22.0000 22.0000 22.0000

 ( - )

ลา้นบาท 2.5000         3.5022      24.5000      24.5000      24.5000      

ลา้นบาท -                1.0022      22.0000      22.0000      22.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.0022      20.0000      20.0000      20.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             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 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม                  427,613,400

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุุขภาพ                    1,002,200

 ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

23.5422    28.9369      42.8050   91.7910    9.0080      196.0831   

23.5422      28.9369       42.8050     91.7910      9.0080       196.0831     

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 800 650 650 650 650

 ( - )

คน 1,800 1,300 1,300 1,300 1,300

 ( 1,319 )

คน 4,738 5,500 5,500 5,500 5,500

 ( 5,510 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 84 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 133.8275 153.2781 256.9520 278.6450 300.2170

 ( 44.7915 )

ลา้นบาท 305.1525      210.6777   671.8720     624.6450     665.2170     

ลา้นบาท 227.0300      196.0831   626.8720     579.6450     620.2170     

ลา้นบาท 22.7404       23.5422     21.9520      20.6450      19.2170      

ลา้นบาท 23.9302       28.9369     75.0000      76.0000      77.0000      

ลา้นบาท 93.2025       42.8050     369.9200     301.0000     320.0000     

ลา้นบาท 80.6589       91.7910     120.0000     140.0000     160.0000     

ลา้นบาท 6.4980         9.0080      40.0000      42.0000      44.0000      

ลา้นบาท 78.1225        14.5946     45.0000      45.0000      45.0000      

ลา้นบาท 78.1225       14.5946     45.0000      45.0000      45.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  196,083,100

 ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรท์ี่สอดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

61.2172    35.5873      117.5321 4.7300      5.3920      224.4586   

61.2172      35.5873       117.5321   4.7300       5.3920       224.4586     

7.4.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

 ( 381 )

คน 2,700 3,000 3,000 3,000 3,000

 ( - )

คน 8,000 13,500 13,500 13,500 13,500

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 87 88 89 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 98.4000 106.9265 179.8018 207.1248 203.2808

 ( 32.0517 )

ลา้นบาท 300.1714      459.7261   762.4165     769.1248     786.2808     

ลา้นบาท 147.4714      224.4586   559.4165     566.1248     583.2808     

ลา้นบาท 57.9520       61.2172     58.1620      56.7950      55.9110      

ลา้นบาท 31.8160       35.5873     97.4398      125.1298     121.6698     

ลา้นบาท 49.0714       117.5321   379.6147     359.0000     380.0000     

ลา้นบาท 4.7300         4.7300      5.0000       5.0000       5.0000       

ลา้นบาท 3.9020         5.3920      19.2000      20.2000      20.7000      

ลา้นบาท 152.7000      235.2675   203.0000     203.0000     203.0000     

ลา้นบาท 152.7000      235.2675   203.0000     203.0000     203.0000     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  224,458,600

 ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตร ์พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           1.0695      5.0000      6.0695      

-              -                -             1.0695       5.0000       6.0695       

7.4.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 40 42 44 46 48

 ( 15 )

คน 700 750 800 850 900

 ( 400 )

รอ้ยละ 86 88 88 88 88

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 3.6011 6.0695 27.0000 27.0000 27.0000

 ( - )

ลา้นบาท 4.7011         7.1695      28.1000      28.1000      28.1000      

ลา้นบาท 3.6011         6.0695      27.0000      27.0000      27.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.6011         -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.0695      2.0000       2.0000       2.0000       

ลา้นบาท 3.0000         5.0000      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 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    6,069,500

 ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการบรกิารวชิาการตามงบประมาณ

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           0.4807      -             0.4807      

-              -                -             0.4807       -              0.4807       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 30 32 34 36 38

 ( 10 )

คน 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000

 ( 2,500 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 0.5950 .4807 2.6000 2.6000 2.6000

 ( - )

ลา้นบาท 1.7950         2.2807      2.0000        2.0000        2.0000        

ลา้นบาท 0.5950         0.4807      2.0000        2.0000        2.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5950         -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.4807      2.0000       2.0000       2.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.2000         1.8000      -               -               -               

ลา้นบาท 1.2000         1.8000      -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                       480,700

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                       480,700

 อนุรกัษ ์สบืสาน ศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลา 

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.6.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.5385      -             5.5385      

-              -                -             5.5385       -              5.5385       

7.6.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 22 24 26 28 30

 ( 5 )

ผลงาน 22 24 26 28 30

 ( - )

รอ้ยละ 80 83 86 86 86

 ( - )

ลา้นบาท 4.0233 5.5385 24.0000 26.0000 28.0000

 ( - )

ลา้นบาท 16.0233        18.0385     36.5000      38.5000      40.5000      

ลา้นบาท 4.0233         5.5385      24.0000      26.0000      28.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.0233         5.5385      24.0000      26.0000      28.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 12.0000        12.5000     12.5000      12.5000      12.5000      

ลา้นบาท 12.0000       12.5000     12.5000      12.5000      12.5000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                    5,538,500

7.6.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    5,538,500

 มผีลงานวจิยัที่สามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการภาครฐัและเอกชน และพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั.....โครงการ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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111,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 111,600                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 111,600                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 111,600                บาท

(1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 111,600                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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956,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 956,200                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 956,200                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 956,200                บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 108,300                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 85,700                  บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 103,400                บาท

1.4) ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 132,900                บาท

1.5) ค่าจดัการเรยีนการสอน 525,900                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,525,900              บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 525,900                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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7,930,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,930,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,930,000              บาท

1) โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 7,930,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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1,002,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,002,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,002,200              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,002,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 50,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,550,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 50,000                  บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 100,000                บาท

(3) ค่าจา้งสอน 100,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ 77,000                  บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 35,000                  บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 85,900                  บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 20,000                  บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 40,000                  บาท

(10) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 50,000                  บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 100,000                บาท

(12) วสัดกุารศึกษา 120,000                บาท

(13) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 74,300                  บาท

(14) วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุุ์ขภาพ
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196,083,100 บาท

1. งบบคุลากร 23,542,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 23,542,200             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 23,542,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 49 อตัรา 19,731,900             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 30,576,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,844,600             บาท

เงนิงบประมาณ 19,731,900             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 1,902,000              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 26 อตัรา 1,902,000              บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีขา้ราชการ 6,300                   บาท

2. งบดาํเนินงาน 28,936,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,153,800             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,153,800             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 410,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 244,800                บาท

(3) ค่าจา้งสอน 400,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ 300,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 300,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 670,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 709,800                บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 360,000                บาท

(9) วสัดงุานบา้นงานครวั 587,200                บาท

(10) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 350,000                บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 300,000                บาท

(12) วสัดคุอมพวิเตอร์ 150,000                บาท

(13) วสัดกุารเกษตร 200,000                บาท

(14) วสัดสุาํนกังาน 370,000                บาท

(15) วสัดกุารศึกษา 19,002,000             บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 800,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,783,100              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,783,100              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 783,100                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,000,000              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 2,000,000              บาท

3. งบลงทนุ 42,805,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,805,000             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,430,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 3,430,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,430,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) ชดุเครือ่งทาํแหง้แบบตูอ้บลมรอ้น ขนาด 200 ลติร  1 ชดุ 600,000                บาท

(1.2) เครือ่งวดัพื้นทีใ่บแบบภาคสนาม 1 เครือ่ง 450,000                บาท

(1.3) เครือ่งอดัคอนกรตีแบบดจิดตอล  1 เครือ่ง 250,000                บาท

(1.4) เครือ่งวดัสอีาหารและเนื้อสตัวแ์บบเคลือ่นทีไ่ด ้1 เครือ่ง 500,000                บาท

(1.5) เครือ่งยูว ี– วสิเิบลิ สเปคโทรโฟโตมเิตอร ์1 ชดุ 750,000                บาท

(1.6) เครือ่งวเิคราะหพ์ลงังานหลายช่องแบบเคลือ่นทีไ่ด ้ 1 ชดุ 750,000                บาท

(1.7) กลอ้งสเตอรโิอ  2 ชดุ 130,000                บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 39,375,000             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,250,000              บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารวศิวกรรมศาสตร ์พรอ้มรายการประกอบ 5,250,000              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 ผูกพนังบประมาณ 21,000,000             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 34,125,000             บาท

(1) หอประชมุ พรอ้มรายการประกอบ  1 รายการ 34,125,000             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 ผูกพนังบประมาณ 170,607,500            บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 91,791,000             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 91,791,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 91,791,000             บาท

1 เงนิเดือน 91,791,000             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 91,791,000             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 9,008,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 3,710,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,898,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 400,000                บาท
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4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,000,000              บาท
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224,458,600 บาท

1. งบบคุลากร 61,217,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 51,215,400             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 43,717,000             บาท

(1) อตัราเดมิ 93 อตัรา 37,832,300             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 233,853,300            บาท

เงนินอกงบประมาณ 196,021,000            บาท

เงนิงบประมาณ 37,832,300             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 34 อตัรา 2,914,800              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 34 อตัรา 2,646,000              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 268,800                บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีขา้ราชการ 55,100                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,498,400              บาท

(1) อตัราเดมิ  36 อตัรา 7,073,900              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 424,500                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,618,200              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 1,618,200              บาท

(1) ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 1,618,200              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,383,600              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,383,600              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,383,600              บาท

2. งบดาํเนินงาน 35,587,300             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,587,300             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,587,300             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 540,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 695,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนวทิยากร 512,000                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 47 อตัรา 8,437,200              บาท

(5) ค่าเช่าบา้น 480,000                บาท

(6) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 6 อตัรา 1,905,600              บาท

(7) ค่าจา้งสอน 300,000                บาท

(8) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 500,000                บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ 739,500                บาท

(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(11) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 300,000                บาท

(12) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 540,800                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(13) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 500,100                บาท

(14) ค่าใขจ่้ายในการดาํเนนิงานเฉลมิพระเกยีรติ 700,000                บาท

(15) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000                บาท

(16) วสัดงุานบา้นงานครวั 587,100                บาท

(17) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 400,000                บาท

(18) วสัดคุอมพวิเตอร์ 400,000                บาท

(19) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 200,000                บาท

(20) วสัดสุาํนกังาน 150,000                บาท

(21) ค่าวสัดกุารศึกษา 12,000,000             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,000,000              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 5,000,000              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 848,800                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,447,800              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 2,703,400              บาท

3. งบลงทนุ 117,532,100           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 117,532,100           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,924,800              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 1,924,800              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,924,800              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 21 หน่วย)

(1.1) ชดุเครือ่งใหญ่ตวัพระ ตวันาง 4 คู่ 40,000                  บาท

(1.2) ชดุฉุยฉายเบญจกาย 2 ชดุ 62,000                  บาท

(1.3) อพัไรทเ์ปียโน 1 หลงั 250,000                บาท

(1.4) เครือ่งบนัทกึเสยีง 3 เครือ่ง 30,000                  บาท

(1.5) ชดุไฟสตูดโิอสาํหรบังานโทรทศันด์จิติอล 1 ชดุ 475,000                บาท

(1.6) กลอ้งวดีโีอ 1 ตวั 25,000                  บาท

(1.7) ฉากสตูดโิอถ่ายภาพ 1 ชดุ 30,000                  บาท

(1.8) ชดุชฎาเพชร 5 ชดุ 150,000                บาท

(1.9) ชดุหย่าหรนัตามนกยูง  1 ชดุ 170,800                บาท

(1.10) ชดุปฏบิตักิารระบบเสยีงสาํหรบัขบวนแห่วงดนตรพีื้นบา้นอสีาน 1 ชดุ 250,000                บาท

(1.11) อปุกรณ์รบัส่งสญัญาณวดีทีศันแ์บบดจิติอลผ่านเครอืข่าย 1 ระบบ 442,000                บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 115,607,300           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 113,537,300            บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารกจิกรรมนกัศึกษา 1 หลงั 10,777,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 29,980,000             บาท
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เงนินอกงบประมาณ 3,747,500              บาท

เงนิงบประมาณ 26,232,500             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 3,937,500              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 10,777,500             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 11,517,500             บาท

(2) ก่อสรา้งอาคารศิลปกรรม  1 หลงั 18,351,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 29,990,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,999,000              บาท

เงนิงบประมาณ 26,991,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 5,400,000              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 3,240,000              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 18,351,000             บาท

(3) ก่อสรา้งศูนยก์ฬีา พรอ้มรายการประกอบ 1 รายการ 38,908,800             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 ผูกพนังบประมาณ 73,897,200             บาท

(4) อาคารเรยีนรวมเฉลมิพระเกยีรต ิฯ  พรอ้มรายการประกอบ   1 หลงั 45,500,000             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 ผูกพนังบประมาณ 91,000,000             บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 91,000,000             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,070,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,070,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ก่อสรา้งระบบบาํบดันํา้เสยี 1 ระบบ 2,070,000              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 4,730,000              บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,730,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 720,000                บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 3,290,000              บาท
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3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 720,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 5,392,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 300,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 3,290,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยภ์าษา 500,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 702,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 600,000                บาท
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6,069,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,069,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,069,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 1,069,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,169,500              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,100,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,069,500              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานอทุยานวทิยาศาสตร์ 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 2,000,000              บาท

3) พฒันาคณุภาพโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ

204



480,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 480,700                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 480,700                บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 480,700                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,280,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,800,000              บาท

เงนิงบประมาณ 480,700                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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5,538,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,538,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,538,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนการวจิยั 5,538,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 18,038,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,500,000             บาท

เงนิงบประมาณ 5,538,500              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

206



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 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 ์

276,983,500                

372,791,400                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 436.3735        515.1814        693.7283        474.2954        473.5344        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 276.9835        372.7914        510.5072        290.1516        289.3906        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 159.3900        142.3900        183.2211        184.1438        184.1438        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 159.3900       142.3900       183.2211       184.1438       184.1438       

1. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 และชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1 ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์

พกพา (แท็บเลต็) และมีเน้ือหาที่สง่เสรมิการ

เรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตามหลกัสูตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนใน

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

คน 150 190 190 190

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนใน

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

คน 40 40 40

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5125        0.5589        0.5400        0.5400        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองของนกัเรยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัสนบัสนุน

จากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.2609        5.3249        6.4695        6.4695        6.4695        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้า

นททาํตรงสาขา

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 115.5093     158.4835     262.6350     124.4014     125.2104     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 51.8800         44.8800         71.0540         71.0540         71.0540         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 51.8800         44.8800         71.0540         71.0540         71.0540         

4. 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 130.3008     183.7791     205.0628     120.4408     118.4108     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 79.2100         69.2100         79.2100         79.2100         79.2100         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 79.2100         69.2100         79.2100         79.2100         79.2100         

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใขของผูเ้ขา้

รบับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิารวชิาการ

และวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 18.8000       17.1700       26.3000       26.3000       26.3000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 25.5500         25.5500         29.5773         30.0000         30.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 25.5500         25.5500         29.5773         30.0000         30.0000         

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 12 12 14 14 14

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000        1.0000        1.5000        2.0000        3.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7500          0.7500          0.8798          0.8798          0.8798          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7500          0.7500          0.8798          0.8798          0.8798          

7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ

โครงการ 7 25 31 35 35

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 7 25 31 35 35

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.6000        6.4750        8.0000        10.0000       10.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.0000          2.0000          2.5000          3.0000          3.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.0000          2.0000          2.5000          3.0000          3.0000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

2 41.8000     141.5500    -              -              11.0000     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 63.4250     84.0750     -              -              10.0000     

รวม 3 105.2250    225.6250    -              -              21.0000      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  97,625,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  7,600,000  บาท

1. แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา 558,900                      

2. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาต ัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 5,324,900                    

3. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 359,432,600                 

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 1,000,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 6,475,000                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 60.8172       62.1877       129.6838     115.1027     5.0000        372.7914     

1. แผนงาน :  สนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา

-               0.5589        -               -               -               0.5589        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.5589              -                -                -           0.5589

2. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

-               -               -               5.3249        -               5.3249        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           5.3249              -           5.3249

3. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

60.8172       61.6288       129.6838     102.3028     5.0000        359.4326     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       26.5376        36.9717        51.4728        43.5014              -        158.4835

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       34.2796        24.6571        78.2110        44.6314         2.0000      183.7791

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          14.1700         3.0000        17.1700

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               1.0000        -               1.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานการทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                -                -           1.0000              -           1.0000

5. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               6.4750        -               6.4750        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           6.4750              -           6.4750

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

212



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2555 ถงึ  ปี 2558)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.5589       -           -             -             0.5589      

-              0.4216         -             -              -              0.4216       

-              0.1373         -             -              -              0.1373       

7.1 แผนงาน : สนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา                       558,900

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       558,900

 เพือ่พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ใหแ้ก่นกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษา

ปีที่ 1 และมธัยมศึกษาปีที่ 1

 โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์

                     3,111,400

                     3,111,400

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั

้ ่2. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั

้ ่
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 150 190 190 190

 ( 150 )

คน 40 40 40

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 0.5125         0.5589      0.5400        0.5400        -               

ลา้นบาท 0.5125         0.5589      0.5400        0.5400        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5125         0.5589      0.5400       0.5400       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่

ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) เพือ่การศึกษา

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่

ไดร้บัเครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) เพือ่การศึกษา

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่

ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ไดร้บัการ

้

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่

ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ไดร้บัการ

้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.3249      -             5.3249      

-              -                -             5.3249       -              5.3249       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,443 1,485 1,690 1,690 1,690

 ( 1,416 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 17.1448        5.3249      6.4695        6.4695        6.4695        

ลา้นบาท 17.1448        5.3249      6.4695        6.4695        6.4695        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 17.1448       5.3249      6.4695       6.4695       6.4695       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    5,324,900

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   5,324,900

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

 โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์

                   43,347,800

                   43,347,800

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน

้ ้

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจที่ไดร้บัการ

้ ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

26.5376    36.9717      51.4728   43.5014    -             158.4835   

26.5376      36.9717       51.4728     43.5014      -              158.4835     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 570 710 850 850 900

 ( 523 )

คน 1,200 1,200 1,300 1,300 1,400

 ( 767 )

คน 4,108 4,542 4,992 5,442 5,942

 ( 2,196 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 84.3537 107.0107 121.0845 124.4014 125.2104

 ( 20.3016 )

ลา้นบาท 167.3893      203.3635   333.6890     195.4554     196.2644     

ลา้นบาท 115.5093      158.4835   262.6350     124.4014     125.2104     

ลา้นบาท 26.2071       26.5376     26.4752      27.3536      27.3536      

ลา้นบาท 31.0718       36.9717     53.1738      55.6118      56.4208      

ลา้นบาท 31.1556       51.4728     141.5500     -              -              

ลา้นบาท 27.0748       43.5014     41.4360      41.4360      41.4360      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 51.8800        44.8800     71.0540      71.0540      71.0540      

ลา้นบาท 51.8800       44.8800     71.0540      71.0540      71.0540      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม                  359,432,600

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  158,483,500

 จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

34.2796    24.6571      78.2110   44.6314    2.0000      183.7791   

34.2796      24.6571       78.2110     44.6314      2.0000       183.7791     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,200 1,300 1,300 1,400 1,400

 ( 1,079 )

คน 1,900 2,300 2,300 2,400 2,500

 ( 2,229 )

คน 6,610 7,610 8,610 9,610 10,710

 ( 6,144 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 93.5817 105.5681 120.9878 120.4408 118.4108

 ( 48.4922 )

ลา้นบาท 209.5108      252.9891   284.2728     199.6508     197.6208     

ลา้นบาท 130.3008      183.7791   205.0628     120.4408     118.4108     

ลา้นบาท 32.9781       34.2796     36.2250      36.2250      36.2250      

ลา้นบาท 26.4756       24.6571     36.0468      35.3998      35.3698      

ลา้นบาท 36.7191       78.2110     84.0750      -              -              

ลา้นบาท 32.1280       44.6314     45.8160      45.8160      43.8160      

ลา้นบาท 2.0000         2.0000      2.9000       3.0000       3.0000       

ลา้นบาท 79.2100        69.2100     79.2100      79.2100      79.2100      

ลา้นบาท 79.2100       69.2100     79.2100      79.2100      79.2100      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  183,779,100

 จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           14.1700    3.0000      17.1700    

-              -                -             14.1700      3.0000       17.1700      

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   17,170,000

 เพือ่ใหบุ้คลากรทางการศึกษาและประชาชนไดร้บับรกิารวชิาการที่มคุีณภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ
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7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,200 2,400 2,600 2,600 2,600

 ( 1,320 )

โครงการ 12 13 14 14 14

 ( 7 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 18.8000 20.1700 26.3000 26.3000 26.3000

 ( 3.6234 )

ลา้นบาท 44.3500        42.7200     55.8773      56.3000      56.3000      

ลา้นบาท 18.8000        17.1700     26.3000      26.3000      26.3000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 15.3000       14.1700     21.1000      21.1000      21.1000      

ลา้นบาท 3.5000         3.0000      5.2000       5.2000       5.2000       

ลา้นบาท 25.5500        25.5500     29.5773      30.0000      30.0000      

ลา้นบาท 25.5500       25.5500     29.5773      30.0000      30.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิคุณภาพ : ความถงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการพฒันา และ

หน่วยงานครูผูใ้ช ้และบุคลากรทางการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสาํเรจ็การศึกษา

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           1.0000      -             1.0000      

-              -                -             1.0000       -              1.0000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 12 14 14 14

 ( 12 )

คน/ปี 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500

 ( 4,000 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 1.0000 1.0000 6.3131 6.3131 6.3131

 ( 0.2284 )

ลา้นบาท 1.7500         1.7500      2.3798        2.8798        3.8798        

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      1.5000        2.0000        3.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.0000      1.5000       2.0000       3.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.7500         0.7500      0.8798        0.8798        0.8798        

ลา้นบาท 0.7500         0.7500      0.8798       0.8798       0.8798       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    1,000,000

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานการทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    1,000,000

 ส่งเสรมิ สนบัสนุน และสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชนในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และ

ภมูปิญัญาไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           6.4750      -             6.4750      

-              -                -             6.4750       -              6.4750       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 7 10 31 35 35

 ( 7 )

โครงการ 7 10 31 35 35

 ( 7 )

ผลงาน 7 10 31 35 35

 ( 7 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 5.6000 6.4750 10.0000 10.0000 10.0000

 ( 5.6000 )

ลา้นบาท 7.6000         8.4750      10.5000      13.0000      13.0000      

ลา้นบาท 5.6000         6.4750      8.0000        10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.6000         6.4750      8.0000       10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000         2.0000      2.5000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท 2.0000         2.0000      2.5000       3.0000       3.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                    6,475,000

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    6,475,000

 เพือ่พฒันาการวจิยัโดยการสรา้งสรรคน์วตักรรม และองคค์วามรูท้ี่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม นาํไปสู่การ

พฒันาทอ้งถิน่และประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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5,324,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,324,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,324,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 5,324,900              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 747,200                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 459,300                บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 506,400                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 2,883,600              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 728,400                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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558,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 558,900                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 558,900                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 558,900                บาท

(1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทป็เลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 421,600                บาท

(2) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทป็เลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 122,700                บาท

(3) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทป็เลต็) สาํหรบัครูผูส้อนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 14,600                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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158,483,500 บาท

1. งบบคุลากร 26,537,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 24,384,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 22,221,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 45 อตัรา 15,806,600             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 1,867,200              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 4,548,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,163,100              บาท

(1) อตัราเดมิ 2,072,200              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 90,900                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,152,700              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,152,700              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,152,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 36,971,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,247,500             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,247,500             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 90,000                  บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,800,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 952,800                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 4,839,000              บาท

(5) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานทีเ่กษยีณอายุราชการ 721,800                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,080,000              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,758,600              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000              บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,377,700              บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 5,001,600              บาท

(11) วสัดกุารศึกษา 13,626,000             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,724,200              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,724,200              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 474,500                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 135,600                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 3,114,100              บาท

3. งบลงทนุ 51,472,800             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 51,472,800             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 9,672,800              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 300,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 300,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครือ่งพมิพไ์วนลิ 1 เครือ่ง 300,000                บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 9,372,800              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,822,800              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(1.1) ชดุทดสอบหาค่ากาํลงัแรงเฉือนของดนิ แบบเฉือนตรง (Direct Shear 

Test) 1 ชดุ 650,000                บาท

(1.2) ชดุทดลองการหาค่าคงทีข่องแพลงค ์1 ชดุ 430,000                บาท

(1.3) ชดุทดลองฮเีทอรซีสีของแม่เหลก็เฟอโรเชื่อมต่อคอมพวิเตอร ์1 ชดุ 250,000                บาท

(1.4) กลอ้งจลุทรรศนต่์อจอคอมพวิเตอรแ์บบ PC 1 เครือ่ง 65,000                  บาท

(1.5) ชดุฝึกนํา้หนกัอเนกประสงคพ์รอ้มแผ่นนํา้หนกัหุุม้ยาง 1 ชดุ 177,800                บาท

(1.6) ชดุฝึกกลา้มเนื้อแบบ 4 สถาน ี1 ชดุ 250,000                บาท

(2) ชดุทดสอบหาค่ากาํลงัดนิ แบบ 3 แผน Triaxial Test 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(3) เครือ่งมอืวเิคราะหห์าปรมิาณโลหะดว้ยเทคนคิอะตอบมกิแอบซอรพ์ช ัน่แบบ

เปลวไฟ 1 เครือ่ง 1,200,000              บาท

(4) ระบบการใหบ้รกิารสารสนเทศหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ(LIMS) 1 ระบบ 1,000,000              บาท

(5) เครือ่แกส๊โครมาโตกราฟ 1 เครือ่ง 1,700,000              บาท

(6) เครือ่งวเิคราะหส์ารอนิทรยีค์ารบ์อน 1 ชดุ 2,150,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 41,800,000             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 41,800,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและอเนกประสงค ์1 หลงั 34,200,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 180,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 171,000,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 25,650,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 34,200,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 111,150,000            บาท

(2) อาคารกจิกรรมนกัศึกษา 1 หลงั 7,600,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 40,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 38,000,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 30,400,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 43,501,400             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 43,501,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 43,501,400             บาท
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1 เงนิเดือน 43,501,400             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 43,501,400             บาท
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183,779,100 บาท

1. งบบคุลากร 34,279,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 30,495,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 28,169,500             บาท

(1) อตัราเดมิ 21,754,300             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 1,867,200              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 4,548,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,326,400              บาท

(1) อตัราเดมิ 2,162,100              บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัลูกจา้งประจาํ 1,100                   บาท

(3) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 163,200                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,451,600              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 1,451,600              บาท

(1) ค่าจา้งช ัว่คราว 6 อตัรา 1,451,600              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 33,135,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,684,000             บาท

เงนิงบประมาณ 1,451,600              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,332,100              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,332,100              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,332,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 24,657,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,932,900             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,932,900             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 576,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 952,800                บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 4,839,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานทีเ่กษยีณอายุราชการ 171,300                บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 8,305,800              บาท

(6) วสัดกุารศึกษา 6,088,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,724,200              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,724,200              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 474,500                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 135,600                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 3,114,100              บาท

3. งบลงทนุ 78,211,000             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 78,211,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 14,786,000             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 330,000                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 330,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) ตูร้างเลือ่นระบบพวงมาลยั 2 ช่วง 2 หลงั 30,000                  บาท

(1.2) ตูเ้ก็บเอกสารรางเลือ่น 1 หลงั 90,000                  บาท

(1.3) โตะ๊สาํหรบัหอ้งประชมุ ขนาด 100 ทีน่ ัง่ 1 ชดุ 210,000                บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,236,000             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 10,236,000             บาท

รวม 5 รายการ (รวม 370 หน่วย)

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน 27 เครือ่ง 405,000                บาท

(1.2) เครือ่งคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผล ความเรว็ไม่นอ้ยกวา่ 2.5 

GHz 126 เครือ่ง 3,276,000              บาท

(1.3) เครือ่งคอมพวิเตอรส์าํหรบังานประมวลผล ความเรว็ไม่นอ้ยกวา่ 3.0 

GHz 210 เครือ่ง 6,510,000              บาท

(1.4) อปุกรณ์กระจายสญัญาณ  2 เครือ่ง 15,000                  บาท

(1.5) เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ 5 เครือ่ง 30,000                  บาท

3.1.1.3 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,900,100              บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,900,100              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 101 หน่วย)

(1.1) เครือ่งวดัแสง 1 ชดุ 11,000                  บาท

(1.2) เครือ่งรบัโทรทศัน ์ระบบจอภาพ LCD ขนาด 40 นิ้ว  16 เครือ่ง 272,000                บาท

(1.3)  เครือ่งรบัโทรทศัน ์ระบบจอภาพ LCD ขนาด 46 นิ้ว  21 เครือ่ง 630,000                บาท

(1.4) เครือ่งรบัโทรทศัน ์ระบบจอภาพ LCD ขนาด 52นิ้ว  1 เครือ่ง 70,000                  บาท

(1.5) อปุกรณ์เชื่อมต่อโปรเจคเตอรไ์รส้าย 30 ชดุ 210,000                บาท

(1.6) จอรบัภาพแบบแขวนมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว  27 จอ 537,300                บาท

(1.7) จอรบัภาพแบบแขวนมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว  2 จอ 70,000                  บาท

(1.8) ชดุกลอ้งถ่ายวดิโีอ 3 ชดุ 99,800                  บาท

3.1.1.4 ครภุณัฑก์ารศึกษา 684,900                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 684,900                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอร ์Tablet PC 25 เครือ่ง 525,000                บาท

(1.2) อปุกรณ์บนัทกึรายการทดลองสอน 1 ชดุ 159,900                บาท

3.1.1.5 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,635,000              บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 385,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครือ่งกาํเนดิไฟฟ้า ขนาด 25 กโิลวตัต ์1 เครือ่ง 385,000                บาท
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(2) เครือ่งกาํเนดิไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 200 KVA 1 เครือ่ง 1,250,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 63,425,000             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 63,425,000             บาท

(1) อาคารศูนยก์ลางกฬีาในร่มอเนกประสงค ์1 หลงั 63,425,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 200,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 190,000,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 4,500,000              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 63,425,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 84,075,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 44,631,400             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 44,631,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 43,501,400             บาท

1 เงนิเดือน 43,501,400             บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 43,501,400             บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 380,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีนประเทศ 480,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 270,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,500,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 500,000                บาท

229



17,170,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,170,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,170,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 14,170,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 39,720,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 25,550,000             บาท

เงนิงบประมาณ 14,170,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 500,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั 2,200,000              บาท

3) ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารกาํจดัขยะและบาํบดันํา้เสยีตามแนวพระราชดาํริ

ภาคเหนอืจงัหวดัอตุรดติถ์ 300,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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1,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม
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6,475,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,475,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,475,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 6,475,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 8,475,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 6,475,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี เป็นศูนยก์ลางในการผลติบณัฑติและการบรกิารวชิาการทีม่คุีณภาพ

ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมทอ้งถิน่และอนุภมูภิาคลุม่แมน่ํา้โขง

ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูคู่้คุณธรรมและมทีกัษะทีไ่ดม้าตรฐาน เพือ่สนองตอบความตอ้งการของชมุชนทอ้งถิน่

และประเทศชาตโิดยการบูรณาการการวจิยั การบรกิารวชิาการชมุชน การอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมถงึแนวคิดตามโครงการพระราชดาํร ิผสานเขา้กบัการเรยีนการสอน

ภายใตร้ะบบการบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

335,700,200                

339,864,000                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 523.8085        534.2531        1,100.4411     1,190.9629     950.9141        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 335.7002        339.8640        883.0178        888.5278        721.4869        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 188.1083        194.3891        217.4233        302.4351        229.4272        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 188.1083       194.3891       217.4233       302.4351       229.4272       

1. นกัศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งและเตรยีมพรอ้มเขา้สูป่ระชาคม

อาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

มทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 50 50 50

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               14.2500       20.0000       20.0000       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 1.0000          1.0000          1.0000          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 1.0000          1.0000          1.0000          -                 

2. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5320        0.5377        0.9793        1.0026        0.5733        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 0.4500          0.4500          0.4500          0.4500          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 0.4500          0.4500          0.4500          0.4500          

3. 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 178.4018     135.5515     273.7275     309.8149     351.5775     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 98.4398         101.3048        116.2068        127.5287        135.3943        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 98.4398         101.3048       116.2068       127.5287       135.3943       

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- 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 143.0414     175.7998     517.4770     476.5185     276.2184     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 84.3095         85.2150         92.0759         164.2418        82.6996         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 84.3095         85.2150         92.0759         164.2418       82.6996         

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.4250        4.7250        14.4625       16.3645       18.5664       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.8400          2.2080          2.6496          3.1795          3.6564          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.8400          2.2080          2.6496          3.1795          3.6564          

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 6 7 8 10 12

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5000        1.0000        2.8750        3.3063        3.8022        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.1150          0.1265          0.1392          0.1530          0.1684          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.1150          0.1265          0.1392          0.1530          0.1684          

7. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

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 8.8000        8.0000        53.4965       61.5210       70.7491       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.4040          4.0848          4.9018          5.8821          7.0585          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.4040          4.0848          4.9018          5.8821          7.0585          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

8,000,000                    

1. แผนงานฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค 14,250,000                   

2. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาต ัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 537,700                      

3. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 316,076,300                 

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 1,000,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 112.9192     79.8550       -               138.8746     8.2152        339.8640     

1. แผนงาน :  ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละ

พฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

-               -               -               14.2500       -               14.2500       

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -          14.2500              -          14.2500

2. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

-               -               -               0.5377        -               0.5377        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.5377              -           0.5377

3. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

112.9192     79.8550       -               115.0869     8.2152        316.0763     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           9.1380              -                -           0.9702        10.1082

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       51.1197        42.3087              -          30.4399         1.5750      125.4433

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       61.7995        28.4083              -          83.6720         1.9200      175.7998

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           0.9750         3.7500         4.7250

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               1.0000        -               1.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -           1.0000              -           1.0000

5. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               8.0000        -               8.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           8.0000              -           8.0000

          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     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

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -              -           14.2500    -            14.2500    

-              -               -             14.2500      -              14.2500      

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 812 893 982

 ( - )

รอ้ยละ 50 50 50

 ( - )

ลา้นบาท -                15.2500     21.0000      21.0000      -              

ลา้นบาท -                14.2500     20.0000      20.0000      -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               14.2500     20.0000      20.0000      -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.0000      1.0000        1.0000        -              

ลา้นบาท -               1.0000      1.0000       1.0000       -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1 แผนงาน : ฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภูมิภาค                   14,250,000

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                   14,250,000

 เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา บคุลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนท ัว่ไป

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

                   57,250,000

                   54,250,000

                     3,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บคุลากรทางการ

ศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ทีเ่ขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษา

่ ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -              -           0.5377      -            0.5377      

-              -               -             0.5377       -              0.5377       

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                      537,700

7.2.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                     537,700

 ประชากรวยัเรยีนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานทีม่คุีณภาพและไดม้าตรฐานฟรตี ัง้แต่ระดบัปฐมวยั ถงึมธัยมศึกษา

ตอนปลายสายสามญัและสายอาชพีครอบคลมุตาํราเรยีนในวชิาหลกั ชดุนกัเรยีน อปุกรณก์ารเรยีน และค่าใชจ่้าย

จาํเป็นอื่นๆ เพือ่ลดค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาของประชาชน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

                     6,134,700

                     4,334,700

                     1,800,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน
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7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 190 190 190 200 200

 ( 132 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 1.2418         0.9877      1.4293        1.4526        1.0233        

ลา้นบาท 1.2418         0.5377      0.9793        1.0026        0.5733        

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.2418         0.5377      0.9793       1.0026       0.5733       

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.4500      0.4500        0.4500        0.4500        

ลา้นบาท -               0.4500      0.4500       0.4500       0.4500       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย

ตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            9.1380       -           -            0.9702      10.1082    

-              9.1380         -             -              0.9702       10.1082      

7.3 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม                  316,076,300

7.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ                   10,108,200

 1. เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหต้อบสนอง

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภูมภิาคลุม่แมน่ํา้โขง2. เพือ่พฒันากระบวนการบรหิาร

จดัการมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพและบรรลเุป้าหมายการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ โดยประสานความร่วมมอื

และช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างมหาวทิยาลยั  ชมุชน  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  และองคก์รอื่นท ัง้ในและ

ต่างประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 253 298 337 376 415

 ( 341 )

คน 300 440 462 485 510

 ( 538 )

คน 1,138 1,248 1,347 1,446 1,485

 ( 1,621 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 6.8280 10.1082 27.9723 28.3918 28.8177

 ( 6.8280 )

ลา้นบาท 34.8295        39.5550     67.5142      76.3687      86.5334      

ลา้นบาท 7.9480         10.1082     35.1987      40.8398      47.3993      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.8280         9.1380      16.9242      19.4628      22.3823      

ลา้นบาท 1.1200         -             7.2264       8.6717       10.4060      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               0.9702      11.0481      12.7053      14.6110      

ลา้นบาท 26.8815        29.4468     32.3155      35.5289      39.1341      

ลา้นบาท 26.8815       29.4468     32.3155      35.5289      39.1341      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

51.1197    42.3087      -           30.4399    1.5750      125.4433   

51.1197      42.3087       -             30.4399      1.5750       125.4433     

7.3.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  125,443,300

 1. เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหต้อบสนอง

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภูมภิาคลุม่แมน่ํา้โขง 2. เพือ่พฒันากระบวนการบรหิาร

จดัการมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพและบรรลเุป้าหมายการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ โดยประสานความร่วมมอื

และช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างมหาวทิยาลยั  ชมุชน  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  และองคก์รอื่นท ัง้ในและ

ต่างประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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7.3.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,260 1,938 2,105 2,272 2,439

 ( 881 )

คน 2,159 1,820 1,940 2,037 2,138

 ( 1,679 )

คน 6,703 7,824 8,011 8,198 8,365

 ( 6,867 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 103.1453 125.4433 166.4915 191.4652 220.1849

 ( 103.1453 )

ลา้นบาท 242.0121      197.3013    322.4201     360.9749     400.4384     

ลา้นบาท 170.4538      125.4433    238.5288     268.9751     304.1782     

ลา้นบาท 48.7671       51.1197     53.0255      56.2071      59.5795      

ลา้นบาท 37.5320       42.3087     51.4075      59.1187      67.9865      

ลา้นบาท 67.3085       -             72.8774      87.4529      104.9435     

ลา้นบาท 15.2712       30.4399     46.7203      49.5236      52.4950      

ลา้นบาท 1.5750         1.5750      14.4981      16.6728      19.1737      

ลา้นบาท 71.5583        71.8580     83.8913      91.9998      96.2602      

ลา้นบาท 71.5583       71.8580     83.8913      91.9998      96.2602      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

61.7995    28.4083      -           83.6720    1.9200      175.7998   

61.7995      28.4083       -             83.6720      1.9200       175.7998     

7.3.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                  175,799,800

 1. เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหต้อบสนอง

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภูมภิาคลุม่แมน่ํา้โขง2. เพือ่พฒันากระบวนการบรหิาร

จดัการมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพและบรรลเุป้าหมายการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ โดยประสานความร่วมมอื

และช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างมหาวทิยาลยั  ชมุชน  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  และองคก์รอื่นท ัง้ในและ

ต่างประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.3.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,119 2,534 2,787 3,065 3,210

 ( 1,941 )

คน 2,314 2,550 2,680 2,820 2,960

 ( 2,688 )

คน 11,102 11,517 11,932 12,347 12,762

 ( 13,592 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 140.4697 175.7998 211.8717 243.6525 280.2004

 ( 140.4697 )

ลา้นบาท 227.3509      261.0148    609.5529     640.7603     358.9180     

ลา้นบาท 143.0414      175.7998    517.4770     476.5185     276.2184     

ลา้นบาท 64.1329       61.7995     68.9088      73.0433      77.4259      

ลา้นบาท 24.1499       28.4083     34.6770      39.8785      45.8603      

ลา้นบาท 2.5717         -             300.3898     243.1278     31.0000      

ลา้นบาท 50.2669       83.6720     102.7514     108.8564     114.3278     

ลา้นบาท 1.9200         1.9200      10.7500      11.6125      7.6044       

ลา้นบาท 84.3095        85.2150     92.0759      164.2418     82.6996      

ลา้นบาท 84.3095       85.2150     92.0759      164.2418     82.6996      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -              -           0.9750      3.7500      4.7250      

-              -               -             0.9750       -              0.9750       

-              -               -             -              3.7500       3.7500       

7.3.4.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 7 9 11 11

 ( 3 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 4.4250 4.7250 14.4375 16.3646 18.5665

 ( 4.4250 )

ลา้นบาท 6.2650         6.9330      17.1121      19.5440      22.2228      

ลา้นบาท 4.4250         4.7250      14.4625      16.3645      18.5664      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.6750         0.9750      2.6500       2.8090       2.9775       

ลา้นบาท 3.7500         3.7500      11.8125      13.5555      15.5889      

ลา้นบาท 1.8400         2.2080      2.6496        3.1795        3.6564        

ลา้นบาท 1.8400         2.2080      2.6496       3.1795       3.6564       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ                    4,725,000

 1. เพือ่พฒันาการปฏบิตัภิารกจิดา้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  ดว้ยการระดมการมสีว่นร่วมจากทกุภาคสว่น และ

ดว้ยการบูรณาการพนัธกจิ การผลติบณัฑติการวจิยัการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมกบัการใหบ้รกิารวชิาการ  และ

เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของผูน้าํชมุชน  ผูน้าํศาสนาและนกัการเมอืงทอ้งถิน่ใหส้ามารถบรหิารงานพฒันาชมุชนและ

ทอ้งถิน่เพือ่ประโยชนข์องสว่นรวม2. เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาครู  เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ

วชิาชพีครู  ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพี

ช ัน้สูง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูง้านบรกิารวชิาการและประชาสมัพนัธ์

2. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู  อาจารย ์และ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการแก่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตาม

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -              -           1.0000      -            1.0000      

-              -               -             1.0000       -              1.0000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 6 6 8 10 10

 ( 3 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 0.5000 1.0000 2.8750 3.3063 3.8022

 ( 0.5000 )

ลา้นบาท 0.6150         1.1265      3.0142        3.4593        3.9706        

ลา้นบาท 0.5000         1.0000      2.8750        3.3063        3.8022        

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5000         1.0000      2.8750       3.3063       3.8022       

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.1150         0.1265      0.1392        0.1530        0.1684        

ลา้นบาท 0.1150         0.1265      0.1392       0.1530       0.1684       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    1,000,000

7.4.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                    1,000,000

 เพือ่พฒันาปฏบิตัภิารกจิดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิน่ดว้ยการศึกษา  วจิยั  ฟ้ืนฟู  สรา้งมาตรฐานและ

เผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมทอ้งถิน่และวฒันธรรมไทย  ความสาํนึก  และความภูมใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่

และของชาต ิ และใหม้จีติสาํนึกประชาธปิไตย  คุณธรรม   จรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สง่เสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลผุลตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จตาม

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -              -           8.0000      -            8.0000      

-              -               -             8.0000       -              8.0000       

7.5 แผนงาน : สง่เสริมและสนบัสนุนการวิจยั                    8,000,000

7.5.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี                    8,000,000

 เพือ่พฒันากระบวนการวจิยัและบรหิารจดัการงานวจิยั  ใหส้ามารถสนบัสนุนการสรา้งองคค์วามรูบ้นพื้นฐานของภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่  ภูมปิญัญาไทย  ภูมปิญัญาสากล  ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้นและ

เทคโนโลยสีมยัใหมใ่หเ้หมาะสมกบัการดาํรงชวีติและการประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่  รวมถงึการแสวงหา

แนวทางเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการจดัการ  การบาํรุงรกัษา  และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มและการสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่อย่างสมดุลและย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
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7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 13 19 30 37 40

 ( 13 )

โครงการ 13 19 30 37 40

 ( 13 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 8.8000 8.0000 53.4965 61.5210 70.7491

 ( 8.8000 )

ลา้นบาท 12.2040        12.0848     58.3983      67.4031      77.8076      

ลา้นบาท 8.8000         8.0000      53.4965      61.5210      70.7491      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 8.8000         8.0000      53.4965      61.5210      70.7491      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.4040         4.0848      4.9018        5.8821        7.0585        

ลา้นบาท 3.4040         4.0848      4.9018       5.8821       7.0585       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - 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

งบประมาณทัง้สิ้น 773,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 450,000                บาท

เงนิงบประมาณ 323,000                บาท

1.4) ค่าหนงัสอืเรยีน 38,000                  บาท

1.5) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 57,000                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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14,250,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,250,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,250,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 14,250,000             บาท

1.1) โครงการอบรมภาษาใหก้บันกัศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา 6,750,000              บาท

1.2) โครงการพฒันาความร่วมมอืดา้นการศึกษาและวฒันธรรมกบัสถาบนัอดุมศึกษา

ในกลุม่ประชาคมอาเซยีน 7,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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10,108,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,138,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,138,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,138,000              บาท

(1) วสัดกุารศึกษา 9,138,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 970,200                บาท

1) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการพฒันาและส่งเสรมิกจิการนกัศึกษา 970,200                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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125,443,300 บาท

1. งบบคุลากร 51,119,700             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 51,119,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 45,194,500             บาท

(1) อตัราเดมิ 38,661,700             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 6,532,800              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,925,200              บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 5,585,000              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 335,100                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 5,100                   บาท

2. งบดาํเนินงาน 42,308,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,808,300             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,808,300             บาท

(1) วสัดสุาํนกังาน 1,834,300              บาท

(2) วสัดกุารศึกษา 21,024,000             บาท

(3) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 2,950,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 16,500,400             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 16,500,400             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 1,545,900              บาท

(2) ค่านํา้ประปา 2,436,300              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 12,518,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 20,094,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,575,800              บาท

เงนิงบประมาณ 12,518,200             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 30,439,900             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 30,439,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 30,439,900             บาท

1 เงนิเดือน 30,439,900             บาท

(1) อตัราเดมิ 24,480,800             บาท

(2) อตัราใหม่ 5,959,100              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 1,575,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,575,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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175,799,800 บาท

1. งบบคุลากร 61,799,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 54,935,600             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 54,935,600             บาท

(1) อตัราเดมิ 43,348,800             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 9,199,200              บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 266,000                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 2,121,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,496,200              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 1,496,200              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 1,496,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 47,848,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 46,352,400             บาท

เงนิงบประมาณ 1,496,200              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,367,700              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,367,700              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,367,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 28,408,300             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,408,300             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,408,300             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,158,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 10,603,100             บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 594,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,000,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 149,800                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมบาํรงุรกัษาทรพัยส์นิ 2,140,200              บาท

(7) วสัดกุารศึกษา 10,763,200             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 83,672,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 83,672,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 82,732,000             บาท

1 เงนิเดือน 82,732,000             บาท

(1) อตัราเดมิ 82,732,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 520,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 420,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 1,920,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,395,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 525,000                บาท
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4,725,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 975,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 975,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการบรกิารวชิาการ 975,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,750,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 3,750,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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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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8,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการวจิยั 8,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 12,084,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,084,800              บาท

เงนิงบประมาณ 8,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุเีป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํทางวชิาชพีดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีน

ระดบัสากล

1. จดัการศึกษาวชิาชพีระดบัอดุมศึกษาบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอย่างมคุีณภาพ   2.  สรา้ง

งานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม และงานสรา้งสรรคสู่์การผลติเชงิพาณิชย ์และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี เพือ่

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ   3.  ใหบ้รกิารวชิาการ ทีม่แีนวคิดเชงิสรา้งสรรค ์เพือ่การมี

อาชพีอสิระและพฒันาอาชพี สู่การเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั   4.  ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื   5. จดัระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

1,019,052,600              

1,106,628,800              
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,312.7996     1,373.5468     1,878.5360     1,621.5695     1,616.9357     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,019.0526     1,106.6288     1,619.6110     1,358.7475     1,351.1960     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 293.7470        266.9180        258.9250        262.8220        265.7397        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 293.7470       266.9180       258.9250       262.8220       265.7397       

1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ

กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 5 12 12 12

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนท์ี่ไดร้บั

รอ้ยละ 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

5 6 7 8

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               7.7165        34.7165       34.7165       34.7165       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่พฒันาศกัยภาพของมคัคุเทศน์ใหม้ี

ทกัษะทางดา้นภาษาและมีความรูค้วามเขา้ใจใน

ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการนาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 82 84 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนท์ี่ไดร้บั

รอ้ยละ 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ที่ช่วยส่งเสรมิศกัยภาพการท่องเที่ยวของ

ประเทศภายในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.1900        0.2000        0.2000        0.2000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ไดร้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แท็บเลต็) และมีเน้ือหาที่

เหมาะสมตามหลกัสูตร สง่เสรมิการเรยีนรูอ้ย่าง

มีคุณภาพ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนใน

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)

คน 72 72 72 72

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนกัเรยีนช ัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัสนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็)ไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพ

รอ้ยละ 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.1959        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิ์ที่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 180 300 370 440 510

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5094        0.7053        1.1801        1.4225        1.6649        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. บณัฑติดา้นสงัคมศาสตรม์ีคุณภาพ เป็นที่

ยอมรบัในระดบัสากล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 72 75 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ ของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 78 80 82 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 138.8862     158.2321     213.0896     231.4662     253.6829     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 33.7170         24.7400         32.6520         33.7860         34.9768         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 33.7170         24.7400         32.6520         33.7860         34.9768         

6. หน่วยงาน/ประชาชนในชมุชนและสงัคม

ไดร้บัการบรกิารวชิาการใหม้ีความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 82 82 84 86 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์าก

การบรกิาร

รอ้ยละ 78 78 79 80 82
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 74 74 76 78 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.4566        7.4566        17.2180       18.9390       18.9390       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3630          0.3810          0.4000          0.4000          0.4000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3630          0.3810          0.4000          0.4000          0.4000          

7. บณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมี

คุณภาพ เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 72 75 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ ของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 78 80 82 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 838.1016     891.5418     1,271.9042   980.7951     950.4897     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 252.9950        234.8830        218.6810        221.1640        222.5855        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 252.9950       234.8830       218.6810       221.1640       222.5855       

8. นกัเรยีน นกัศึกษา และชมุชน มีความ

ตระหนกัในการอนุรกัษ ์สรา้งสรรค ์ศิลปะและ

วฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และสิง่แวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 11 11 15 20 25

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 82 84 84 86 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 10 10 14 18 20

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.3896        4.3896        7.4500        8.3000        8.3000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.1230          1.1630          1.2050          1.2490          1.2952          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.1230          1.1630          1.2050          1.2490          1.2952          

9. มีงานวจิยั สิง่ประดิษฐ ์นวตักรรม และงาน

สรา้งสรรค ์รวมทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรู ้ที่นําไปสู่

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศและ

ภมูิภาค
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 45 50 55 60 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 15 15 16 17 18

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/นวตักรรม

 ที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 15 15 16 17 18

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 29.7092       36.2010       73.8526       82.9082       83.2030       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.5490          5.7510          5.9870          6.2230          6.4822          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.5490          5.7510          5.9870          6.2230          6.4822          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

7 93.7530     308.7000    106.1300    9.8800       49.3750     

รวม 7 93.7530      308.7000    106.1300    9.8800       49.3750      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  31,000,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  60,803,000  บาท

3. เป็นรายการที่ตอ้งดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  0  บาท

4. ไม่ไดร้ะบุเหตุผลความจาํเป็น  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  1,950,000  บาท

1. แผนงานฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค 7,716,500                    

2. แผนงานเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 190,000                      

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

3. แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา 195,900                      

4. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาต ัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 705,300                      

5. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 1,057,230,500               

6. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 4,389,600                    

7. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 36,201,000                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 357.3703     220.5138     186.0869     261.0121     81.6457       1,106.6288   

1. แผนงาน :  ฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละ

พฒันาความรว่มมือกบัประเทศในภูมิภาค

-               -               -               -               7.7165        7.7165        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพรอ้ม

สูป่ระชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -           7.7165         7.7165

2. แผนงาน :  เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเที่ยว -               -               -               0.1900        -               0.1900        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           0.1900              -           0.1900

3. แผนงาน :  สนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพื่อการศึกษา

-               0.1959        -               -               -               0.1959        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการเรียนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.1959              -                -                -           0.1959

4. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

-               -               -               0.7053        -               0.7053        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.7053              -           0.7053

5. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

357.3703     216.1849     186.0869     228.8969     68.6915       1,057.2305   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       70.6874        33.3337         9.2804        39.8976         5.0330      158.2321

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ              -                -                -           7.4566              -           7.4566

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     286.6829      182.8512      176.8065      181.5427        63.6585      891.5418

6. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               0.5452        -               -               3.8444        4.3896        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -           0.5452              -                -           3.8444         4.3896

7. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วิจยั

-               3.5878        -               31.2199       1.3933        36.2010       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          10.8254              -          10.8254

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -           3.5878              -          20.3945         1.3933        25.3756

          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

-             -              -           -             7.7165      7.7165      

-               -                -             -               7.7165        7.7165        

7.1 แผนงาน : ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละพฒันาความรว่มมือกบัประเทศในภมิูภาค                     7,716,500

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                     7,716,500

 1. เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา บคุลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนท ัว่ไป 2. เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ และพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

 

                               -  

                               -  

                               -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

268



7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 5 6 7 8

 ( - )

หลกัสูตร 75 75 75 75

 ( - )

แห่ง 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ

 ( - )

รอ้ยละ

 ( - )

ขอ้ตกลง

 ( - )

ลา้นบาท -                7.7165       34.7165       34.7165       34.7165       

ลา้นบาท -                7.7165       34.7165       34.7165       34.7165       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             3.0000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท -                7.7165      31.7165      31.7165      31.7165      

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บคุลากรทางการ

ศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ทีเ่ขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตรทีไ่ดร้บัการพฒันา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนมหาวทิยาลยั/สถาบนัอดุมศึกษา

ต่างประเทศทีไ่ดพ้ฒันาความร่วมมอืเป็นเครอืข่ายทาง

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : หลกัสูตรสนองตอบต่อการเขา้สู่ประชาคม

เชงิคุณภาพ : จาํนวนขอ้ตกลงความร่วมมอืกบั

มหาวทิยาลยั/สถาบนัอดุมศึกษาต่างประเทศ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

269



บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2556 ถึง  ปี 2558)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           0.1900      -             0.1900      

-               -                -             0.1900        -               0.1900        

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน/แห่ง 5 6 7 8

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท -                0.1900       0.2000        0.2000        0.2000        

ลา้นบาท -                0.1900       0.2000        0.2000        0.2000        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                0.1900      0.2000        0.2000        0.2000        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียว                       190,000

7.2.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเท่ียว                       190,000

 พฒันาศกัยภาพบคุลากรและชมุชนเพือ่รองรบัการท่องเทีย่ว

 

                               -  

                               -  

                               -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมสมัมนาเพือ่พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบคุลากร/ชมุชนทีไ่ดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว

เชงิคุณภาพ : บคุลากร/ชมุชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการมคีวาม

พรอ้มรองรบัการท่องเทีย่วไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2556 ถึง  ปี 2559)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             0.1959       -           -             -             0.1959      

-               0.1959         -             -               -               0.1959        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 72 72 72 72

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท -                0.1959       -               -               -               

ลา้นบาท -                0.1959       -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                0.1959      -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพื่อการศึกษา                       195,900

7.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       195,900

 พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา(แทบ็เลต็)ใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

                               -  

                               -  

                               -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั

้ ่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่

 1 ทีไ่ดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) เพือ่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปึที ่1 ที่

ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ไดร้บัการ

้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     ปี

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           0.7053      -             0.7053      

-               -                -             0.7053        -               0.7053        

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 180 250 370 440 510

 ( 138 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 1.7029         0.7053       1.1801        1.4225        1.6649        

ลา้นบาท 1.7029         0.7053       1.1801        1.4225        1.6649        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 1.7029         0.7053      1.1801        1.4225        1.6649        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       705,300

7.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                      705,300

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

                               -  

                               -  

                               -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

้ ้

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูป้กครองมคีวามพงึพอใจที่

้ ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

70.6874     33.3337      9.2804     39.8976     5.0330      158.2321   

70.6874      33.3337        9.2804      39.8976      5.0330        158.2321     

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 878 976 1,168 1,341 1,420

 ( 1,183 )

คน 1,270 1,180 1,180 1,180 1,180

 ( 1,470 )

คน 4,085 4,795 5,159 5,331 5,330

 ( 4,391 )

รอ้ยละ 80 80 82 84 84

 ( 80 )

รอ้ยละ 82 82 84 85 85

 ( 82 )

ลา้นบาท 133.2205 148.9517 213.0896 231.4662 253.6829

 ( 44.5540 )

ลา้นบาท 172.6032       182.9721    245.7416     265.2522     288.6597     

ลา้นบาท 138.8862       158.2321    213.0896     231.4662     253.6829     

ลา้นบาท 70.4707        70.6874     79.3596      83.9021      88.7088      

ลา้นบาท 30.9896        33.3337     49.3588      53.0964      57.2114      

ลา้นบาท 5.6657         9.2804      -               -               -               

ลา้นบาท 26.7272        39.8976     72.5882      76.7927      81.2497      

ลา้นบาท 5.0330         5.0330      11.7830      17.6750      26.5130      

ลา้นบาท 33.7170        24.7400     32.6520       33.7860       34.9768       

ลา้นบาท 33.7170        24.7400     32.6520      33.7860      34.9768      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถึงและเป็นธรรม                1,057,230,500

7.5.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                  158,232,100

 เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนดานสงัคมศาสตรต์ามความตอ้งการและความจาํเป็นของประเทศ และพฒันาบณัฑติใหม้ี

ความสามารถในการเรยีนรู ้พรอ้มจะทาํงานไดห้ลากหลาย ตามสภาพการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจและสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           7.4566      -             7.4566      

-               -                -             7.4566        -               7.4566        

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 40 45 80 85 85

 ( 20 )

รอ้ยละ 82 82 84 85 85

 ( 86.7 )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( 100 )

ลา้นบาท 7.4566 7.4566 17.2180 18.9390 18.9390

 ( 1.1205 )

ลา้นบาท 7.8196         7.8376       17.6180       19.3390       19.3390       

ลา้นบาท 7.4566         7.4566       17.2180       18.9390       18.9390       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 7.4566         7.4566      17.2180      18.9390      18.9390      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.3630         0.3810       0.4000        0.4000        0.4000        

ลา้นบาท 0.3630         0.3810      0.4000        0.4000        0.4000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                     7,456,600

 เพือ่เผยแพร่ความรูใ้นรูปแบบการบรกิารวชิาการและประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเนน้การถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละเทคโนโลย ีเป็นการสรา้งสงัคมทีม่รีากฐานทีน่าํไปสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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วตัถปุระสงค ์: 

7.5.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

286.6829   182.8512     176.8065  181.5427   63.6585     891.5418   

286.6829     182.8512      176.8065    181.5427     63.6585      891.5418     

7.5.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,051 4,802 4,658 5,100 5,169

 ( 3,230 )

คน 5,265 4,640 4,610 4,630 4,600

 ( 4,670 )

คน 19,599 18,037 18,259 18,582 18,333

 ( 16,271 )

รอ้ยละ 80 80 82 84 84

 ( 80 )

รอ้ยละ 82 82 84 85 85

 ( 82 )

ลา้นบาท 654.2097 1,068.1678 978.612 890.3878 956.6662

 ( 215.3270 )

ลา้นบาท 1,091.0966    1,126.4248  1,490.5852   1,201.9591   1,173.0752   

ลา้นบาท 838.1016       891.5418    1,271.9042   980.7951     950.4897     

ลา้นบาท 272.6296      286.6829    304.8224     322.4425     341.0903     

ลา้นบาท 173.9032      182.8512    225.7982     243.1964     262.4206     

ลา้นบาท 190.9976      176.8065    298.8200     96.2500      -               

ลา้นบาท 92.0467        181.5427    237.7853     251.5624     266.1662     

ลา้นบาท 108.5245      63.6585     204.6783     67.3438      80.8126      

ลา้นบาท 252.9950       234.8830    218.6810     221.1640     222.5855     

ลา้นบาท 252.9950      234.8830    218.6810     221.1640     222.5855     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  891,541,800

 เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีส่ามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู ้มคีุณภาพ มคีุณธรรม 

มวีุฒภิาวะทางสงัคมทีด่แีละสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมอือาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.6.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             0.5452       -           -             3.8444      4.3896      

-               0.5452         -             -               3.8444        4.3896        

7.6.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 12 15 18 20

 ( 1 )

รอ้ยละ 82 82 84 86 88

 ( 96.68 )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( 90 )

ลา้นบาท 4.3896 4.3896 7.4500 8.3000 8.3000

 ( 0.1468 )

ลา้นบาท 5.5126         5.5526       8.6550        9.5490        9.5952        

ลา้นบาท 4.3896         4.3896       7.4500        8.3000        8.3000        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.5452         0.5452      1.4500        1.8000        1.8000        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 3.8444         3.8444      6.0000        6.5000        6.5000        

ลา้นบาท 1.1230         1.1630       1.2050        1.2490        1.2952        

ลา้นบาท 1.1230         1.1630      1.2050        1.2490        1.2952        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                     4,389,600

7.6.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                     4,389,600

 เพือ่ใหค้ณาจารย ์บคุลากรทางการศึกษา นกัศึกษาและประชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจตลอดจนมคีวามภูมใิจและ

ร่วมสบืทอดศิลปะวฒันธรรมของชาตใิหอ้ยู่อย่างย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง ศิลปวฒันธรรม 

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.7.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           10.8254     -             10.8254     

-               -                -             10.8254      -               10.8254      

7.7.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 22 25 45 50 50

 ( 25 )

โครงการ 22 25 45 50 50

 ( 25 )

รอ้ยละ 50 50 55 60 65

 ( - )

ลา้นบาท 9.2711 10.8254 20.0000 25.0000 25.0000

 ( 2.3622 )

ลา้นบาท 9.2711         10.8254     20.0000       25.0000       25.0000       

ลา้นบาท 9.2711         10.8254     20.0000       25.0000       25.0000       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 9.2711         10.8254     20.0000      25.0000      25.0000      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.7 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวิจยั                    36,201,000

7.7.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี                    10,825,400

 สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม บนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ลดการพึง่พาเทคโนโลยจีาก

ต่างประเทศ ตลอดจนนาํไปสู่การผลติและบรกิารทีส่ามารถถ่ายทอดและสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.7.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             3.5878       -           20.3945     1.3933      25.3756     

-               3.5878         -             20.3945      1.3933        25.3756      

7.7.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 55 63 125 130 130

 ( 57 )

โครงการ 55 63 125 130 130

 ( 57 )

รอ้ยละ 50 50 55 60 65

 ( - )

ลา้นบาท 20.4381 25.3756 53.8526 57.9082 58.2030

 ( 4.4968 )

ลา้นบาท 25.9871        31.1266     59.8396       64.1312       64.6852       

ลา้นบาท 20.4381        25.3756     53.8526       57.9082       58.2030       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 3.5878         3.5878      5.8526        6.4082        6.7030        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 15.4570        20.3945     42.0000      45.0000      45.0000      

ลา้นบาท 1.3933         1.3933      6.0000        6.5000        6.5000        

ลา้นบาท 5.5490         5.7510       5.9870        6.2230        6.4822        

ลา้นบาท 5.5490         5.7510      5.9870        6.2230        6.4822        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.7.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้                    25,375,600

 สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม บนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ลดการพึง่พาเทคโนโลยจีาก

ต่างประเทศ ตลอดจนนาํไปสู่การผลติและบรกิารทีส่ามารถถ่ายทอดและสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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705,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 705,300                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 705,300                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 705,300                บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 422,000                บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 71,300                  บาท

1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 61,400                  บาท

1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 73,200                  บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 77,400                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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195,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 195,900                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 195,900                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 195,900                บาท

(1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 195,900                บาท

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 195,900                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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7,716,500 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,716,500              บาท

1) โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่การแข่งขนัและรองรบัการเป็นประชาคม

อาเซยีนและประชาคมโลก 7,716,500              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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190,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 190,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 190,000                บาท

1) โครงการอบรมมคัคเุทศกอ์าสาสมคัรนาํเทีย่ว 190,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
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158,232,100 บาท

1. งบบคุลากร 70,687,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 67,187,300             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 64,816,000             บาท

(1) อตัราเดมิ 51,709,600             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 6,553,200              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 6,553,200              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,371,300              บาท

(1) อตัราเดมิ 2,237,000              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 134,300                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 712,500                บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 712,500                บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 712,500                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,569,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,857,000              บาท

เงนิงบประมาณ 712,500                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,787,600              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,787,600              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,674,700              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพนกังานราชการ 112,900                บาท

2. งบดาํเนินงาน 33,333,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,979,000             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,979,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 300,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 7,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 18,757,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,757,000             บาท

เงนิงบประมาณ 7,000,000              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 1,555,200              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 52,700                  บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 400,000                บาท

(5.1) ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 400,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 300,000                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,000,000              บาท

(8.1) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 4,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(9) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 128,800                บาท

(9.1) เงนิประกนัสงัคม (ในฐานะนายจา้ง) 128,800                บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 300,000                บาท

(10.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 300,000                บาท

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,000,000              บาท

(12) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 200,000                บาท

(12.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 200,000                บาท

(13) วสัดกุารศึกษา 3,864,800              บาท

(13.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 3,864,800              บาท

(14) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 4,177,500              บาท

(14.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 4,177,500              บาท

(15) วสัดกุารเกษตร 200,000                บาท

(15.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 200,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,354,700              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 9,354,700              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 186,700                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,216,000              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 7,952,000              บาท

3. งบลงทนุ 9,280,400              บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,280,400              บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 9,280,400              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,868,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,868,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 54 หน่วย)

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล 48 ชดุ 1,488,000              บาท

(1.2) เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย 1 เครือ่ง 320,000                บาท

(1.3) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร ์ ขาวดาํ พมิพก์ลบัหนา้อตัโนมตั ิ5 เครือ่ง 60,000                  บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 7,412,400              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,506,900              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย)

(1.1) เครือ่งฉายภาพ 3 มติ ิ3 เครือ่ง 195,000                บาท

(1.2) เครือ่งดนตรคียีบ์อรด์ 2 เครือ่ง 139,000                บาท
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(1.3) เครือ่งพมิพส์าํเนาระบบดจิติอล  ความละเอยีด  300 x 400  จดุต่อ

ตารางนิ้ว 1 เครือ่ง 130,000                บาท

(1.4) ชดุเครือ่งดนตรไีทย 4 ภาค 1 ชดุ 735,400                บาท

(1.5) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่  2,500  

ANSI Lumens 5 เครือ่ง 119,500                บาท

(1.6) ตูแ้ช่เยน็  ขนาด  11.6  ควิบกิฟตุ 2 ตู ้ 38,000                  บาท

(1.7) ชดุครภุณัฑโ์สตทศันูปกรณ์หอ้งปทมุธญัญา 1 ชดุ 700,000                บาท

(1.8) ชดุครภุณัฑโ์สตทศันูปกรณ์หอ้งเอกสโรชา 1 ชดุ 450,000                บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารทางภาษา ขนาด 50 ทีน่ ัง่ 1 ชดุ 3,705,500              บาท

(3) ชดุเครือ่งแต่งกายนาฏศิลป์ไทย 1 ชดุ 1,200,000              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 39,897,600             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 39,897,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 38,087,000             บาท

1 เงนิเดือน 38,087,000             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 38,087,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 1,810,600              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 5,033,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 5,033,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,886,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 853,000                บาท

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

1. งบเงนิอดุหนุน 7,456,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,456,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 7,456,600              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,837,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ 381,000                บาท

เงนิงบประมาณ 7,456,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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891,541,800 บาท

1. งบบคุลากร 286,682,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 270,407,400           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 256,549,600           บาท

(1) อตัราเดมิ 217,805,700            บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 19,440,000             บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 913,900                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 18,054,000             บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 336,000                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,857,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 13,035,600             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 782,500                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 39,700                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 16,275,500             บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 16,275,500             บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15,609,800             บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพนกังานราชการ 665,700                บาท

2. งบดาํเนินงาน 182,851,200           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 155,619,500           บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 155,619,500           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 700,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 38,494,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 60,281,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 21,787,000             บาท

เงนิงบประมาณ 38,494,600             บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 12,534,000             บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 105,600                บาท

(5) เงนิตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 9,500                   บาท

(6) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(7) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 2,040,000              บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,200,000              บาท

(8.1) ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 1,200,000              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,400,000              บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 22,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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เงนิงบประมาณ 2,000,000              บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 22,800,000             บาท

(11.1) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 5,000,000              บาท

(11.2) ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 17,800,000             บาท

(12) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 583,200                บาท

(12.1) เงนิประกนัสงัคม (ในฐานะนายจา้ง) 583,200                บาท

(13) ค่าบาํรงุรกัษาครภุณัฑ์ 3,000,000              บาท

(14) วสัดสุาํนกังาน 500,000                บาท

(14.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 500,000                บาท

(15) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,750,000              บาท

(16) วสัดกุ่อสรา้ง 500,000                บาท

(16.1) รายจ่ายเพือ่ประกอบขึ้นใหม่  ดดัแปลง  ต่อเตมิหรอืปรบัปรงุ  ทีด่นิ  หรอื

สิง่ก่อสรา้ง ทีม่วีงเงนิไม่เกนิ 50,000 บาท 500,000                บาท

(17) วสัดงุานบา้นงานครวั 500,000                บาท

(17.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 500,000                บาท

(18) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 800,000                บาท

(18.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 800,000                บาท

(19) วสัดกุารศึกษา 58,731,000             บาท

(19.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 58,731,000             บาท

(20) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 3,066,000              บาท

(20.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 3,066,000              บาท

(21) วสัดกุารเกษตร 1,000,000              บาท

(21.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 1,000,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 27,231,700             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 27,231,700             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 544,700                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 3,540,000              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 23,147,000             บาท

3. งบลงทนุ 176,806,500           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 176,806,500           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 76,276,000             บาท
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3.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 20,257,600             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 18,057,600             บาท

รวม 13 รายการ (รวม 328 หน่วย)

(1.1) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล 190 ชดุ 5,890,000              บาท

(1.2) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอรส์ ี3 เครือ่ง 57,000                  บาท

(1.3) โปรแกรมสาํเรจ็รูปสาํหรบัลองเสื้อผา้ 5 ระบบ 600,000                บาท

(1.4) ชดุปฏบิตักิารโปรแกรมเมเบลิลอจกิคอนโทรลเลอร ์และหอ้งปฏบิตักิาร

เสน้ใยแกว้นาํแสง 1 ชดุ 530,000                บาท

(1.5) ชดุพฒันาความเป็นเลศิทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์1 ชดุ 500,900                บาท

(1.6) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์พือ่การศึกษา 1 ชดุ 260,700                บาท

(1.7) เครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่การปฏบิตังิานออกแบบ 21 ชดุ 1,890,000              บาท

(1.8) ชดุระบบปฏบิตักิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์20 ชดุ 1,660,000              บาท

(1.9) ชดุปฏบิตักิารออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์80 ชดุ 6,560,000              บาท

(1.10) เครือ่งพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอรส์ ี1 เครือ่ง 24,000                  บาท

(1.11) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร ์ขาวดาํ ความเรว็ 33 หนา้/นาท ี1 เครือ่ง 21,000                  บาท

(1.12) เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุค๊ สาํหรบังานสาํนกังาน 1 เครือ่ง 19,000                  บาท

(1.13) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานสาํนกังาน 3 เครือ่ง 45,000                  บาท

(2) เครือ่งพมิพส์ามมติ ิ1 เครือ่ง 2,200,000              บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 56,018,400             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 20,105,400             บาท

รวม 82 รายการ (รวม 246 หน่วย)

(1.1) ชดุฝึกผลติรายการโทรทศัน ์1 ชดุ 499,800                บาท

(1.2) เครือ่งฉายภาพ 3 มติ ิ2 เครือ่ง 130,000                บาท

(1.3) เครือ่งดงึลวดไฟฟ้า 1 เครือ่ง 40,000                  บาท

(1.4) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 

ANSI Lumens 9 เครือ่ง 296,100                บาท

(1.5) กลอ้งจลุทรรศนช์นดิ 2 ตา  งานการสอน 30 กลอ้ง 1,155,000              บาท

(1.6) เครือ่งตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  9 เครือ่ง 85,500                  บาท

(1.7) เครือ่งผสมปูนทาํพมิพเ์ครือ่งประดบั 1 เครือ่ง 82,000                  บาท

(1.8) เครือ่งวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง 4 เครือ่ง 120,000                บาท

(1.9) ชดุผลติเอกสารประกอบการสอน 1 ชดุ 790,000                บาท

(1.10) เครือ่งช ัง่วเิคราะหร์ะบบอเิลค็ทรอนคิ 2 เครือ่ง 44,800                  บาท

(1.11) เครือ่งตดักิ่งไมย้นต ์2 เครือ่ง 34,000                  บาท

(1.12) เครือ่งตดัมว้นท่อโลหะแผ่น 3 เครือ่ง 300,000                บาท

(1.13) เครือ่งรดีผสมดนิ 1 เครือ่ง 214,000                บาท

(1.14) เครือ่งวดัค่าความแขง็ของโลหะ 1 เครือ่ง 600,000                บาท

(1.15) ชดุโตะ๊ปฏบิตักิารออกแบบผลติภณัฑ ์20 ชดุ 400,000                บาท
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(1.16) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยโีทรทศัน ์1 ชดุ 800,000                บาท

(1.17) โตะ๊ปฏบิตักิารอเนกประสงคพ์รอ้มเกา้อี้ 28 ชดุ 280,000                บาท

(1.18) รถบรรทกุการเกษตร 1 คนั 300,000                บาท

(1.19) ชดุผลติอาหารสตัว ์   1 ชดุ 292,800                บาท

(1.20) เครือ่งกลงานไมอ้เนกประสงค ์1 เครือ่ง 280,000                บาท

(1.21) เครือ่งเขย่าแบบควบคมุอณุหภมู ิ1 เครือ่ง 270,000                บาท

(1.22) ท่อสูบนํา้พญานาค 1 เครือ่ง 250,000                บาท

(1.23) ชดุปฏบิตักิารศึกษาวจิยัในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์1 ชดุ 315,000                บาท

(1.24) ชดุวเิคราะหส์มบตักิารส่องผ่านของแสงผ่านฟิลม์บาง 1 ชดุ 200,000                บาท

(1.25) อปุกรณ์ช่วยจบัยดึเกจบลอ็กในแนวนอน 1 ชดุ 200,000                บาท

(1.26) ชดุครภุณัฑห์อ้งบรรยาย 2 ชดุ 375,600                บาท

(1.27) เครือ่งวดัสภาวะแวดลอ้มสาํหรบัวดัอณุหภมู ิและความชื้นสมัพทัธ ์

พรอ้มชดุรายงานผล 1 ชดุ 165,000                บาท

(1.28) หวัวดัอณุหภมูพิรอ้มสายสาํหรบัการสอบเทยีบ 1 ชดุ 150,000                บาท

(1.29) ชดุปฏบิตักิารแสงอาทติยข์ ัน้สูง 3 ชดุ 420,000                บาท

(1.30) ตูอ้บแหง้พรอ้มอปุกรณ์ 2 ตู ้ 264,000                บาท

(1.31) ปัม๊ชนดิ Peristaltic pump 1 เครือ่ง 125,000                บาท

(1.32) เครือ่งย่อยวสัดกุารเกษตร 1 เครือ่ง 120,000                บาท

(1.33) เครือ่งเช็คเคลอืบ 1 เครือ่ง 100,000                บาท

(1.34) เครือ่งพมิพส์าํเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 300 จดุต่อ

ตารางนิ้ว 2 เครือ่ง 180,000                บาท

(1.35) เครือ่งอดัเมด็ปุ๋ย 1 เครือ่ง 85,000                  บาท

(1.36) อวนจบัปลา 1 ปาก 70,000                  บาท

(1.37) เครือ่งควบคมุและจ่ายไฟ 1 เครือ่ง 70,000                  บาท

(1.38) ชดุอปุกรณ์เพิม่กาํลงัขยายกลอ้งจลุทรรศน ์1 ชดุ 70,000                  บาท

(1.39) เครือ่งหมนุเหวีย่ง 2 เครือ่ง 130,000                บาท

(1.40) เครือ่งช ัง่ดจิติอล ทศนยิม 4 ตาํแหน่ง 4 เครือ่ง 240,000                บาท

(1.41) เครือ่งปัน่ครมี (โฮโมจไินเซอร)์ 1 เครือ่ง 55,000                  บาท

(1.42) เครือ่งบดตวัอย่าง 1 เครือ่ง 50,000                  บาท

(1.43) เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนดิตัง้พื้นหรอืชนดิแขวน ขนาด 

38,000 บทียูี พรอ้มตดิตัง้ 10 เครือ่ง 480,000                บาท

(1.44) เครือ่งช ัง่ดจิติอล ทศนยิม 2 ตาํแหน่ง 2 เครือ่ง 90,000                  บาท

(1.45) ชดุแยกโปรตนีดว้ยโพลอีะครลิาไมดเ์จลแบบแนวนอน 1 ชดุ 45,000                  บาท

(1.46) อนิฟราเรดเทอรโ์มมเิตอร ์1 เครือ่ง 42,500                  บาท

(1.47) แป้นหมนุไฟ้ฟ้า 10 เครือ่ง 380,000                บาท

(1.48) เครือ่งช ัง่ไฟฟ้า 4 เครือ่ง 140,800                บาท

(1.49) เครือ่งช ัง่ดจิติอล ทศนยิม 1 ตาํแหน่ง 2 เครือ่ง 70,000                  บาท
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(1.50) เครือ่งวดัและบนัทกึความเขม้แสง 1 เครือ่ง 32,500                  บาท

(1.51) ปัม๊ลมแอรบ์รชั 3 เครือ่ง 96,000                  บาท

(1.52) ตูก้นัความชื้น 1 ตู ้ 30,000                  บาท

(1.53) ตูแ้ช่แขง็ 1 ตู ้ 30,000                  บาท

(1.54) เครือ่งพ่นหมอกขนาด 900 cc 1 ชดุ 30,000                  บาท

(1.55) เครือ่งฟกัไข่ 2 เครือ่ง 60,000                  บาท

(1.56) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอรส์ ีขนาด A3 1 เครือ่ง 30,000                  บาท

(1.57) เครือ่งตดัหญา้แบบนัง่ขบั  ขนาดไม่นอ้ยกวา่  25  แรงมา้  1 คนั 800,000                บาท

(1.58) เมกะโอหม์มเิตอร ์1 เครือ่ง 25,500                  บาท

(1.59) เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ ขนาด A3 1 เครือ่ง 25,000                  บาท

(1.60) เลือ่ยฉลไุฟฟ้าแบบตัง้โตะ๊ 3 เครือ่ง 73,500                  บาท

(1.61) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่  2,500  

ANSI Lumens 2 เครือ่ง 47,800                  บาท

(1.62) บอ๊กไฟฟ้า 1 เครือ่ง 23,500                  บาท

(1.63) ชดุสือ่การสอน 1 ชดุ 670,000                บาท

(1.64) ชดุสงัเคราะหส์ารแบบระเหยอตัโนมตั ิ1 ชดุ 570,000                บาท

(1.65) เครือ่งบรรจขุองเหลว 1 เครือ่ง 15,000                  บาท

(1.66) ชดุควบคมุไฟกระพรบิพลงังานแสงอาทติย ์10 ชดุ 139,500                บาท

(1.67) จกัรเยบ็หนงั 5 คนั 60,000                  บาท

(1.68) เครือ่งโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดาระบบเลเซอร ์1 เครือ่ง 12,000                  บาท

(1.69) เครือ่งสูบนํา้มอเตอรไ์ฟฟ้า  สูบนํา้ได ้ 450  ลติรต่อนาท ี5 เครือ่ง 55,000                  บาท

(1.70) ถงัไฟเบอร ์5 ใบ 55,000                  บาท

(1.71) ชดุปฏบิตัวิชิาชพีไฟฟ้า 1 ชดุ 567,500                บาท

(1.72) ชดุวเิคราะหม์มุสมัผสัและแรงตงึผวิ 1 ชดุ 525,000                บาท

(1.73) ชดุเครือ่งต ัง้ศูนยล์อ้ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์1 ชดุ 500,000                บาท

(1.74) ชดุวเิคราะหห์าปรมิาณและทดสอบของสารออกฤทธิ์ชวีภาพ 1 ชดุ 500,000                บาท

(1.75) ชดุถ่ายภาพและวเิคราะหแ์ถบสารพนัธุกรรมและโปรตนีในตวัอย่าง 1 ชดุ 490,000                บาท

(1.76) เครือ่งปัม๊โลหะระบบไฮดรอลคิ 1 เครือ่ง 400,000                บาท

(1.77) กลอ้งจลุทรรศนช์นดิ 3 กระบอกตาพรอ้มอปุกรณ์ 3 ชดุ 1,050,000              บาท

(1.78) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 25 แรงมา้ 1 คนั 343,000                บาท

(1.79) ชดุเครือ่งมอื อปุกรณ์และเครือ่งจกัร สาํหรบัฝึกฝีมอืเบื้องตน้งานไม ้1 

ชดุ 335,200                บาท

(1.80) เตาเผาไฟฟ้าทดลอง 1 เตา 324,500                บาท

(1.81) ชดุปฏบิตักิารวเิคราะหโ์มเลกลุระดบัเซลล ์1 ชดุ 210,000                บาท

(1.82) ชดุสายส่งนํา้ดบัเพลงิ พรอ้มอปุกรณ์ 5 ชดุ 83,000                  บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยเีภสชักรรมไทย 1 ชดุ 2,201,000              บาท
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(3) ชดุกลอ้งจลุทรรศนว์เิคราะหส์มบตัวิสัดดุว้ยภาพกาํลงัขยายสูง 1 ชดุ 1,100,000              บาท

(4) ชดุปฏบิตักิารพฤษศาสตรก์ารเกษตร 1 ชดุ 1,200,000              บาท

(5) ชดุปฏบิตักิารดา้นวศิวกรรมดนิและนํา้ 1 ชดุ 1,300,000              บาท

(6) ชดุกลอ้งถ่ายภาพยนตรช์นดิดจิทิลั 1 ชดุ 6,000,000              บาท

(7) ชดุปฏบิตักิารชนัสูตรโรคสตัว ์1 ชดุ 2,530,000              บาท

(8) ไดนาโมมเิตอรแ์บบวดัแรงตดั 3 แกน (x,y,z) 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(9) ชดุทดสอบและควบคมุมาตรฐานสทีางการพมิพ ์1 ชดุ 1,650,000              บาท

(10) เครือ่งบดย่อยกิ่งไมแ้บบลากจูง 1 เครือ่ง 1,500,000              บาท

(11) ชดุส่งเสรมิการวจิยัดา้นคลืน่ความถีสู่งและการประยุกต ์1 ชดุ 1,470,000              บาท

(12) เครือ่งวดัพื้นทีผ่วิของอนุภาคและวดัความเป็นรูพรนุ 1 เครือ่ง 1,284,000              บาท

(13) ชดุหมอ้นึ่งแรงดนัสาํหรบักระบวนการแปรรูปอาหารในบรรจภุณัฑอ่์อนตวั 1 

ชดุ 1,000,000              บาท

(14) ชดุทดสอบระบบโทรคมนาคมในส่วนโครงข่ายการสือ่สารและเชื่อมต่อ 1 ชดุ 5,978,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 29,890,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 29,890,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 5,978,000              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 23,912,000             บาท

(15) ชดุปฏบิตักิารวศิวกรรมโครงข่ายสญัญาณโทรคมนาคม 1 ชดุ 6,700,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 33,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 33,500,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 6,700,000              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 26,800,000             บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 100,530,500           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 79,125,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารศึกษาวจิยั  พฒันา บณัฑติศึกษา 1 หลงั 31,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 291,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 276,000,000            บาท

ปี 2552 - 2553 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 1,000,000              บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 16,142,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 31,000,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 151,858,000            บาท

(2) อาคารฝึกปฏบิตักิารพื้นฐานวชิาชพี  1 หลงั 48,125,000             บาท
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งบประมาณทัง้สิ้น 275,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,375,000             บาท

เงนิงบประมาณ 240,625,000            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 48,125,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 96,250,000             บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 96,250,000             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,405,500             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 

10 ลา้นบาท 21,405,500             บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุอาคาร 2 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์1 งาน 1,252,200              บาท

(1.2) ปรบัปรงุอาคาร 4 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์1 งาน 2,682,500              บาท

(1.3) ปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารเคม ี 1 งาน 1,484,000              บาท

(1.4) ปรบัปรงุหอ้งเครือ่งมอืวเิคราะหร์ะดบัสูง  อาคารศูนยเ์ครือ่งมอื 1 งาน 700,000                บาท

(1.5) ปรบัปรงุอาคารภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 1 งาน 969,500                บาท

(1.6) ปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนกิสก์าํลงั และระบบควบคมุ  1 งาน 100,200                บาท

(1.7) ปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารอนิทรยีเ์คม ี1 งาน 225,000                บาท

(1.8) ปรบัปรงุสถานทีผ่ลติเครือ่งสาํอางคต์ามมาตรฐานสุขลกัษณะทีด่ใีนการ

ผลติเครือ่งสาํอางค ์GMP 1 งาน 4,400,000              บาท

(1.9) ปรบัปรงุอาคารสถาบนัวจิยัและพฒันา  พรอ้มครภุณัฑ ์1 งาน 9,592,100              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 181,542,700           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 181,542,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 139,339,300            บาท

1 เงนิเดือน 139,339,300           บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 139,339,300            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 39,208,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 41,608,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,400,000              บาท

เงนิงบประมาณ 39,208,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิ 64,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 172,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 108,000                บาท

เงนิงบประมาณ 64,000                  บาท
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4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 1,200,000              บาท

5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 750,000                บาท

6) ค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 981,400                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 63,658,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 63,658,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 114,951,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 51,293,000             บาท

เงนิงบประมาณ 63,658,500             บาท
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4,389,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 545,200                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 545,200                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 545,200                บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 145,200                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 100,000                บาท

(2.1) ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 30,000                  บาท

(2.2) ค่าเช่าทีพ่กัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 60,000                  บาท

(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 10,000                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท

(4.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 100,000                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,844,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 3,844,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,695,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 851,000                บาท

เงนิงบประมาณ 3,844,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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10,825,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,825,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,825,400             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 10,825,400             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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25,375,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,587,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,587,800              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,587,800              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 560,200                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 583,200                บาท

เงนินอกงบประมาณ 23,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 560,200                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 777,600                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 300,000                บาท

(3.1) ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 90,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 98,400                  บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,400                   บาท

เงนิงบประมาณ 90,000                  บาท

(3.2) ค่าเช่าทีพ่กัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 180,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 196,800                บาท

เงนินอกงบประมาณ 16,800                  บาท

เงนิงบประมาณ 180,000                บาท

(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 30,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 32,800                  บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,800                   บาท

เงนิงบประมาณ 30,000                  บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 200,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท

(5.1) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 1,000,000              บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท

(6.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 100,000                บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 150,000                บาท

(8) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 500,000                บาท

(8.1) รายจ่ายเพือ่จดัหาสิง่ของลกัษณะคงทนถาวรทีม่รีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่

เกนิ 5,000 บาท 500,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 530,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 30,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 500,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 20,394,500             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,394,500             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 20,394,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 22,458,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,064,000              บาท

เงนิงบประมาณ 20,394,500             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 1,393,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันานกัวจิยั 1,393,300              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,302,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,909,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,393,300              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ วชิาชพีสรา้งสรรค ์ปฏบิตังิานเด่น เนน้ความสุข มุง่สู่อาเซยีน

1.จดัการศึกษาวชิาชพีเนน้ใหน้กัศึกษา คิดสรา้งสรรคแ์ละปฏบิตังิานไดจ้รงิ   2.รบัใชส้งัคมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิ

ของประเทศและประชาคมอาเซยีน   3.พฒันาและบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล   4.พฒันาคุณภาพชวีติ

เพือ่ใหท้กุคนในมหาวทิยาลยัมคีวามสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

705,707,900                

765,627,700                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 896.3792        1,037.2919     1,263.9723     1,198.4508     1,111.4841     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 705.7079        765.6277        1,058.3007     935.5971        832.0727        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 190.6713        271.6642        205.6716        262.8537        279.4114        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 190.6713       271.6642       205.6716       262.8537       279.4114       

1. เพือ่ฝึกอบรมบุคลากร นกัศึกษา ใหม้ีทกัษะ

ดา้นภาษาและมีควมรู ้ความเขา้ใจ 

ศิลปะวฒันธรรมในการพฒันาการท่องเที่ยว

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม คน/ปี 120

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการ

อบรมบรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของกิจกรรม/โครงการ

ที่ดาํเนินงานไดต้ามแผน

รอ้ยละ 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.4750        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 79 81 83 85 87

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 81 82 82 83 84

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีภายในระยะเวลา 1

 ปี

รอ้ยละ 84 86 88 90 92

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 244.0178     259.0322     459.2283     328.8746     228.1904     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 108.7679        161.9758        97.9123         112.5995        112.8784        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 108.7679       161.9758       97.9123         112.5995       112.8784       

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 86 88 90 90 90

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนก์าร

บรกิาร

รอ้ยละ 80 82 84 84 84

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.0114        4.0114        6.2137        6.5243        6.8505        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5645          0.5927          0.6223          0.6534          0.6860          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5645          0.5927          0.6223          0.6534          0.6860          

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 79 81 83 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 81 82 83 84 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผู ้ส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีภายในระยะเวลา 1

 ปี

รอ้ยละ 84 86 88 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 446.5223     492.0556     566.2106     572.2178     567.6525     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 75.3106         103.0798        100.8057        142.9531        158.8671        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 75.3106         103.0798       100.8057       142.9531       158.8671       

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุงศิลปและวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 11 12 13 14

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรรม

รอ้ยละ 84 84 84 84

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

กาเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 3 4 5 6

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.2535        2.2535        2.8981        3.0430        3.1951        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3804          0.3680          0.4011          0.4211          0.4421          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3804          0.3680          0.4011          0.4211          0.4421          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. ดําเนินการวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่

ถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่นําไปสูก่ารพฒันาสงัคม

และทอ้งถิ่นของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยัหรอื

งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ

หรอืนานาชาติ

โครงการ/

เรี่อง

40 60 60 60 60

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชน/์

ประโยชนต่์อสงัคม

รอ้ยละ 5 10 15 20

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 

1 ปี

รอ้ยละ 25 30 35 40

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.9029        7.8000        23.7500       24.9374       26.1842       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.6479          5.6479          5.9302          6.2266          6.5378          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.6479          5.6479          5.9302          6.2266          6.5378          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 56.9875     251.4500    111.2500    -              96.2500     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

1 112.8696    57.1693     -              -              12.6569     

รวม 3 169.8571    308.6193    111.2500    -              108.9069    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  163,057,100  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  6,800,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว 475,000                      

2. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 755,099,200                 

3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 2,253,500                    

4. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 7,800,000                    

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 254.7731     139.5082     214.0150     102.4007     54.9307       765.6277     

1. แผนงาน :  เพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยว -               -               -               0.4750        -               0.4750        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว

             -                -                -           0.4750              -           0.4750

2. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

254.7731     139.5082     214.0150     94.1257       52.6772       755.0992     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

     104.3713        34.4901        75.7244        38.9300         5.5164      259.0322

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           4.0114              -           4.0114

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     150.4018      105.0181      138.2906        51.1843        47.1608      492.0556

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               2.2535        2.2535        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           2.2535         2.2535

4. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               7.8000        -               7.8000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           5.8000              -           5.8000

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   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

-             -              -           0.4750      -             0.4750      

-               -                -             0.4750        -               0.4750        

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียว                       475,000

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเท่ียว                       475,000

 พฒันาศกัยภาพบคุลากรและชมุชนเพือ่รองรบัการท่องเทีย่ว

 

                               -  

                               -  

                               -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและฝึกปฏบิตัทิกัษะดา้นภาษา/ใหค้วามรูด้า้น

่
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน/แห่ง 120

 ( - )

รอ้ยละ 80

 ( - )

ลา้นบาท -                0.4750       -               -               -               

ลา้นบาท -                0.4750       -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                0.4750      -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบคุลากร/ชมุชนทีไ่ดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว

เชงิคุณภาพ : บคุลากร/ชมุชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการมคีวาม

พรอ้มรองรบัการท่องเทีย่วไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

104.3713   34.4901      75.7244   38.9300     5.5164      259.0322   

104.3713     34.4901        75.7244     38.9300      5.5164        259.0322     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1161 992 984 1141 1115

 ( - )

คน 1150 1115 1115 1115 1115

 ( - )

คน 3650 3775 3900 4031 4005

 ( 3511 )

รอ้ยละ 82 82 85 85 87

 ( - )

รอ้ยละ 80 82 85 85 87

 ( - )

ลา้นบาท 174.3938 48.8662 507227 53.0155 55.4850

 ( 77.8760 )

ลา้นบาท 352.7857       421.0080    557.1406     441.4741     341.0688     

ลา้นบาท 244.0178       259.0322    459.2283     328.8746     228.1904     

ลา้นบาท 121.2627      104.3713    110.9268     116.9331     123.3367     

ลา้นบาท 25.6774        34.4901     50.7227      53.0155      55.4850      

ลา้นบาท 69.6490        75.7244     251.4500     111.2500     -               

ลา้นบาท 21.9123        38.9300     36.2593      36.6222      36.9885      

ลา้นบาท 5.5164         5.5164      9.8695        11.0538      12.3802      

ลา้นบาท 108.7679       161.9758    97.9123       112.5995     112.8784     

ลา้นบาท 108.7679      161.9758    97.9123      112.5995     112.8784     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถึงและเป็นธรรม                  755,099,200

7.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                  259,032,200

 เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ มุ่งเนน้คุณธรรมนาํความรู ้มศีกัยภาพในการประกอบอาชพี และส่งเสรมิสรา้งขดี

ความสามารถขององคก์รธุรกิจของประเทศ ในการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาและสงัคมแห่งการเรยีนรู ้

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           4.0114      -             4.0114      

-               -                -             4.0114        -               4.0114        

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 50 52 52 54

 ( 3 )

รอ้ยละ 84 84 85 85 85

 ( 89.18 )

รอ้ยละ 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 6 )

ลา้นบาท 4.0114 5.9179 6.2137 6.5243 6.8505

 ( 0.2730 )

ลา้นบาท 4.5759         4.6041       6.8360        7.1777        7.5365        

ลา้นบาท 4.0114         4.0114       6.2137        6.5243        6.8505        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 4.0114         4.0114      6.2137        6.5243        6.8505        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.5645         0.5927       0.6223        0.6534        0.6860        

ลา้นบาท 0.5645         0.5927      0.6223        0.6534        0.6860        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                     4,011,400

 เพือ่เผยแพร่และถ่ายทอดความรูใ้นวชิาชพีใหป้ระชาชน เพือ่พฒันาตนเองใหส้ามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พือ่พฒันา

คุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรม บรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิคุณภาพ : โครงการทีน่าํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

150.4018   105.0181     138.2906  51.1843     47.1608     492.0556   

150.4018     105.0181      138.2906    51.1843      47.1608      492.0556     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2343 1792 1981 2585 2925

 ( - )

คน 2880 2925 2925 2925 2925

 ( - )

คน 10265 8728 9861 10805 11205

 ( 7079 )

รอ้ยละ 80 80 82 82 82

 ( - )

รอ้ยละ 76 78 79 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 128.6150 128.6152 134.9585 141.7823 149.1357

 ( 107.5760 )

ลา้นบาท 521.8329       595.1354    667.0163     715.1709     726.5196     

ลา้นบาท 446.5223       492.0556    566.2106     572.2178     567.6525     

ลา้นบาท 139.3205      150.4018    159.2921     169.5014     180.5554     

ลา้นบาท 102.0587      105.0181    133.1635     139.8976     147.1569     

ลา้นบาท 124.5928      138.2906    202.1702     188.4257     184.0769     

ลา้นบาท 33.1042        51.1843     51.0477      51.3916      53.2872      

ลา้นบาท 47.4461        47.1608     20.5371      23.0015      2.5761        

ลา้นบาท 75.3106        103.0798    100.8057     142.9531     158.8671     

ลา้นบาท 75.3106        103.0798    100.8057     142.9531     158.8671     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  492,055,600

 เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพและมคีวามสามารถในวชิาชพีทีส่นองตอบความตอ้งการ

ดา้นบคุลากรของภาคอตุสาหกรรม ในสาขาทีม่คีวามจาํเป็นในการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           -             2.2535      2.2535      

-               -                -             -               2.2535        2.2535        

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 20 23 23 25

 ( 4 )

รอ้ยละ 86 86 88 88 88

 ( 76.95 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 20 )

ลา้นบาท 2.2535 2.2535 2.8981 3.0430 3.1951

 ( 0.1380 )

ลา้นบาท 2.6339         2.6215       3.2992        3.4641        3.6372        

ลา้นบาท 2.2535         2.2535       2.8981        3.0430        3.1951        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 2.2535         2.2535      2.8981        3.0430        3.1951        

ลา้นบาท 0.3804         0.3680       0.4011        0.4211        0.4421        

ลา้นบาท 0.3804         0.3680      0.4011        0.4211        0.4421        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                     2,253,500

7.3.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                     2,253,500

 ส่งเสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย ใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจและนาํไปเผแพร่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ / กิจกรรม ทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลา

่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           5.8000      -             5.8000      

-               -                -             5.8000        -               5.8000        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 24 39 42 45 48

 ( 22 )

รอ้ยละ 80 82 84 85

 ( - )

รอ้ยละ 20 50 57 62 66

 ( - )

รอ้ยละ 20 50 57 62 66

 ( - )

ลา้นบาท 6.8429 5.8000 13.2886 13.9530 14.6506

 ( 6.8429 )

ลา้นบาท 10.9908        9.9479       17.6438       18.5259       19.4521       

ลา้นบาท 6.8429         5.8000       13.2886       13.9530       14.6506       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 6.8429         5.8000      13.2886      13.9530      14.6506      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 4.1479         4.1479       4.3552        4.5729        4.8015        

ลา้นบาท 4.1479         4.1479      4.3552        4.5729        4.8015        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวิจยั                     7,800,000

7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี                     5,800,000

 ดาํเนินการวจยัและสรา้งวตักรรมเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยทีีน่าํไปสู่การพฒันาสงัคมและทอ้งถิน่ของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระย

่

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในรยะ

่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

311



บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           2.0000      -             2.0000      

-               -                -             2.0000        -               2.0000        

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 6 28 30 32 34

 ( 5 )

รอ้ยละ 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 80 82 84 85

 ( - )

ลา้นบาท 2.0600 2.0000 10.4614 10.9844 11.5336

 ( 2.0600 )

ลา้นบาท 3.5600         3.5000       12.0364       12.6381       13.2699       

ลา้นบาท 2.0600         2.0000       10.4614       10.9844       11.5336       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 2.0600         2.0000      10.4614      10.9844      11.5336      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 1.5000         1.5000       1.5750        1.6537        1.7363        

ลา้นบาท 1.5000         1.5000      1.5750        1.6537        1.7363        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้                     2,000,000

 ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาธุรกิจขนาดย่อมและสถานประกอบการ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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475,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 475,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 475,000                บาท

1) โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 475,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
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259,032,200 บาท

1. งบบคุลากร 104,371,300           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 99,613,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 89,431,500             บาท

(1) อตัราเดมิ 79,794,700             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 4,260,000              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 4,974,000              บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 66,800                  บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 336,000                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 10,182,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 9,551,700              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 573,100                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 57,400                  บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,431,200              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 2,431,200              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 2,431,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 19,923,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 17,492,200             บาท

เงนิงบประมาณ 2,431,200              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,326,400              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,326,400              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,326,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 34,490,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,308,300             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,308,300             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 864,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,105,500              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่เกษยีณอายุราชการ 1,440,000              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 1,420,800              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็ม 119,300                บาท

(6) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 189,200                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 306,000                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,358,100              บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 179,800                บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 720,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

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

(13) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 720,000                บาท

(14) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 540,000                บาท

(15) วสัดกุารศึกษา 3,158,400              บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,961,600              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,181,800              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 9,181,800              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 673,000                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,330,000              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 7,178,800              บาท

3. งบลงทนุ 75,724,400             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 75,724,400             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 11,464,100             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 11,464,100             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,664,100              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)

(1.1) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิาร Computer Graphic Multimedia 

Programming  1 ชดุ 2,399,300              บาท

(1.2) ซอฟแวรส์าํหรบัผลติสือ่การเรยีนการสอน  1 ชดุ 885,000                บาท

(1.3) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 

ANSI Lumens 10 เครือ่ง 329,000                บาท

(1.4) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่2 10 เครือ่ง 310,000                บาท

(1.5) ระบบกระจายเสยีงเคลือ่นที ่1 เครือ่ง 740,800                บาท

(2) ระบบบรหิารและการจดัการเรยีนรูสู้่มาตรฐาน 1 ระบบ 6,800,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 34,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 34,000,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 27,200,000             บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 64,260,300             บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 14,072,800             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 14,072,800             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุอาคาร 37 1 รายการ 9,072,800              บาท

(1.2) ปรบัปรงุสนามฟตุบอล 1 รายการ 5,000,000              บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 50,187,500             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์1 หลงั 50,187,500             บาท
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งบประมาณทัง้สิ้น 550,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 96,250,000             บาท

เงนิงบประมาณ 453,750,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 68,062,500             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 50,187,500             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 224,250,000            บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 111,250,000            บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 38,930,000             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 38,930,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 36,742,000             บาท

1 เงนิเดือน 36,742,000             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 36,742,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,188,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 5,516,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 5,516,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 15,088,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,572,200              บาท

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

1. งบเงนิอดุหนุน 4,011,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,011,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 4,011,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,604,100              บาท

เงนินอกงบประมาณ 592,700                บาท

เงนิงบประมาณ 4,011,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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492,055,600 บาท

1. งบบคุลากร 150,401,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 148,957,300           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 137,794,100           บาท

(1) อตัราเดมิ 119,243,800            บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 9,315,600              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 9,231,600              บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 3,100                   บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 11,163,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 10,484,900             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 629,100                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 49,200                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,444,500              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,444,500              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,444,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 105,018,100           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 92,033,100             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 92,033,100             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 24,552,100             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 10,009,200             บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็ม 100,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,148,400              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 810,000                บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 6,400,000              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,924,800              บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 49,700                  บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 13,900                  บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,610,000              บาท

(11) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 960,000                บาท

(12) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 660,000                บาท

(13) วสัดกุารศึกษา 32,166,000             บาท

(14) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 4,629,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,985,000             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 12,985,000             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 701,300                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 3,215,500              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(3) ค่าไฟฟ้า 9,068,200              บาท

3. งบลงทนุ 138,290,600           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 138,290,600           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 8,721,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 8,721,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 8,721,000              บาท

รวม 9 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(1.1) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิาร สาํหรบัการเรยีนการสอนแบบ e-Learning 

พรอ้มชดุควบคมุและระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์1 ชดุ 1,592,000              บาท

(1.2) เครือ่งทาํแหง้แบบพ่นฝอย 1 เครือ่ง 1,800,000              บาท

(1.3) เครือ่งวเิคราะหว์งจรข่าย 1 ชดุ 1,250,000              บาท

(1.4) เครือ่งวดัส ี1 เครือ่ง 750,000                บาท

(1.5) เครือ่งปิดฝากระป๋องกึง่อตัโนมตั ิ1 เครือ่ง 600,000                บาท

(1.6) ชดุระบบภาพและเสยีงประจาํหอ้งเรยีน 11 ชดุ 1,320,000              บาท

(1.7) เครือ่งถกัผา้สาํหรบังานเวชกรรม 1 เครือ่ง 850,000                บาท

(1.8) เครือ่งวดัสเปรคตรมัของสแีบบสะทอ้น 1 เครือ่ง 230,000                บาท

(1.9) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 

ANSI Lumens 10 เครือ่ง 329,000                บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 129,569,600           บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 16,700,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 16,700,000             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุอาคาร 18/2 และ 18/3 1 รายการ 8,500,000              บาท

(1.2) ปรบัปรงุหอ้งนํา้อาคาร 5, 7 , 8 , 10 1 รายการ 2,200,000              บาท

(1.3) ปรบัปรงุอาคาร 9  1 รายการ 6,000,000              บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 112,869,600            บาท

(1) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี1 หลงั 112,869,600            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 253,137,015            บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,656,915             บาท

เงนิงบประมาณ 240,480,100            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 38,475,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 31,966,200             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 112,869,600            บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 57,169,300             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 51,184,300             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 51,184,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 40,214,300             บาท
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1 เงนิเดือน 40,214,300             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 40,214,300             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 10,390,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 42,847,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 32,457,500             บาท

เงนิงบประมาณ 10,390,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 520,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 60,000                  บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 47,160,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 47,160,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 50,796,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,635,800              บาท

เงนิงบประมาณ 47,160,800             บาท
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2,253,500 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,253,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 2,253,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,621,500              บาท

เงนินอกงบประมาณ 368,000                บาท

เงนิงบประมาณ 2,253,500              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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5,800,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,800,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,800,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,800,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,947,900              บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,147,900              บาท

เงนิงบประมาณ 5,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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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

งบประมาณทัง้สิ้น 3,500,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก เป็นผูน้าํดา้นจดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

สงัคมศาสตรแ์ละวชิาชพีช ัน้สูง มุง่เนน้ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัทิีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคมศาสตรแ์ละวชิาชพีช ัน้สูงทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล   

2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรม ตอบสนองการพฒันาชมุชนและสงัคม   3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่

สงัคม และมส่ีวนร่วมพฒันาชมุชนใหเ้ขม้แขง็ 4. ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม รวมท ัง้อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   

5. บรหิารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล   6. พฒันามหาวทิยาลยัโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

529,177,400                

647,881,200                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 761.9183        875.2686        1,316.1278     1,303.7384     1,195.7775     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 529.1774        647.8812        1,085.0010     1,061.0551     940.9599        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 232.7409        227.3874        231.1268        242.6833        254.8176        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 232.7409       227.3874       231.1268       242.6833       254.8176       

1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ

กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 

ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 1 2 3 4

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการ

เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มี

การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลาหน่ึงปี

โครงการ 1 2 3 4

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               19.5000       150.0000     150.5000     -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ ของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 79 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 151.4259     174.9776     220.6214     219.7326     239.0117     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 73.9253         70.7967         72.9875         76.6370         80.4689         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 73.9253         70.7967         72.9875         76.6370         80.4689         

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

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       20.6105       22.6715       24.9386       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.3340          1.4007          1.4708          1.5443          1.6215          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.3340          1.4007          1.4708          1.5443          1.6215          

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ ของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 79 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 337.2308     411.7348     631.3223     600.5394     603.6369     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 150.5491        147.6108        149.0254        156.4767        164.3006        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 150.5491       147.6108       149.0254       156.4767       164.3006       

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ / 

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 65 52 60 75 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 84 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ /กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 65 52 60 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.0000        9.0000        14.1155       15.5271       17.0798       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.7662          1.8545          1.9472          2.0446          2.1468          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.7662          1.8545          1.9472          2.0446          2.1468          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 16 10 12 14 16

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ 

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 7 2 3 4 5

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/นวตักรรม

 ที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 7 2 3 4 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.2704       18.4185       48.3313       52.0845       56.2929       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.1663          5.7247          5.6959          5.9807          6.2798          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.1663          5.7247          5.6959          5.9807          6.2798          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 57.8662     18.2500     -              -              6.5000       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

3 74.6467     122.7728    36.1000     -              14.7177     

รวม 4 132.5129    141.0228    36.1000      -              21.2177      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  114,462,900  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  18,050,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค 19,500,000                   

2. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 600,962,700                 

3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 9,000,000                    

4. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 18,418,500                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 159.1707     98.3229       154.5169     149.9377     85.9330       647.8812     

1. แผนงาน :  ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละ

พฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

-               -               -               -               19.5000       19.5000       

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -          19.5000        19.5000

2. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

159.1707     98.0216       154.2162     135.9802     53.5740       600.9627     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       47.2010        10.7799        61.3662        47.0087         8.6218      174.9776

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          14.2503              -          14.2503

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     111.9697        87.2417        92.8500        74.7212        44.9522      411.7348

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               9.0000        9.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           9.0000         9.0000

4. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               0.3013        0.3007        13.9575       3.8590        18.4185       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           8.3745              -           8.3745

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -           0.3013         0.3007         5.5830         3.8590        10.0440

          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

-             -              -           -             19.5000     19.5000     

-               -                -             -               19.5000      19.5000      

7.1 แผนงาน : ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละพฒันาความรว่มมือกบัประเทศในภมิูภาค                    19,500,000

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    19,500,000

 1.เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา บคุลากรทางการศึกษา 2.

เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ และพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

                   320,000,000

                   320,000,000

                               -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 340 340 340

 ( - )

หลกัสูตร 5 5 5

 ( - )

แห่ง 15 20 20

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80

 ( - )

ลา้นลาท 19.5000 150.0000 150.5000

 ( - )

ลา้นบาท -                19.5000     150.0000     150.5000     -               

ลา้นบาท -                19.5000     150.0000     150.5000     -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                19.5000     150.0000     150.5000     -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการอบอบรมดา้นภาษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตรทีไ่ดร้บัการพฒันา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนมหาวทิยาลยั/สถาบนัอดุมศึกษา

ต่างประเทศทีไ่ดพ้ฒันาความร่วมมอืเป็นเครอืข่าย

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : หลกัสูตรตอบสนองต่อการเขา้สู่ประชาคม

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรร ทีแ่ลว้เสร็จตาม

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

47.2010     10.7799      61.3662   47.0087     8.6218      174.9776   

47.2010      10.7799        61.3662     47.0087      8.6218        174.9776     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,508 1,379 2,696 2,845 2,858

 ( 249 )

คน 2,520 1,980 2,954 2,970 2,989

 ( - )

คน 7,455 5,892 7,876 7,869 7,914

 ( 3,379 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 85.1109 113.6114 202.3714 219.7326 239.0117

 ( 26.4650 )

ลา้นบาท 225.3512       245.7743    293.6089     296.3696     319.4806     

ลา้นบาท 151.4259       174.9776    220.6214     219.7326     239.0117     

ลา้นบาท 43.4970        47.2010     49.2168      52.1698      55.3000      

ลา้นบาท 11.7916        10.7799     81.6805      89.1413      97.3481      

ลา้นบาท 65.0838        61.3662     18.2500      -               -               

ลา้นบาท 25.8631        47.0087     62.8942      68.9836      75.9819      

ลา้นบาท 5.1904         8.6218      8.5799        9.4379        10.3817      

ลา้นบาท 73.9253        70.7967     72.9875       76.6370       80.4689       

ลา้นบาท 73.9253        70.7967     72.9875      76.6370      80.4689      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถึงและเป็นธรรม                  600,962,700

7.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                  174,977,600

 เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีุณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี สรา้งโอกาสทางการศึกษา และ

ขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้บัประชาชนสนบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร 

่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ / ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           14.2503     -             14.2503     

-               -                -             14.2503      -               14.2503      

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 148 60 120 140 160

 ( 6 )

รอ้ยละ 79 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 14.2503 14.2503 20.6105 22.6715 24.9386

 ( 0.9630 )

ลา้นบาท 15.5843        15.6510     22.0813       24.2158       26.5601       

ลา้นบาท 14.2503        14.2503     20.6105       22.6715       24.9386       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 14.2503        14.2503     20.6105      22.6715      24.9386      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 1.3340         1.4007       1.4708        1.5443        1.6215        

ลา้นบาท 1.3340         1.4007      1.4708        1.5443        1.6215        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    14,250,300

 เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ชมุชน เพือ่การมอีาชพีอสิระและพฒันาอาชพีสู่การแข่งขนั

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ / ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

111.9697   87.2417      92.8500   74.7212     44.9522     411.7348   

111.9697     87.2417        92.8500     74.7212      44.9522      411.7348     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,353 1,402 2,073 2,725 2,977

 ( 217 )

คน 2,703 2,765 3,135 3,135 3,170

 ( - )

คน 7,632 4,754 7,060 7,531 7,656

 ( 5,126 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 294.3724 318.8848 508.5495 564.4394 603.6369

 ( 98.0050 )

ลา้นบาท 487.7799       559.3456    780.3477     757.0161     767.9375     

ลา้นบาท 337.2308       411.7348    631.3223     600.5394     603.6369     

ลา้นบาท 110.9532      111.9697    117.3460     124.3868     131.8500     

ลา้นบาท 95.5253        87.2417     242.1386     276.3133     291.9056     

ลา้นบาท 42.8584        92.8500     122.7728     36.1000      -               

ลา้นบาท 43.9417        74.7212     94.1584      103.3421     113.4444     

ลา้นบาท 43.9522        44.9522     54.9065      60.3972      66.4369      

ลา้นบาท 150.5491       147.6108    149.0254     156.4767     164.3006     

ลา้นบาท 150.5491      147.6108    149.0254     156.4767     164.3006     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  411,734,800

 เพือ่ผลติบณัฑติทีเ่ชี่ยวชาญดา้นวชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพและความสามารถพรอ้มเขา้

สู่อาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร 

่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ / ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           -             9.0000      9.0000      

-               -                -             -               9.0000        9.0000        

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 87 49 80 100 120

 ( 6 )

รอ้ยละ 79 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 80 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 9.0000 9.0000 14.1155 15.5271 17.0798

 ( 0.4640 )

ลา้นบาท 10.7662        10.8545     16.0627       17.5717       19.2266       

ลา้นบาท 9.0000         9.0000       14.1155       15.5271       17.0798       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 9.0000         9.0000      14.1155      15.5271      17.0798      

ลา้นบาท 1.7662         1.8545       1.9472        2.0446        2.1468        

ลา้นบาท 1.7662         1.8545      1.9472        2.0446        2.1468        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                     9,000,000

7.3.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                     9,000,000

 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ / กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ / ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           8.3745      -             8.3745      

-               -                -             8.3745        -               8.3745        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 25 30 55 65 75

 ( - )

โครงการ 25 30 55 65 75

 ( - )

รอ้ยละ 48 48 50 50 50

 ( - )

ลา้นบาท 8.2943 8.3745 14.6155 16.0770 17.6847

 ( 6.4400 )

ลา้นบาท 8.9543         9.0675       15.3432       16.8411       18.4870       

ลา้นบาท 8.2943         8.3745       14.6155       16.0770       17.6847       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 8.2943         8.3745      14.6155      16.0770      17.6847      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.6600         0.6930       0.7277        0.7641        0.8023        

ลา้นบาท 0.6600         0.6930      0.7277        0.7641        0.8023        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวิจยั                    18,418,500

7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี                     8,374,500

 เพือ่สนบัสนุนการสรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม สู่การผลติ การบรกิารทีส่ามารถถ่ายทอดและสรา้งมูลค่าเพิม่

ใหแ้ก่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ / ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             0.3013       0.3007     5.5830      3.8590      10.0440     

-               0.3013         0.3007      5.5830        3.8590        10.0440      

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 21 16 70 80 80

 ( - )

โครงการ 21 16 70 80 90

 ( - )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( - )

ลา้นบาท 8.9761 9.7433 33.7158 36.0075 38.6082

 ( 3.0610 )

ลา้นบาท 13.4824        15.0757     38.6840       41.2241       44.0857       

ลา้นบาท 8.9761         10.0440     33.7158       36.0075       38.6082       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.2773         0.3013      0.6222        0.6045        0.6649        

ลา้นบาท -                0.3007      -               -               -               

ลา้นบาท 5.2988         5.5830      19.0716      20.9788      23.0767      

ลา้นบาท 3.4000         3.8590      14.0220      14.4242      14.8666      

ลา้นบาท 4.5063         5.0317       4.9682        5.2166        5.4775        

ลา้นบาท 4.5063         5.0317      4.9682        5.2166        5.4775        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้                    10,044,000

 ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีม่คีุณภาพ เพือ่พฒันาสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ในวารสาร หรอื

นาํไปอา้งองิในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืนาํไปใช ้

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ / ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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19,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 19,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน 19,500,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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174,977,600 บาท

1. งบบคุลากร 47,201,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 45,256,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 43,363,400             บาท

(1) อตัราเดมิ 86 อตัรา 37,910,600             บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 36,000                  บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 38 คน 5,416,800              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,893,500              บาท

(1) อตัราเดมิ 9 อตัรา 1,786,300              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 107,200                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,944,100              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,944,100              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,593,600              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 10 คน 254,200                บาท

(3) เงนิเพิม่พนกังานราชการ 11 คน 96,300                  บาท

2. งบดาํเนินงาน 10,779,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,779,900             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,779,900             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 228,400                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,500,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 32,798,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,298,600             บาท

เงนิงบประมาณ 1,500,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 505,400                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,836,500              บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,331,100              บาท

เงนิงบประมาณ 505,400                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 150,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 135,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 86,200                  บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 347,500                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 1,042,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,746,900              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,704,100              บาท

เงนิงบประมาณ 1,042,800              บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 452,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(10) วสัดกุ่อสรา้ง 81,600                  บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 98,000                  บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 57,900                  บาท

(13) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 98,000                  บาท

(14) วสัดกุารศึกษา 4,713,600              บาท

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

(16) วสัดกุารเกษตร 43,800                  บาท

3. งบลงทนุ 61,366,200             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 61,366,200             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,500,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 3,500,000              บาท

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

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 57,866,200             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 57,866,200             บาท

(1) อาคารคณะเทคโนโลยสีงัคม 1 หลงั 57,866,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 130,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 123,500,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 24,700,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 22,683,800             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 57,866,200             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 18,250,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 47,008,700             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 47,008,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 44,697,000             บาท

1 เงนิเดือน 44,697,000             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 44,667,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 47,572,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,904,700              บาท

เงนิงบประมาณ 44,667,400             บาท

(2) เงนิอดุหนุนค่าครองชพีบคุลากร 29,600                  บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,311,700              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 8,621,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 8,621,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 12,540,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,918,800              บาท

เงนิงบประมาณ 8,621,800              บาท
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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

งบประมาณทัง้สิ้น 15,651,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,400,700              บาท

เงนิงบประมาณ 14,250,300             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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411,734,800 บาท

1. งบบคุลากร 111,969,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 109,109,800           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 96,734,400             บาท

(1) อตัราเดมิ 199 อตัรา 80,282,900             บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 83,500                  บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 92 คน 13,603,200             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 19 คน 2,764,800              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 12,375,400             บาท

(1) อตัราเดมิ 61 อตัรา 11,672,900             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 700,300                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษลูกจา้งประจาํ 1 คน 2,200                   บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,859,900              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,859,900              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,478,100              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 14 คน 232,400                บาท

(3) เงนิเพิม่พนกังานราชการ 18 คน 149,400                บาท

2. งบดาํเนินงาน 87,241,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 68,044,000             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 68,044,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,120,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 12,486,900             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 44,780,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 32,293,600             บาท

เงนิงบประมาณ 12,486,900             บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 18,213,600             บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 26,000                  บาท

(5) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 2,210,400              บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 14,916,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,916,900             บาท

เงนิงบประมาณ 1,000,000              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,500,000              บาท

(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,842,600              บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 137,900                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,500,000              บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 1,200,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,388,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,188,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,200,000              บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,150,000              บาท

(14) วสัดกุ่อสรา้ง 552,000                บาท

(15) วสัดงุานบา้นงานครวั 152,300                บาท

(16) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 98,700                  บาท

(17) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 220,000                บาท

(18) วสัดกุารศึกษา 14,262,000             บาท

(19) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 7,131,000              บาท

(20) วสัดกุารเกษตร 655,000                บาท

(21) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 85,600                  บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 19,197,700             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 19,197,700             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 717,200                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 2,199,100              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 14,293,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 16,548,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,255,100              บาท

เงนิงบประมาณ 14,293,000             บาท

(4) ค่าเช่าช่องสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 1,988,400              บาท

3. งบลงทนุ 92,850,000             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 92,850,000             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 18,203,300             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 18,203,300             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,014,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 75 หน่วย)

(1.1) ครภุณัฑเ์ครือ่งปรบัอากาศประกอบอาคารศูนยเ์รยีนรวม 72 เครือ่ง 3,960,000              บาท

(1.2) เครอืงวดัความแน่นดนิแบบบนัทกึขอ้มลูไดใ้นตวั 1 เครือ่ง 450,000                บาท

(1.3) เครือ่งมอืตรวจสอบหาตาํแหน่งเหลก็เสรมิในคอนกรตี 1 ชดุ 345,000                บาท

(1.4) ครภุณัฑผ์ลติสือ่การเรยีนการสอนในรูปแบบวดิโีอ 1 ชดุ 259,000                บาท

(2) ครภุณัฑเ์พือ่งานสาํรวจ การฝึกทกัษะและออกแบบภมูทิศัน ์1 ชดุ 1,473,500              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารภมูคิุม้กนัวทิยาและจลุชวีวทิยา 1 ชดุ 2,855,000              บาท

(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารระบาดวทิยาทางสตัวแพทย ์ 1 ชดุ 2,253,300              บาท

(5) ครภุณัฑก์ารจดัการเรยีนการสอนมลัตมิเิดยี 1 ชดุ 1,311,000              บาท
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(6) ครภุณัฑป์ระกอบหอ้งสมดุเรยีนรูอ้เิลค็ทรอนคิ 1 ชดุ 2,186,500              บาท

(7) ชดุครภุณัฑช์ดุระบบรกัษาความปลอดภยัผ่านวงจรเปิด 1 ชดุ 1,200,000              บาท

(8) ชดุครภุณัฑป์ฏบิตักิารเครือ่งจกัรเสมอืนและการประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 1 ชดุ 1,910,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 74,646,700             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 74,646,700             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารทางเกษตรศาสตรแ์ละสุขภาพสตัว ์1 หลงั 46,873,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 99,730,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,986,500              บาท

เงนิงบประมาณ 94,743,500             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 18,952,500             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 12,968,700             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 46,873,100             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 15,949,200             บาท

(2) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารทางช่างอตุสาหกรรมพรอ้มครภุณัฑ ์1 หลงั 18,050,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 95,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,750,000              บาท

เงนิงบประมาณ 90,250,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 18,050,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 36,100,000             บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 36,100,000             บาท

(3) อาคารปฏบิตักิารวศิวกรรมเกษตรและเทคโนโลย ี1 หลงั 9,723,600              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 99,624,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,981,200              บาท

เงนิงบประมาณ 94,643,700             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 14,196,500             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 9,723,600              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 70,723,600             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 74,721,200             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 74,721,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 71,399,000             บาท

1 เงนิเดือน 71,399,000             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 71,251,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 81,325,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,074,200             บาท

เงนิงบประมาณ 71,251,400             บาท
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(2) เงนิอดุหนุนค่าครองชพีบคุลากร 147,600                บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,757,200              บาท

3) เงนิอดุหนุนค่าสมาคมมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัเกษตรแห่งเอเชยี 75,000                  บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 490,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 44,952,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 44,952,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 79,372,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,420,200             บาท

เงนิงบประมาณ 44,952,200             บาท

345



9,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 9,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,854,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,854,500              บาท

เงนิงบประมาณ 9,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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8,374,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,374,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,374,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,374,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,067,500              บาท

เงนินอกงบประมาณ 693,000                บาท

เงนิงบประมาณ 8,374,500              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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10,044,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 301,300                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 301,300                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 301,300                บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 36,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 222,900                บาท

เงนินอกงบประมาณ 186,900                บาท

เงนิงบประมาณ 36,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 26,800                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 120,800                บาท

เงนินอกงบประมาณ 94,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 26,800                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 45,000                  บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 158,500                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 169,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,500                  บาท

เงนิงบประมาณ 158,500                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 35,000                  บาท

2. งบลงทนุ 300,700                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 300,700                บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 300,700                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 300,700                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 300,700                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ชดุครภุณัฑส์นบัสนุนการบรหิารงานวจิยัและพฒันา 1 ชดุ 300,700                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 600,700                บาท

เงนินอกงบประมาณ 300,000                บาท

เงนิงบประมาณ 300,700                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 5,583,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,583,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 5,583,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 8,244,500              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,661,500              บาท

เงนิงบประมาณ 5,583,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 3,859,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพงานวจิยั 2,859,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

348



งบประมาณทัง้สิ้น 3,909,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,050,000              บาท

เงนิงบประมาณ 2,859,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการชดุวจิยัและพฒันาผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่ระบบพาสเจอรไ์รซแ์ละ 

UHT 1,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัช ัน้นาํแห่งโลกอาชพี ผลติผูเ้ชี่ยวชาญเทคโนโลย ีสรา้งคุณค่าสู่สากล

1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาทีมุ่ง่เนน้วชิาชพีบนพื้นฐาน ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพตาม

มาตรฐานสากล   สามารถสรา้งบณัฑติพรอ้มเขา้สู่อาชพี   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม เพือ่

ถ่ายทอดและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ภาคการผลติ ภาคบรกิาร  และชมุชน   3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม เพือ่

การสรา้งอาชพีอสิระและการพฒันาอาชพีโดยยดึหลกัปรชัญา เศรษฐกจิพอเพยีง   4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

และรกัษาสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

765,125,100                

858,877,400                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,003.4496     1,117.7116     1,746.1054     1,771.8246     2,031.4400     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 765.1251        858.8774        1,483.1414     1,507.8446     1,765.7150     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 238.3245        258.8342        262.9640        263.9800        265.7250        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 238.3245       258.8342       262.9640       263.9800       265.7250       

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา  

รอ้ยละ 70 71 72 73 74

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ ของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 81 82 82 82

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 72 73 74 74 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 128.2931     148.7526     207.9978     235.8436     272.5984     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 54.2565         62.0342         62.6640         62.0000         60.8450         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 54.2565         62.0342         62.6640         62.0000         60.8450         

2. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพ ในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน ์

รอ้ยละ 84 85 86 86 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร 

รอ้ยละ 78 79 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 7 8 9 10 11

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.5000        5.5000        13.2207       13.9570       16.7484       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3565          0.5000          0.5000          0.6000          0.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3565          0.5000          0.5000          0.6000          0.5000          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา  

รอ้ยละ 70 71 72 73 74

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ ของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา 

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 75 76 77 78 79

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 614.5661     687.7974     1,234.1879   1,226.9251   1,439.0254   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 179.3950        188.5000        192.0000        193.5800        194.5800        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 179.3950       188.5000       192.0000       193.5800       194.5800       

4. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ 

เรื่อง 16 20 22 24 26

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ 

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน 

เรื่อง 20 22 24 24 25

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผลงานวจิยั/นวตักรรม ที่

นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 50 52 54 56 58

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.9357       12.9972       22.8772       26.1089       31.3307       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.4873          7.0000          7.0000          7.0000          9.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.4873          7.0000          7.0000          7.0000          9.0000          

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:โครงการ / กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

รอ้ยละ 80 82 83 84 85
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม 

รอ้ยละ 86 88 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการ /กิจกรรมที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 

รอ้ยละ 80 82 82 82 82

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.8302        3.8302        4.8578        5.0101        6.0121        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.8292          0.8000          0.8000          0.8000          0.8000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.8292          0.8000          0.8000          0.8000          0.8000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

6 142.1019    185.5102    -              -              16.7750     

รวม 6 142.1019    185.5102    -              -              16.7750      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  69,001,800  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  32,725,100  บาท

3. เป็นรายการที่ตอ้งดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  40,375,000  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 842,050,000                 

2. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 3,830,200                    

3. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 12,997,200                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 295.6032     164.6736     172.1181     174.5505     51.9320       858.8774     

1. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

295.6032     164.6736     172.1181     161.5533     48.1018       842.0500     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       84.1893        26.5233         5.0000        31.0226         2.0174      148.7526

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           5.5000              -           5.5000

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     211.4139      138.1503      167.1181      125.0307        46.0844      687.7974

2. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               3.8302        3.8302        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           3.8302         3.8302

3. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               12.9972       -               12.9972       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           6.7809              -           6.7809

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           6.2163              -           6.2163

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

84.1893    26.5233      5.0000    31.0226    2.0174      148.7526   

84.1893      26.5233       5.0000      31.0226      2.0174       148.7526     

7.1 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม                  842,050,000

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  148,752,600

  เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และการเป็น

ผูป้ระกอบการที่มคุีณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศประชาชนมโีอกาสในการศึกษาเรยีนรู ้

และพฒันาตนเองตลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,276 1,399 1,445 1,287 1,235

 ( - )

คน 1,520 1,525 1,525 1,305 1,305

 ( - )

คน 4,113 4,170 4,232 4,024 3,982

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 41.6317 59.5633 109.7530 131.7039 158.0447

 ( - )

ลา้นบาท 182.5496      210.7868   270.6618     297.8436     333.4434     

ลา้นบาท 128.2931      148.7526   207.9978     235.8436     272.5984     

ลา้นบาท 75.6099       84.1893     98.2448      104.1397     114.5537     

ลา้นบาท 26.7608       26.5233     78.0532      93.6640      112.3968     

ลา้นบาท 11.0515       5.0000      -              -              -              

ลา้นบาท 13.2149       31.0226     28.8854      34.6626      41.5951      

ลา้นบาท 1.6560         2.0174      2.8144       3.3773       4.0528       

ลา้นบาท 54.2565        62.0342     62.6640      62.0000      60.8450      

ลา้นบาท 54.2565       62.0342     62.6640      62.0000      60.8450      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.5000      -             5.5000      

-              -                -             5.5000       -              5.5000       

7.1.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ/

กจิกรรม

40 54 44 43 43

 ( 5 )

รอ้ยละ 85 86 87 87 87

 ( - )

รอ้ยละ 92 93 94 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 5.5000 5.5000 13.2207 13.9570 16.7484

 ( - )

ลา้นบาท 5.8565         6.0000      13.7207      14.5570      17.2484      

ลา้นบาท 5.5000         5.5000      13.2207      13.9570      16.7484      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.5000         5.5000      13.2207      13.9570      16.7484      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.3565         0.5000      0.5000        0.6000        0.5000        

ลา้นบาท 0.3565         0.5000      0.5000       0.6000       0.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    5,500,000

 เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ฯ ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการ

ฝึกอบรม และการใหค้าํปรกึษาแนะนาํความรูต่้าง  ๆ เพือ่ใหบุ้คคล ชมุชนสามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การพฒันา

คุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

211.4139   138.1503    167.1181 125.0307   46.0844    687.7974   

211.4139     138.1503      167.1181   125.0307     46.0844      687.7974     

7.1.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,142 2,123 2,761 2,685 2,721

 ( - )

คน 2,606 2,785 2,785 2,843 2,843

 ( - )

คน 8,732 8,993 9,540 9,504 9,533

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 280.5815 309.2654 824.3864 989.1761 1,187.0114

 ( - )

ลา้นบาท 793.9611      876.2974   1,426.1879   1,420.5051   1,633.6054   

ลา้นบาท 614.5661      687.7974   1,234.1879   1,226.9251   1,439.0254   

ลา้นบาท 180.9251      211.4139   224.2913     237.7490     252.0140     

ลา้นบาท 124.8307      138.1503   402.4940     482.9931     579.5918     

ลา้นบาท 153.0595      167.1181   185.5102     -              -              

ลา้นบาท 61.0745       125.0307   109.2347     130.9937     157.1924     

ลา้นบาท 94.6763       46.0844     312.6577     375.1892     450.2271     

ลา้นบาท 179.3950      188.5000   192.0000     193.5800     194.5800     

ลา้นบาท 179.3950      188.5000   192.0000     193.5800     194.5800     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  687,797,400

 เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และ

การเป็นผูป้ระกอบการที่มคุีณธรรมสามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาความรูค้วามสามารถทาง

วทิยาศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             3.8302      3.8302      

-              -                -             -              3.8302       3.8302       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ/

กจิกรรม

39 34 38 41 42

 ( 15 )

รอ้ยละ 86 88 90 90 91

 ( - )

รอ้ยละ 92 93 94 94 95

 ( - )

ลา้นบาท 3.8302 3.8302 4.8578 5.0101 6.0121

 ( - )

ลา้นบาท 4.6594         4.6302      5.6578        5.8101        6.8121        

ลา้นบาท 3.8302         3.8302      4.8578        5.0101        6.0121        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.8302         3.8302      4.8578       5.0101       6.0121       

ลา้นบาท 0.8292         0.8000      0.8000        0.8000        0.8000        

ลา้นบาท 0.8292         0.8000      0.8000       0.8000       0.8000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    3,830,200

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    3,830,200

 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ฯ ดา้นการส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการของการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           6.7809      -             6.7809      

-              -                -             6.7809       -              6.7809       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 26 23 27 27 27

 ( 26 )

โครงการ 26 23 27 27 27

 ( 26 )

รอ้ยละ 65 70 75 78 80

 ( - )

ลา้นบาท 7.3551 6.7890 15.3000 15.8000 18.9600

 ( - )

ลา้นบาท 8.5451         8.7809      18.3000      18.8000      22.9600      

ลา้นบาท 7.3551         6.7809      15.3000      15.8000      18.9600      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.3551         6.7809      15.3000      15.8000      18.9600      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.1900         2.0000      3.0000        3.0000        4.0000        

ลา้นบาท 1.1900         2.0000      3.0000       3.0000       4.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   12,997,200

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    6,780,900

 ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพสู่ชมุชน และสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ใน

วารสารหรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           6.2163      -             6.2163      

-              -                -             6.2163       -              6.2163       

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 24 22 26 32 32

 ( 24 )

โครงการ 24 22 26 32 32

 ( 24 )

รอ้ยละ 65 70 75 78 80

 ( - )

ลา้นบาท 5.5806 6.2163 7.5772 10.3088 12.3707

 ( - )

ลา้นบาท 7.8779         11.2163     11.5772      14.3089      17.3707      

ลา้นบาท 5.5806         6.2163      7.5772        10.3089      12.3707      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.5806         6.2163      7.5772       10.3089      12.3707      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.2973         5.0000      4.0000        4.0000        5.0000        

ลา้นบาท 2.2973         5.0000      4.0000       4.0000       5.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    6,216,300

 ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ี่มคุีณภาพเพือ่พฒันาสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ในวารสารหรอื

นาํไปอา้งองิในระดบัชาติหรอืนานาชาติ หรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา :  โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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148,752,600 บาท

1. งบบคุลากร 84,189,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 83,426,100             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 78,876,400             บาท

(1) อตัราเดมิ 62,052,400             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 8,109,600              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 8,445,600              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 268,800                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,549,700              บาท

(1) อตัราเดมิ 4,325,200              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 224,500                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 763,200                บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 763,200                บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 763,200                บาท

2. งบดาํเนินงาน 26,523,300             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,523,300             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,523,300             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 500,000                บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 78,000                  บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 14,668,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 42,668,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 28,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 14,668,700             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 1,286,400              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 411,800                บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 70,300                  บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,000,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,000,000              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 400,000                บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 400,000                บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,000,000              บาท

(11) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 38,200                  บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 548,600                บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 242,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(14) วสัดงุานบา้นงานครวั 427,500                บาท

(15) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 303,300                บาท

(16) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 44,700                  บาท

(17) วสัดกุารศึกษา 3,162,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,162,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 3,162,000              บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 277,400                บาท

(19) วสัดกุารเกษตร 109,500                บาท

(20) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 554,900                บาท

3. งบลงทนุ 5,000,000              บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,000,000              บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,000,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 1,614,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,614,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 231 หน่วย)

(1.1) โตะ๊ เกา้อี้ พรอ้มปล ัก๊ไฟฟ้า  231 ชดุ 1,614,000              บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 3,386,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,386,000              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 65 หน่วย)

(1.1) โปรเจคเตอรพ์รอ้มขาตัง้ (นอกสถานที)่  3 ชดุ 225,000                บาท

(1.2) โปรเจคเตอรพ์รอ้มจอรบัภาพ  29 เครือ่ง 1,015,000              บาท

(1.3) จอ LCD สาํหรบัถ่ายทอดการเรยีนการสอน  14 เครือ่ง 336,000                บาท

(1.4) กลอ้งถ่ายภาพนิ่ง พรอ้มอปุกรณ์ 1 ชดุ 315,000                บาท

(1.5) เครือ่งขยายเสยีง 1 เครือ่ง 900,000                บาท

(1.6) เครือ่งวชิวลไลเซอร ์17 เครือ่ง 595,000                บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 31,022,600             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,022,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 29,874,600             บาท

1 เงนิเดือน 29,874,600             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 29,874,600             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 668,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,651,750              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,983,750              บาท

เงนิงบประมาณ 668,000                บาท
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3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 480,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,017,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 2,017,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,820,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,802,900              บาท

เงนิงบประมาณ 2,017,400              บาท
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5,500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,500,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 5,500,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,000,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท

เงนิงบประมาณ 5,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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687,797,400 บาท

1. งบบคุลากร 211,413,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 206,174,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 191,930,600           บาท

(1) อตัราเดมิ 149,652,200            บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 13,629,600             บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 21,408,000             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 7,240,800              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 14,244,100             บาท

(1) อตัราเดมิ 13,481,000             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 763,100                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,239,200              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,239,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,239,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 138,150,300           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 117,595,100           บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 117,595,100           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,000,000              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 181,200                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 31,364,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 101,364,600            บาท

เงนินอกงบประมาณ 70,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 31,364,600             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 7,665,600              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,635,800              บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 191,000                บาท

(7) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 914,400                บาท

(8) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,080,000              บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,300,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,025,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 725,000                บาท

เงนิงบประมาณ 3,300,000              บาท

(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,500,000              บาท

(11) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,303,000              บาท

(12) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,323,400              บาท

(13) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 262,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

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

(15) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 700,000                บาท

(16) วสัดกุ่อสรา้ง 2,000,000              บาท

(17) วสัดงุานบา้นงานครวั 340,000                บาท

(18) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,000,000              บาท

(19) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 340,000                บาท

(20) วสัดกุารศึกษา 26,979,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 40,979,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 26,979,000             บาท

(21) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 21,076,600             บาท

(22) วสัดกุารเกษตร 178,500                บาท

(23) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 1,000,000              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 20,555,200             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 20,555,200             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 10,943,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 13,943,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 10,943,700             บาท

(2) ค่าประปา 2,524,900              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 642,200                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 6,444,400              บาท

3. งบลงทนุ 167,118,100           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 167,118,100           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 34,941,300             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 34,941,300             บาท

(1) ครภุณัฑศู์นยค์วามเป็นเลศิทางวชิาการ 1 ศูนย์ 14,000,000             บาท

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

(3) ครภุณัฑโ์ครงสรา้งพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 1 ระบบ 3,325,100              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 18,275,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 18,275,300             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 3,325,100              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 14,950,200             บาท

(4) ครภุณัฑร์ะบบรกัษาความปลอดภยัผ่านกลอ้งวงจรปิดชนดิ TCP/IP 1 ระบบ 3,600,000              บาท
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งบประมาณทัง้สิ้น 18,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(5) ครภุณัฑร์ะบบโทรศพัทช์นดิรวมศูนยผ่์านตูส้าขา 1 ระบบ 3,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 15,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

(6) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารปฐพกีลศาสตร ์1 หอ้ง 6,016,200              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 132,176,800           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 91,801,800             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมคณะวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 69,001,800             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 ผูกพนังบประมาณ 52,960,000             บาท

(2) ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์1 หลงั 22,800,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 120,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 114,000,000            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 22,800,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 91,200,000             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 40,375,000             บาท

(1) ปรบัปรงุต่อเตมิอาคารคณะอตุสาหกรรมสิง่ทอฯ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์1 

รายการ 40,375,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 50,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 47,500,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 7,125,000              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 40,375,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 125,030,700           บาท
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4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 125,030,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 115,080,700            บาท

1 เงนิเดือน 115,080,700           บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 115,080,700            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 8,790,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 11,790,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 8,790,000              บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิสิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมเพือ่คนรุ่นใหม่ 1,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 1,580,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 580,000                บาท

เงนิงบประมาณ 1,000,000              บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 160,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 46,084,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 46,084,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 69,004,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 22,920,000             บาท

เงนิงบประมาณ 46,084,400             บาท
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3,830,200 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,830,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 3,830,200              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 4,630,200              บาท

เงนินอกงบประมาณ 800,000                บาท

เงนิงบประมาณ 3,830,200              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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6,780,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,780,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,780,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,780,900              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 8,780,900              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 6,780,900              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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6,216,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,216,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,216,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 6,216,300              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 11,216,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 6,216,300              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นผูน้าํในการจดัการศึกษาวชิาชพีสู่ความเป็นเลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศิลปกรรม การบรกิาร และ

บรหิารธุรกจิสู่สงัคมการประกอบการเพือ่กา้วเขา้สู่มหาวทิยาลยัช ัน้นาํของประเทศ

1. จดัการศึกษามุง่เนน้วชิาชพีบนพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพและมคีวามสามารถพรอ้ม

เขา้สู่อาชพี และการเป็นผูป้ระกอบการทีม่คุีณธรรม   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรคแ์ละ

นวตักรรมบนพื้นฐานของวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสงัคมศาสตร ์สู่การผลติและการบรกิารทีส่ามารถถ่ายทอด

และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ   3. ใหบ้รกิารงานวชิาการและการศึกษาทีม่แีนวคิดเชงิสรา้งสรรคเ์พือ่การมี

อาชพีอสิระและพฒันาอาชพีสู่การแขง่ขนั   4. ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม รกัษาค่านิยมไทย และรกัษา

สิง่แวดลอ้ม   5. บรหิารจดัการแบบธรรมาภบิาล (Good Governance)

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

732,696,100                

937,201,100                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 850.3648        1,043.8028     1,724.2134     1,555.2220     1,837.3668     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 732.6961        937.2011        1,593.8127     1,421.5541     1,692.2964     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 117.6687        106.6017        130.4007        133.6679        145.0704        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 117.6687       106.6017       130.4007       133.6679       145.0704       

1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ

กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 2 5 6

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนิสติ/นกัศึกษา

 และบุคลากรอดุมศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ มี

ทกัษะและความสามารถในการใช ้

ภาษาต่างประเทศและมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนอย่างดี

รอ้ยละ 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 5 6

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               24.2000       65.0000       90.0000       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

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 230.2568     322.0712     342.7571     318.7638     340.6156     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 23.1826         26.4573         28.8370         31.2712         33.9218         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 23.1826         26.4573         28.8370         31.2712         33.9218         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3.  เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันา ตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 86 88 88 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 78 79 79 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของโครงการบรกิาร

วชิาการที่ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของ

ประเทศในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.8432        6.8999        7.5899        8.3489        9.1838        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 1.8597          2.0457          2.2503          2.4754          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 1.8597          2.0457          2.2503          2.4754          

4.  เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

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 471.0719     556.9739     1,120.3217   937.7650     1,265.8913   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 91.0883         71.5246         92.1315         92.0733         99.8483         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 91.0883         71.5246         92.1315         92.0733         99.8483         

5. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 15 18 20 25 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ 

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 20 25 30 35 40
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/นวตักรรม

 ที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 20 25 30 35 40

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.5662       19.0665       44.7545       51.9479       60.4043       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.1301          5.0220          5.4836          5.9891          6.5424          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.1301          5.0220          5.4836          5.9891          6.5424          

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ / 

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 18 18 22 22 24

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 86 88 88 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ /กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 18 18 22 22 24

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.9580        7.9896        13.3895       14.7285       16.2014       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.2677          1.7381          1.9029          2.0840          2.2825          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.2677          1.7381          1.9029          2.0840          2.2825          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

377



4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 154.1800    44.2200     -              -              16.1100     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

7 168.8702    392.8033    -              -              27.7500     

รวม 8 323.0502    437.0233    -              -              43.8600      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  277,870,200  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  45,180,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค 24,200,000                   

2. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 885,945,000                 

3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 7,989,600                    

4. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 19,066,500                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 142.4604     133.3866     413.5795     171.8147     75.9599       937.2011     

1. แผนงาน :  ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละ

พฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

-               -               -               -               24.2000       24.2000       

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -                -          24.2000        24.2000

2. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

142.4604     131.8950     413.5795     154.0502     43.9599       885.9450     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       90.2018        22.4715      162.0800        39.4479         7.8700      322.0712

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           6.8999              -           6.8999

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       52.2586      109.4235      251.4995      107.7024        36.0899      556.9739

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               0.1896        -               -               7.8000        7.9896        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -           0.1896              -                -           7.8000         7.9896

4. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               1.3020        -               17.7645       -               19.0665       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           9.2231              -           9.2231

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -           1.3020              -           8.5414              -           9.8434

          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

-             -              -           -             24.2000     24.2000     

-               -                -             -               24.2000      24.2000      

7.1 แผนงาน : ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละพฒันาความรว่มมือกบัประเทศในภมิูภาค                    24,200,000

7.1.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    24,200,000

 1. เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพี ใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา บคุลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนท ัว่ไป 2. เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ และพฒันาความร่วมมอื รองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซยีน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์

                   179,200,000

                   179,200,000

                               -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 120 150 180

 ( - )

รอ้ยละ 50 50 55

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 24.2000 65.0000 90.0000

 ( - )

ลา้นบาท -                24.2000     65.0000       90.0000       -               

ลา้นบาท -                24.2000     65.0000       90.0000       -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                24.2000     65.0000      90.0000      -               

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บคุลากรทางการ

ศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ทีเ่ขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตาม

่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

90.2018     22.4715      162.0800  39.4479     7.8700      322.0712   

90.2018      22.4715        162.0800    39.4479      7.8700        322.0712     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 996 1,258 1,620 1,465 1,465

 ( 1,209 )

คน 1,410 1,465 1,465 1,465 1,465

 ( 1,472 )

คน 5,227 5,213 6,015 5,860 5,860

 ( 5,527 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 135.8745 159.9912 298.5371 318.7638 340.6156

 ( 75.9655 )

ลา้นบาท 253.4394       348.5285    371.5941     350.0350     374.5374     

ลา้นบาท 230.2568       322.0712    342.7571     318.7638     340.6156     

ลา้นบาท 86.3673        90.2018     95.6140      101.3510     107.4323     

ลา้นบาท 19.8748        22.4715     89.7427      98.7172      108.5891     

ลา้นบาท 94.3823        162.0800    44.2200      -               -               

ลา้นบาท 24.3899        39.4479     74.5234      79.1729      84.1192      

ลา้นบาท 5.2425         7.8700      38.6570      39.5227      40.4750      

ลา้นบาท 23.1826        26.4573     28.8370       31.2712       33.9218       

ลา้นบาท 23.1826        26.4573     28.8370      31.2712      33.9218      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถึงและเป็นธรรม                  885,945,000

7.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                  322,071,200

 เพือ่ผลติผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีุณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และการเป็น

ผูป้ระกอบการทีม่คีุณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ประชาชนมโีอกาสในการศึกษา เรยีนรู ้

และพฒันาตนเองตลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           6.8999      -             6.8999      

-               -                -             6.8999        -               6.8999        

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 17 19 22 24

 ( 5 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 88.5 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 95 )

ลา้นบาท 5.8432 6.8999 7.5899 8.3489 9.1838

 ( 5.3831 )

ลา้นบาท 5.8432         8.7596       9.6356        10.5992       11.6592       

ลา้นบาท 5.8432         6.8999       7.5899        8.3489        9.1838        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 5.8432         6.8999      7.5899        8.3489        9.1838        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                1.8597       2.0457        2.2503        2.4754        

ลา้นบาท -                1.8597      2.0457        2.2503        2.4754        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                     6,899,900

 เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯ ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบคุคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม

 และการใหค้าํปรกึษาแนะนาํความรูต่้างๆ เพือ่ใหบ้คุคล ชมุชนสามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การพฒันาคุณภาพชวีติที่

ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแก่

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

52.2586     109.4235     251.4995  107.7024   36.0899     556.9739   

52.2586      109.4235      251.4995    107.7024     36.0899      556.9739     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 843 1,278 1,577 1,552 1,552

 ( 862 )

คน 1,540 1,590 1,590 1,590 1,590

 ( 1,770 )

คน 5,379 5,995 6,357 6,337 6,340

 ( 5,605 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 259.6584 439.3669 727.5184 937.7650 1,265.8913

 ( 101.8946 )

ลา้นบาท 562.1602       628.4985    1,212.4532   1,029.8383   1,365.7396   

ลา้นบาท 471.0719       556.9739    1,120.3217   937.7650     1,265.8913   

ลา้นบาท 46.7810        52.2586     55.3947      58.7185      62.2418      

ลา้นบาท 77.7273        109.4235    300.0293     480.0471     768.0755     

ลา้นบาท 211.4135      251.4995    392.8033     -               -               

ลา้นบาท 71.0591        107.7024    170.6966     178.6822     187.1613     

ลา้นบาท 64.0910        36.0899     201.3978     220.3172     248.4127     

ลา้นบาท 91.0883        71.5246     92.1315       92.0733       99.8483       

ลา้นบาท 91.0883        71.5246     92.1315      92.0733      99.8483      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  556,973,900

 เพือ่ผลติผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และการ

เป็นผูป้ระกอบการทีม่คีุณธรรม สามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวทิยาศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม

หลกัสูตร ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             0.1896       -           -             7.8000      7.9896      

-               0.1896         -             -               7.8000        7.9896        

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 18 18 22 22 24

 ( 5 )

รอ้ยละ 84 86 88 88 88

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 95 )

ลา้นบาท 7.9580 7.9896 13.3895 14.7285 16.2014

 ( 0.7926 )

ลา้นบาท 8.2257         9.7277       15.2924       16.8125       18.4839       

ลา้นบาท 7.9580         7.9896       13.3895       14.7285       16.2014       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.1580         0.1896      0.2086        0.2295        0.2525        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 7.8000         7.8000      13.1809      14.4990      15.9489      

ลา้นบาท 0.2677         1.7381       1.9029        2.0840        2.2825        

ลา้นบาท 0.2677         1.7381      1.9029        2.0840        2.2825        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                     7,989,600

7.3.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                     7,989,600

 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯ ดา้นการส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           9.2231      -             9.2231      

-               -                -             9.2231        -               9.2231        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 18 18 20 22

 ( 16 )

โครงการ 12 18 18 20 22

 ( 16 )

รอ้ยละ 45 45 50 55 55

 ( 45 )

ลา้นบาท 4.4273 9.2231 25.6164 30.7397 36.8877

 ( 4.4273 )

ลา้นบาท 4.4273         10.1350     26.6195       31.8432       38.1016       

ลา้นบาท 4.4273         9.2231       25.6164       30.7397       36.8877       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 4.4273         9.2231      25.6164      30.7397      36.8877      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท -                0.9119       1.0031        1.1035        1.2139        

ลา้นบาท -                0.9119      1.0031        1.1035        1.2139        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวิจยั                    19,066,500

7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี                     9,223,100

 ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพสู่ชมุชนและสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยั เผยแพร่ในวารสาร

หรอืนาํไปอา้งองิในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             1.3020       -           8.5414      -             9.8434      

-               1.3020         -             8.5414        -               9.8434        

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 17 20 25 30

 ( 26 )

โครงการ 15 17 20 25 30

 ( 26 )

รอ้ยละ 45 45 50 55 55

 ( 45 )

ลา้นบาท 13.1389 9.8434 19.1381 21.2082 23.5166

 ( 12.3472 )

ลา้นบาท 16.2690        13.9535     23.6186       26.0938       28.8451       

ลา้นบาท 13.1389        9.8434       19.1381       21.2082       23.5166       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 1.0850         1.3020      1.5624        1.8749        2.2499        

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 12.0539        8.5414      17.5757      19.3333      21.2667      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

ลา้นบาท 3.1301         4.1101       4.4805        4.8856        5.3285        

ลา้นบาท 3.1301         4.1101      4.4805        4.8856        5.3285        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้                     9,843,400

 ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีม่คีุณภาพเพือ่พฒันาสงัคม โดยสามารถนาํผลงานวจิยัเผยแพร่ในวารสารหรอื

นาํไปอา้งองิในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืนาํไปใชง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : จาํนวนของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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24,200,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 24,200,000             บาท

1) โครงการค่ายเยาวชนอาเซยีน 4,200,000              บาท

2) โครงการพฒันาการเรยีนรูอ้าเซยีนศึกษา 20,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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322,071,200 บาท

1. งบบคุลากร 90,201,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 86,159,600             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 86,159,600             บาท

(1) อตัราเดมิ 75,046,500             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 5,551,200              บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 10,700                  บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 5,551,200              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,436,000              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 1,436,000              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 1,436,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 11,412,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,976,000              บาท

เงนิงบประมาณ 1,436,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,606,200              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,606,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,133,200              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 365,300                บาท

(3) เงนิปรบัเพิม่พนกังานราชการ 107,700                บาท

2. งบดาํเนินงาน 22,471,500             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,619,500             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,619,500             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,100,000              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 768,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,838,100              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 13,557,200             บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,719,100              บาท

เงนิงบประมาณ 3,838,100              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 1,440,000              บาท

(5) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,440,000              บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 880,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,231,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,351,400              บาท

เงนิงบประมาณ 880,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 385,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,100,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 226,500                บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,200,000              บาท

(11) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 126,300                บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 350,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 2,627,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,277,300              บาท

เงนิงบประมาณ 350,000                บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 385,000                บาท

(14) วสัดกุ่อสรา้ง 480,000                บาท

(15) วสัดงุานบา้นงานครวั 240,000                บาท

(16) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 150,200                บาท

(17) วสัดกุารศึกษา 4,170,400              บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 2,262,000              บาท

(19) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 78,000                  บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 852,000                บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 852,000                บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 852,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 852,800                บาท

เงนินอกงบประมาณ 800                     บาท

เงนิงบประมาณ 852,000                บาท

3. งบลงทนุ 162,080,000           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 162,080,000           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 7,900,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 7,900,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 7,900,000              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 99 หน่วย)

(1.1) ครภุณัฑห์อ้งมลัตมิเีดยีสาขาวชิาการบญัช ี2 หอ้ง 1,730,000              บาท

(1.2) ครภุณัฑห์อ้งบรรยายรวม 10 หอ้ง 3,492,000              บาท

(1.3) ชดุขาตัง้เขยีนภาพ 83 ชดุ 913,000                บาท

(1.4) ชดุไฟสตูดโิอประเภทจ่ายไฟเขา้ชดุไฟโดยตรง (Mono Page) 2 ชดุ 984,000                บาท

(1.5) ครภุณัฑง์านปฏบิตักิารดา้นหตัถกรรม 1 ชดุ 575,000                บาท

(1.6) ชดุปฏบิตักิารเครือ่งไสและเครือ่งขดั  1 ชดุ 206,000                บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 154,180,000           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 154,180,000            บาท

(1) อาคารเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษาและอาคารฝึกอาชพีระยะส ัน้ 1 รายการ 154,180,000            บาท
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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 ผูกพนังบประมาณ 44,220,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 39,447,900             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 39,447,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 35,401,700             บาท

1 เงนิเดือน 35,401,700             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 35,401,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 36,034,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 632,700                บาท

เงนิงบประมาณ 35,401,700             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 4,046,200              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 7,870,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 7,870,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,370,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 7,870,000              บาท
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6,899,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,899,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,899,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 6,899,900              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 8,759,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,859,700              บาท

เงนิงบประมาณ 6,899,900              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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556,973,900 บาท

1. งบบคุลากร 52,258,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 46,087,300             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 37,498,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 32,152,800             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 2,442,000              บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 42,000                  บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 1,194,000              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 1,668,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,588,500              บาท

(1) อตัราเดมิ 8,102,400              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 486,100                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,171,300              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,171,300              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,972,400              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 947,700                บาท

(3) เงนิปรบัเพิม่พนกังานราชการ 251,200                บาท

2. งบดาํเนินงาน 109,423,500           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 95,935,900             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 95,935,900             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,697,800              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 958,200                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 7,584,100              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 27,159,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 19,575,200             บาท

เงนิงบประมาณ 7,584,100              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 36,714,800             บาท

(5) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 2,820,000              บาท

(6) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 2,160,000              บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 880,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,868,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,988,300              บาท

เงนิงบประมาณ 880,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 440,000                บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 220,000                บาท

(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,465,200              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,866,700              บาท

(12) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 400,500                บาท

(13) ค่าประกนัภยัรถราชการ 215,800                บาท

(14) วสัดสุาํนกังาน 2,062,100              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,275,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,213,200              บาท

เงนิงบประมาณ 2,062,100              บาท

(15) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 970,000                บาท

(16) วสัดกุ่อสรา้ง 954,900                บาท

(17) วสัดงุานบา้นงานครวั 740,000                บาท

(18) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 585,000                บาท

(19) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 580,800                บาท

(20) วสัดกุารศึกษา 17,985,000             บาท

(21) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 11,703,000             บาท

(22) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 932,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 13,487,600             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 13,487,600             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 446,500                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,018,300              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 10,522,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 15,279,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,756,200              บาท

เงนิงบประมาณ 10,522,800             บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,500,000              บาท

3. งบลงทนุ 251,499,500           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 251,499,500           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 73,892,500             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 73,892,500             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,278,500              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ชดุเครือ่งรบัสญัญาณบอกตาํแหน่งจากดาวเทยีม GPS 1 ชดุ 962,000                บาท

(1.2)  เครือ่งทดสอบวสัดเุอนกประสงคข์นาด 30 กโิลนวิตนั 1 เครือ่ง 316,500                บาท

(2) ระบบศูนยร์วมการจดัเก็บและสาํรองขอ้มลูมลัตมิเีดยีผ่านเครอืข่าย  1 ระบบ 16,817,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 19,787,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 19,787,000             บาท
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ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 2,970,000              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 16,817,000             บาท

(3) ระบบวเิคราะหต์รวจสอบและป้องกนัภยัทางสญัญาณไฟฟ้า 1 ระบบ 16,144,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 18,994,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 18,994,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 16,144,000             บาท

(4) ระบบการจดัการขอ้มลูการศึกษา สือ่การเรยีนการสอนและขอ้มลูระบบงาน

ภายใน 1 ระบบ 5,490,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 27,450,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 27,450,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 5,490,000              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 21,960,000             บาท

(5) ระบบศูนยก์ลางแสดงตวัตนเขา้สู่เครอืข่ายมหาวทิยาลยั 1 ระบบ 5,490,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 27,450,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 27,450,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 5,490,000              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 21,960,000             บาท

(6) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารฝึกอบรมระยะส ัน้ 1 ชดุ 18,500,000             บาท

(7) ชดุปฏบิตักิารงานกลงึ 1 ชดุ 6,000,000              บาท

(8) ชดุปฏบิตักิารพื้นฐานทางวศิวกรรมการวดัคมุ 1 ชดุ 4,173,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 177,607,000           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 124,929,200            บาท

(1) อาคารวทิยาศาสตรส์ุขภาพและอาคารปฏบิตักิารสนัทนาการ 1 รายการ 47,187,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 125,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,250,000              บาท

เงนิงบประมาณ 118,750,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 17,812,500             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 47,187,500             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 53,750,000             บาท

(2) อาคารอนุรกัษพ์ลงังาน ปฏบิตักิารนวตักรรม และอตุสาหกรรมเทคโนโลย ี1 

รายการ 43,541,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 250,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,500,000             บาท
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เงนิงบประมาณ 237,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 35,625,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 43,541,700             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 158,333,300            บาท

(3) อาคารสมันาคารเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและปรบัปรงุ

พพิธิภณัฑเ์พาะช่างเฉลมิพระเกยีรต ิ1 รายการ 34,200,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 180,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 171,000,000            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 34,200,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 136,800,000            บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,600,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,600,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุหอ้งนํา้นกัศึกษา 1 รายการ 1,100,000              บาท

(1.2) ปรบัปรงุหอศิลป์ 1 แห่ง 1,500,000              บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,740,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 

10 ลา้นบาท 5,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

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

(2) ปรบัปรงุอาคารเรยีนรวมนกัศึกษา (108 ปี)  1 อาคาร 19,000,000             บาท

(3) ปรบัปรงุอาคารเรยีนสถาปตัยกรรม (อาคารสรินิธร) 1 หลงั 13,740,000             บาท

3.1.2.4 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 12,337,800             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,228,800              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุระบบไฟและแสงสวา่งถนนและทางเดนิ 1 รายการ 2,228,800              บาท

(2) ปรบัปรงุระบบส่งจ่ายนํา้พื้นทีว่ทิยาเขตวงัไกลกงัวล 1 แห่ง 10,109,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 107,702,400           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 107,702,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 85,740,800             บาท

1 เงนิเดือน 85,740,800             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 85,740,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 89,066,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,325,900              บาท

เงนิงบประมาณ 85,740,800             บาท
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2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 9,811,600              บาท

3) เงนิอดุหนุนมลูนธิกิารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 10,000,000             บาท

4) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนบคุลากรดา้นการจดัการเรยีนการสอน

ดา้นวทิยาศาสตร์ 2,000,000              บาท

5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 120,000                บาท

6) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 30,000                  บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 36,089,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 21,089,900             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 23,399,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,310,000              บาท

เงนิงบประมาณ 21,089,900             บาท

2) โครงการพลงังานทดแทนและสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 5,000,000              บาท

3) โครงการพฒันาศกัยภาพนวตักรรมการจดัการ 5,000,000              บาท

4) โครงการอนุรกัษพ์นัธุก์รรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ สมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 5,000,000              บาท
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7,989,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 189,600                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 189,600                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 189,600                บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 36,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 61,800                  บาท

เงนินอกงบประมาณ 25,800                  บาท

เงนิงบประมาณ 36,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 33,600                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 45,400                  บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,800                  บาท

เงนิงบประมาณ 33,600                  บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 120,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 142,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 22,000                  บาท

เงนิงบประมาณ 120,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 7,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 7,800,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,131,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,331,000              บาท

เงนิงบประมาณ 7,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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9,223,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,223,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,223,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 9,223,100              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,135,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 911,900                บาท

เงนิงบประมาณ 9,223,100              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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9,843,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,302,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,302,000              บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,302,000              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 36,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 128,400                บาท

เงนินอกงบประมาณ 92,400                  บาท

เงนิงบประมาณ 36,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 30,000                  บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 106,500                บาท

เงนินอกงบประมาณ 76,500                  บาท

เงนิงบประมาณ 30,000                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 216,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 240,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 248,700                บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,700                   บาท

เงนิงบประมาณ 240,000                บาท

(5) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 780,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 8,541,400              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,541,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 8,541,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 10,741,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,200,000              บาท

เงนิงบประมาณ 8,541,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นผูน้าํทางการจดัการศึกษาดา้นวชิาชพี  งานวจิยั  และบรกิาร  อย่างมคุีณภาพ  มาตรฐานและนาํไปสู่การ

ปฏบิตัไิด ้ อย่างเป็นเลศิบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีส่ามารถขบัเคลือ่นยุทธศาสตรข์องชาตแิละ

ของพื้นทีไ่ดอ้ย่างสมดุลย ัง่ยนืท ัง้ทางเศรษฐกจิ  สงัคมและสิง่แวดลอ้ม   ดว้ยการบรหิารจดัการทีท่นัสมยั

1. จดัการศึกษาวชิาชพีทีม่คุีณภาพมาตรฐานสากล   2. สรา้งงานวจิยัทีส่รา้งคุณค่า   3. ใหบ้รกิารและถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ก่ชมุชนและผูป้ระกอบการในพื้นที ่  4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   5. 

พฒันาและยกระดบัองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  6. นาํการบรหิารจดัการทีท่นัสมยัมาใช ้

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

1,016,532,300              

1,300,839,500              
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,239.0986      1,513.4413      1,961.0102      1,636.8612      1,594.6651      

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,016.5323      1,300.8395      1,756.9065      1,428.6754      1,382.5327      

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 222.5663        212.6018        204.1037        208.1858        212.1324        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 222.5663        212.6018        204.1037        208.1858        212.1324        

1. เพื่อผลิตกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท่ี์มีคณุภาพ

ตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของนายจา้ง

ทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 150.8854      146.4159      211.4624      210.1098      201.4221      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 51.3500         50.8057         51.8218         52.8582         53.9154         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 51.3500         50.8057         51.8218         52.8582         53.9154         

2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหมี้ความรู ้ความสามารถใน

การพฒันาตนเอง       เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 86 88 90 92 94

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชนจ์าก

การบรกิาร

รอ้ยละ 78 79 80 81 82

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 22.0258       22.0258       25.3000       27.8300       30.6130       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5431           0.5540           0.5650           0.5763           0.5879           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5431           0.5540           0.5650           0.5763           0.5879           

3. เพื่อผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ: ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของนายจา้ง

ทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 816.3402      1,114.2580    1,489.8941    1,157.4606    1,113.8951    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 165.1897        155.6490        146.0120        148.9322        151.6936        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 165.1897        155.6490        146.0120        148.9322        151.6936        

4. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้ักศึกษาและชมุชน   ในการ

อนุรกัษ ์ ทาํนุบาํรุง  ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ / กิจกรรม

 ทีม่กีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 45 45 45 45 45

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 86 88 90 92 94

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ / กิจกรรมทีม่ี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000         2.5000         2.7500         3.0250         3.3275         

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.3853           1.4130           1.4413           1.4701           1.4995           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.3853           1.4130           1.4413           1.4701           1.4995           

5. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรู ้

และสรา้งนวตักรรมท่ีนําไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมของทอ้งถิ่น และประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาตหิรอื

นานาชาติ

โครงการ 6 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม  ทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ 

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 70 35 35 35 35

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/นวตักรรม

ทีน่าํไปใชป้ระโยชน ์ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 49 15 15 15 15

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 24.7809       15.6398       27.5000       30.2500       33.2750       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.0982           4.1801           4.2637           4.3490           4.4360           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.0982           4.1801           4.2637           4.3490           4.4360           

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

12 337.2466    486.1917    95.0000     -              35.0640     

รวม 12 337.2466    486.1917    95.0000      -              35.0640      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  7 รายการ  เป็นเงนิ  255,024,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  82,222,600  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 1,282,699,700               

2. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 2,500,000                    

3. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 15,639,800                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

404



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 413.9008     176.6855     428.6301     206.1604     75.4627       1,300.8395   

1. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

413.9008     176.6855     428.6301     190.5206     72.9627       1,282.6997   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       94.1620        26.9932         6.0880         0.1600        19.0127      146.4159

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           9.0258        13.0000        22.0258

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     319.7388      149.6923      422.5421      181.3348        40.9500    1,114.2580

2. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               2.5000        2.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           2.5000         2.5000

3. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               15.6398       -               15.6398       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          10.6398              -          10.6398

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           5.0000              -           5.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

94.1620    26.9932      6.0880    0.1600      19.0127    146.4159   

94.1620      26.9932       6.0880      0.1600       19.0127      146.4159     

7.1 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม               1,282,699,700

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  146,415,900

 เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพอดุมศึกษาสาํหรบัสถาบนัอดุมศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

406



7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600

 ( 2,209 )

คน 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400

 ( 3,608 )

คน 7,800 7,900 8,000 8,100 8,200

 ( 7,596 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 45.4724 140.3279 62.8838 69.1729 76.0912

 ( 19.4326 )

ลา้นบาท 202.2354      197.2216   263.2842     262.9680     255.3375     

ลา้นบาท 150.8854      146.4159   211.4624     210.1098     201.4221     

ลา้นบาท 90.5581       94.1620     103.5786     113.9369     125.3309     

ลา้นบาท 26.2597       26.9932     40.6638      44.7309      49.2050      

ลา้นบาท 14.8549       6.0880      45.0000      27.0000      -              

ลา้นบาท 0.2000         0.1600      0.2200       0.2420       0.2662       

ลา้นบาท 19.0127       19.0127     22.0000      24.2000      26.6200      

ลา้นบาท 51.3500        50.8057     51.8218      52.8582      53.9154      

ลา้นบาท 51.3500       50.8057     51.8218      52.8582      53.9154      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา :  รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่

จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน :  ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           9.0258      13.0000    22.0258    

-              -                -             9.0258       13.0000      22.0258      

7.1.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 50 50 50 50

 ( 50 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 22.0258 22.0258 25.3000 27.8300 30.6130

 ( 22.0258 )

ลา้นบาท 22.5689        22.5798     25.8650      28.4063      31.2009      

ลา้นบาท 22.0258        22.0258     25.3000      27.8300      30.6130      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.0258         9.0258      11.0000      12.1000      13.3100      

ลา้นบาท 13.0000       13.0000     14.3000      15.7300      17.3030      

ลา้นบาท 0.5431         0.5540      0.5650        0.5763        0.5879        

ลา้นบาท 0.5431         0.5540      0.5650       0.5763       0.5879       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   22,025,800

 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารศึกษาและบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาตนเอง หน่วยงานและชมุชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ใหค้วามรูง้านบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

319.7388   149.6923    422.5421 181.3348   40.9500    1,114.2580 

319.7388     149.6923      422.5421   181.3348     40.9500      1,114.2580  

7.1.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,800 3,900 4,000 4,100 4,200

 ( 4,161 )

คน 6,000 6,100 6,200 6,300 6,400

 ( 5,200 )

คน 16,000 16,100 16,200 16,300 16,400

 ( 16,821 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 248.2879 691.7159 713.7867 768.8030 825.1213

 ( 76.4762 )

ลา้นบาท 981.5299      1,269.9070 1,635.9061   1,306.3928   1,265.5887   

ลา้นบาท 816.3402      1,114.2580 1,489.8941   1,157.4606   1,113.8951   

ลา้นบาท 258.1685      319.7388   387.4157     426.1576     468.7738     

ลา้นบาท 140.2113      149.6923   218.4273     239.9076     263.5363     

ลา้นบาท 204.8838      422.5421   568.6917     144.5000     -              

ลา้นบาท 107.9733      181.3348   194.3594     213.7954     235.1750     

ลา้นบาท 105.1033      40.9500     121.0000     133.1000     146.4100     

ลา้นบาท 165.1897      155.6490   146.0120     148.9322     151.6936     

ลา้นบาท 165.1897      155.6490   146.0120     148.9322     151.6936     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี               1,114,258,000

 เพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีจีาํนวนเพิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่

จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             2.5000      2.5000      

-              -                -             -              2.5000       2.5000       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 50 50 50 50

 ( 50 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 2.5000 2.5000 2.7500 3.0250 3.3275

 ( 2.5000 )

ลา้นบาท 3.8853         3.9130      4.1913        4.4951        4.8270        

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 1.3853         1.4130      1.4413        1.4701        1.4995        

ลา้นบาท 1.3853         1.4130      1.4413       1.4701       1.4995       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    2,500,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    2,500,000

 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัศิลปะและวฒันธรรมไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           10.6398    -             10.6398    

-              -                -             10.6398      -              10.6398      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 30 20 20 20 20

 ( 2 )

โครงการ 40 20 20 20 20

 ( 40 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 14.7800 15.0000 16.5000 18.1500 19.9650

 ( 14.7800 )

ลา้นบาท 15.6715        11.5482     17.4266      19.0951      20.9290      

ลา้นบาท 14.7809        10.6398     16.5000      18.1500      19.9650      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.7809       10.6398     16.5000      18.1500      19.9650      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.8906         0.9084      0.9266        0.9451        0.9640        

ลา้นบาท 0.8906         0.9084      0.9266       0.9451       0.9640       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   15,639,800

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   10,639,800

 เพือ่ใหม้ผีลงานที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน :  ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั ตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           5.0000      -             5.0000      

-              -                -             5.0000       -              5.0000       

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 30 15 15 15 15

 ( 2 )

โครงการ 30 15 15 15 15

 ( 30 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 10.0000 5.0000 11.0000 12.1000 13.3100

 ( 10.0000 )

ลา้นบาท 13.2076        8.2717      14.3371      15.5039      16.7820      

ลา้นบาท 10.0000        5.0000      11.0000      12.1000      13.3100      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.0000       5.0000      11.0000      12.1000      13.3100      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.2076         3.2717      3.3371        3.4039        3.4720        

ลา้นบาท 3.2076         3.2717      3.3371       3.4039       3.4720       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    5,000,000

 เพือ่ใหม้ผีลงานที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายของการวจิยัของ

่

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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146,415,900 บาท

1. งบบคุลากร 94,162,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 88,591,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 75,575,600             บาท

(1) อตัราเดมิ 67,290,400             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 4,104,000              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการเพิม่ 4,104,000              บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 77,200                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,016,300             บาท

(1) อตัราเดมิ 12,248,700             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 735,200                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 32,400                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,570,100              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,570,100              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,731,000              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 839,100                บาท

2. งบดาํเนินงาน 26,993,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,993,200             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,993,200             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,368,400              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,720,528              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,352,128              บาท

เงนิงบประมาณ 6,368,400              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนข ัน้เต็ม 64,800                  บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนข ัน้เต็ม 30,600                  บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,403,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 324,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,387,300              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,700,000              บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 907,900                บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 472,500                บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,134,000              บาท

(11) วสัดกุ่อสรา้ง 340,200                บาท

(12) วสัดงุานบา้นงานครวั 226,800                บาท

(13) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 340,200                บาท

(14) วสัดกุารศึกษา 6,320,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 3,642,800              บาท

(16) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 330,700                บาท

3. งบลงทนุ 6,088,000              บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,088,000              บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 6,088,000              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 6,088,000              บาท

(1) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคนคิการประชมุสมัมนา 1 ชดุ 2,448,000              บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสารสนเทศเพือ่การบญัช ี1 ชดุ 3,640,000              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 160,000                บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 160,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 160,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 19,012,700             บาท

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

1. งบเงนิอดุหนุน 9,025,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,025,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 9,025,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,579,800              บาท

เงนินอกงบประมาณ 554,000                บาท

เงนิงบประมาณ 9,025,800              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 13,000,000             บาท

1) โครงการความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งคณะสตัวแพทยศ์าสตรจ์ฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยักบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วทิยาเขตน่าน เพือ่

พฒันาการผลติบณัฑติสาขาสตัวแพทยศ์าสตรแ์ละ ถ่ายทอดเทคโนโลย ีการผลติปศุ

สตัว ์ณ จงัหวดัน่าน 5,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการปฏบิตักิารซ่อมบาํรงุและการวางแผนการซ่อมบาํรงุเคลือ่นที่ 2,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนกจิกรรมมลูนธิโิครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 2,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการตามพระราชดาํริ 2,000,000              บาท

5) โครงการถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตรก์ารวจิยัและนาํผลงานวจิยัสู่ภาคประชาชน

ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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1,114,258,000 บาท

1. งบบคุลากร 319,738,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 308,226,100           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 280,951,200           บาท

(1) อตัราเดมิ 204,352,200            บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 36,533,700             บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการเพิม่ 35,242,400             บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 118,900                บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 4,704,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 27,274,900             บาท

(1) อตัราเดมิ 25,595,400             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 1,535,400              บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 144,100                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,060,600              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 4,060,600              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 4,060,600              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 87,564,160             บาท

เงนินอกงบประมาณ 83,503,560             บาท

เงนิงบประมาณ 4,060,600              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,452,100              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,452,100              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,472,100              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษพนกังานราชการ 980,000                บาท

2. งบดาํเนินงาน 149,692,300           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 121,720,000           บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 121,720,000           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 200,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 9,625,900              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 15,363,600             บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนข ัน้เต็ม 306,200                บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนข ัน้เตม็ 65,800                  บาท

(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 3,429,600              บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,132,400              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,350,000              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,350,000              บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,390,500              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(11) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 429,800                บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 7,200,000              บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,780,000              บาท

(14) วสัดกุ่อสรา้ง 1,360,800              บาท

(15) วสัดงุานบา้นงานครวั 756,000                บาท

(16) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 756,000                บาท

(17) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,692,500              บาท

(18) วสัดกุารศึกษา 48,300,000             บาท

(19) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 19,200,000             บาท

(20) วสัดกุารเกษตร 630,000                บาท

(21) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 400,900                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 27,972,300             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 27,972,300             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 572,500                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 634,300                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 20,565,500             บาท

(4) ค่าเช่าวงจรเชื่อมต่อโครงข่ายระบบสอืสารเทคโนโลยสีารสนเทศและอนิเตอรเ์น็ต 6,200,000              บาท

3. งบลงทนุ 422,542,100           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 422,542,100           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 231,405,800           บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 231,405,800            บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 7,917,900              บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(1.1) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารโรคพชื-กฏี 1 ชดุ 550,000                บาท

(1.2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางการประมง 1 ชดุ 347,900                บาท

(1.3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารแปรรูปอาหาร 1 ชดุ 340,000                บาท

(1.4) ชดุทดลองประสทิธภิาพกงัหนัเพลตนัและกงัหนัฟรานซลิ 1 ชดุ 990,000                บาท

(1.5) ชดุทดลองประสทิธภิาพหมอ้ตม้ไอนํา้ 1 ชดุ 990,000                บาท

(1.6) ชดุทดลองพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 ชดุ 990,000                บาท

(1.7) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารอารกัขาพชื 1 ชดุ 900,000                บาท

(1.8) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเตรยีมสถาปตัยกรรมศาสตร ์1 ชดุ 925,000                บาท

(1.9) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเตรยีมวศิวกรรมศาสตร ์1 ชดุ 922,000                บาท

(1.10) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเตรยีมบรหิารธุรกจิ 1 ชดุ 963,000                บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารการทดสอบวสัด ุ1 ชดุ 2,990,000              บาท

(3) ระบบหอ้งปฏบิตักิารเสรมิทกัษะและการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 1 ชดุ 5,700,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 28,500,000             บาท
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เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 28,500,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 5,700,000              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 22,800,000             บาท

(4) ระบบเสรมิทกัษะและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยขี ัน้พื้นฐาน 1 ชดุ 9,896,600              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 49,483,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 49,483,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 9,896,600              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 39,586,400             บาท

(5) ระบบพฒันาและเพิม่ศกัยภาพดา้นเทคโนโลยแีละพลงังานทดแทน  1 ชดุ 9,626,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 48,130,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 48,130,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 9,626,000              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 38,504,000             บาท

(6) ระบบถ่ายทอดเทคโนโลยสูี่ความเป็นเลศิทางดา้นวศิวกรรม 1 ชดุ 9,500,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 47,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 47,500,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 9,500,000              บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 38,000,000             บาท

(7) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิาร เครือ่งมอืวดั 1 ชดุ 3,500,000              บาท

(8) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ56 พรรษา 1 ชดุ 7,000,000              บาท

(9) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิ1 ชดุ 2,800,000              บาท

(10) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารดา้นกลศาสตรข์องไหล 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(11) ระบบภาพและเสยีงหอ้งประชมุอาคารวทิยบรกิาร 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(12) ครภุณัฑห์อ้งปฎบิตักิารงานฟารม์พชื 1 ชดุ 1,575,000              บาท

(13) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสิง่แวดลอ้มทางนํา้และโรคพยาธสิตัวน์ํา้ 1 ชดุ 1,223,500              บาท

(14) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารไมโครโพรเซสเซอรแ์ละดจิติอล 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(15) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสาธติระบบความเยน็และปรบัอากาศแบบซลิเลอร ์1 

ชดุ 1,246,300              บาท

(16) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารศูนยว์ทิยบรกิาร 1 ชดุ 5,000,000              บาท

(17) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารจดัการศตัรูพชื 1 ชดุ 4,000,000              บาท

(18) ระบบศูนยก์ลางการจดัการและกระจายสญัญาณผ่านใยแกว้นาํแสงความเรว็

สูง 1 ระบบ 41,140,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 48,400,000             บาท
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เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 48,400,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 7,260,000              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 41,140,000             บาท

(19) ระบบรบัส่งและประมวลผลสญัญาณผ่านตวันาํทองแดงโดยอเิลก็ทรอนกิส์

สวทิซ ์1 ระบบ 39,015,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 45,900,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 45,900,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 6,885,000              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 39,015,000             บาท

(20) ระบบศูนยก์ลางการพฒันาการศึกษาพรอ้มส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 1

 ระบบ 30,200,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,530,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 35,530,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 5,329,500              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 30,200,500             บาท

(21) ระบบควบคมุและวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงระดบัสญัญาณทางไฟฟ้าอตัโนมตัิ

 1 ระบบ 42,075,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 49,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 49,500,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 7,425,000              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 42,075,000             บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 191,136,300           บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 41,042,800             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 26,042,800             บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุอาคารและระบบไฟฟ้าสาํหรบัอาคารอฒัจนัทรแ์ละสนามกฬีา 1 

รายการ 4,500,000              บาท

(1.2) ปรบัปรงุโรงอาหาร 1 รายการ 2,500,000              บาท

(1.3) ปรบัปรงุอาคารปฏบิตักิารรวมดา้นเทคโนโลยกีารเทคโนโลยกีารเกษตร 1

 รายการ 8,000,000              บาท

(1.4) ปรบัปรงุโรงรดีนม 1 รายการ 300,000                บาท

(1.5)  ปรบัปรงุโรงเก็บพชือาหารสตัว ์1 รายการ 142,800                บาท

(1.6) ปรบัปรงุอาคารปฎบิตักิารกลางคณะวศิวกรรมศาสตร ์  1 รายการ 8,000,000              บาท
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(1.7) ปรบัปรงุระบบรกัษาความปลอดภยั 1 รายการ 600,000                บาท

(1.8)  ปรบัปรงุอาคารกจิกรรมและหอพกันกัศึกษา 1 รายการ 2,000,000              บาท

(2) ปรบัปรงุภมูทิศันส์าํนกังานอธกิารบด ี1 รายการ 15,000,000             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 150,093,500            บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารพรอ้มครภุณัฑ ์ และอาคารประกอบ 1 รายการ 47,500,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 250,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,500,000             บาท

เงนิงบประมาณ 237,500,000            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 47,500,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 95,000,000             บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 95,000,000             บาท

(2) อาคารเอนกประสงค ์1 หลงั 40,647,200             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

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 40,647,200             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 7,397,600              บาท

(3) อาคารเรยีนรวมและศูนยพ์ฒันาเทคโนโลยเีพือ่อนุรกัษภ์มูปิญัญาลา้นนาพรอ้ม

อาคารประกอบ 1 รายการ 36,915,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 230,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,500,000             บาท

เงนิงบประมาณ 218,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 32,775,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 36,915,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 148,810,000            บาท

(4) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า 1 หลงั 25,031,300             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 ผูกพนังบประมาณ 96,093,700             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 181,334,800           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 181,334,800           บาท
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1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 151,494,800            บาท

1 เงนิเดือน 151,494,800           บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 151,494,800            บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 29,840,000             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 40,950,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดัการศึกษา 40,950,000             บาท
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2,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 2,500,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,913,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,413,000              บาท

เงนิงบประมาณ 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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10,639,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,639,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,639,800             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 10,639,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 11,548,200             บาท

เงนินอกงบประมาณ 908,400                บาท

เงนิงบประมาณ 10,639,800             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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5,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 5,000,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 8,271,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,271,700              บาท

เงนิงบประมาณ 5,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัผลติบณัฑตินกัปฏบิตัดิา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสู่ีสากล ทีม่คุีณธรรมและจรยิธรรม

1.  ผลติกาํลงัคนดา้นวชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่คุีณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่

อาชพี   2.  สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรม สู่การผลติ  การบรกิาร ทีส่ามารถถ่ายทอดและสรา้ง

มลูค่าเพิม่   3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมเพือ่พฒันาอาชพีใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั และ มคุีณภาพ

ชวีติทีด่ขีึ้นอย่างย ัง่ยนื   4.  ทาํนุบาํรุงศาสนา อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

771,072,400                

888,759,900                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,060.3669     1,215.6682     1,566.7911     1,386.7313     1,510.2269     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 771.0724        888.7599        1,221.1611     994.3887        1,063.9701     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 289.2945        326.9083        345.6300        392.3426        446.2568        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 289.2945       326.9083       345.6300       392.3426       446.2568       

1. จดัสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่

นกัศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํ รอ้ยละ 70 72 73 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 82 83 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 82 83 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               14.0000       14.0000       10.0000       5.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 72 72 73 74 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 82 85 86 87 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 82 84 86 88

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 128.9158     178.2110     314.6042     240.3879     266.7263     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 68.4931         69.9039         81.2869         92.1468         104.6494        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 68.4931         69.9039         81.2869         92.1468         104.6494       

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 84 84 84 86 88

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์าก

การบรกิาร

รอ้ยละ 80 82 84 86 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 62 62 63 64 65

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.5460        3.5460        6.0000        7.2000        8.6400        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4793          1.7752          2.1302          2.5562          3.0675          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4793          1.7752          2.1302          2.5562          3.0675          

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 72 72 73 74 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 85 86 87 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 82 84 86 88

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 610.1000     656.5827     813.2590     648.8433     678.0548     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 215.9375        251.1678        257.3392        291.7910        331.5218        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 215.9375       251.1678       257.3392       291.7910       331.5218       

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ

อนุรกัษ ์ทํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 2 2 2 2 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 84 82 84 86 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 1 2 2 2 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.2680        4.2680        7.3915        8.8698        10.6438       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0717          1.2860          1.5433          1.8519          2.2223          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0717          1.2860          1.5433          1.8519          2.2223          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 15 13 14 15 16

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 2 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 

1 ปี

โครงการ 1 1 2 2 2

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 24.2426       32.1522       65.9064       79.0877       94.9052       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.3129          2.7754          3.3305          3.9966          4.7959          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.3129          2.7754          3.3305          3.9966          4.7959          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 23.6250     97.5000     -              -              7.5000       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

4 150.0611    256.0005    34.9600     -              24.0000     

รวม 5 173.6861    353.5005    34.9600      -              31.5000      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  156,206,100  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  17,480,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 14,000,000                   

2. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 838,339,700                 

3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 4,268,000                    

4. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 32,152,200                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 206.5141     141.5211     322.5975     147.8221     70.3051       888.7599     

1. แผนงาน :  แกไ้ขปญัหาและพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -               -               -               14.0000       14.0000       

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการศึกษาใน

เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

             -                -                -                -          14.0000        14.0000

2. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

206.5141     141.5211     322.5975     115.6699     52.0371       838.3397     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       43.8342        22.1579        65.8050        39.4479         6.9660      178.2110

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           3.5460              -           3.5460

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     162.6799      119.3632      256.7925        72.6760        45.0711      656.5827

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               4.2680        4.2680        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           4.2680         4.2680

4. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               32.1522       -               32.1522       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          19.4411              -          19.4411

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          12.7111              -          12.7111

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     ปี

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             14.0000    14.0000    

-              -                -             -              14.0000      14.0000      

7.1 แผนงาน : แกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้                   14,000,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

                  14,000,000

 1. เพือ่จดัหาทุนการศึกษาใหน้กัศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้2. เพือ่ใหน้กัศึกษามี

ความพรอ้มเขา้สู่ตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชพีสรา้งรายไดแ้ก่ ครอบครวั 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

                              -  

                              -  

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 150 150 99 22

 ( - )

รอ้ยละ 80 82 83 83

 ( - )

รอ้ยละ 80 82 83 83

 ( - )

ลา้นบาท 14.0000 14.0000 10.0000 5.0000

 ( - )

ลา้นบาท -                14.0000     14.0000      10.0000      5.0000        

ลา้นบาท -                14.0000     14.0000      10.0000      5.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                14.0000     14.0000      10.0000      5.0000       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บัทุนการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

43.8342    22.1579      65.8050   39.4479    6.9660      178.2110   

43.8342      22.1579       65.8050     39.4479      6.9660       178.2110     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2095 3496 3641 3698 3763

 ( - )

คน 2837 3480 3540 3675 3725

 ( - )

คน 9245 7992 8915 9365 9600

 ( 6506 )

รอ้ยละ 84 85 86 87 87

 ( - )

รอ้ยละ 87 88 89 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 86.2108 184.5224 217.1042 240.3879 266.7263

 ( 15.0460 )

ลา้นบาท 197.4089      248.1149   395.8911     332.5347     371.3757     

ลา้นบาท 128.9158      178.2110   314.6042     240.3879     266.7263     

ลา้นบาท 42.7896       43.8342     46.4560      49.2353      52.1812      

ลา้นบาท 14.2189       22.1579     108.0282     123.8452     142.0349     

ลา้นบาท 42.7050       65.8050     97.5000      -              -              

ลา้นบาท 21.7953       39.4479     54.2608      57.2764      60.4730      

ลา้นบาท 7.4070         6.9660      8.3592       10.0310      12.0372      

ลา้นบาท 68.4931        69.9039     81.2869      92.1468      104.6494     

ลา้นบาท 68.4931       69.9039     81.2869      92.1468      104.6494     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม                  838,339,700

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  178,211,000

 สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและมาตรฐานอดุมศึกษาเพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพตาม

ความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           3.5460      -             3.5460      

-              -                -             3.5460       -              3.5460       

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 71 89 90 95 95

 ( 3 )

รอ้ยละ 85 86 87 88 89

 ( - )

รอ้ยละ 87 88 89 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 3.5460 5.0000 6.0000 7.2000 8.6400

 ( 0.0970 )

ลา้นบาท 5.0253         5.3212      8.1302        9.7562        11.7075      

ลา้นบาท 3.5460         3.5460      6.0000        7.2000        8.6400        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5460         3.5460      6.0000       7.2000       8.6400       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.4793         1.7752      2.1302        2.5562        3.0675        

ลา้นบาท 1.4793         1.7752      2.1302       2.5562       3.0675       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    3,546,000

 เพือ่จดักิจกรรม/โครงการบรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชมุชนและสงัคมใหม้คีวามรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเองในการมอีาชพีเพิม่รายไดแ้ละเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

162.6799   119.3632    256.7925 72.6760    45.0711    656.5827   

162.6799     119.3632      256.7925   72.6760      45.0711      656.5827     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2089 3243 3847 4107 4194

 ( - )

คน 4883 4465 4660 4770 4815

 ( - )

คน 13685 13944 14839 15549 15825

 ( 10075 )

รอ้ยละ 79 80 82 83 83

 ( - )

รอ้ยละ 76 80 82 83 83

 ( - )

ลา้นบาท 408.7799 651.9281 556.8585 613.4833 677.6548

 ( 67.5740 )

ลา้นบาท 826.0375      907.7505   1,070.5982   940.6343     1,009.5766   

ลา้นบาท 610.1000      656.5827   813.2590     648.8433     678.0548     

ลา้นบาท 152.0463      162.6799   172.3680     182.6374     193.5230     

ลา้นบาท 116.8222      119.3632   241.3108     273.3131     310.1152     

ลา้นบาท 201.3201      256.7925   256.0005     34.9600      -              

ลา้นบาท 52.6104       72.6760     95.2373      100.5219     106.1236     

ลา้นบาท 87.3010       45.0711     48.3424      57.4109      68.2930      

ลา้นบาท 215.9375      251.1678   257.3392     291.7910     331.5218     

ลา้นบาท 215.9375      251.1678   257.3392     291.7910     331.5218     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  656,582,700

 สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและมาตรฐานอดุมศึกษาเพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             4.2680      4.2680      

-              -                -             -              4.2680       4.2680       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 85 95 100 110 120

 ( 7 )

รอ้ยละ 87 87 90 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 88 88 89 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 4.2680 6.1596 7.3915 8.8698 10.6438

 ( 0.3020 )

ลา้นบาท 5.3397         5.5540      8.9348        10.7217      12.8661      

ลา้นบาท 4.2680         4.2680      7.3915        8.8698        10.6438      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.2680         4.2680      7.3915       8.8698       10.6438      

ลา้นบาท 1.0717         1.2860      1.5433        1.8519        2.2223        

ลา้นบาท 1.0717         1.2860      1.5433       1.8519       2.2223       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    4,268,000

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    4,268,000

 จดักิจกรรม/โครงการ เพือ่ปลูกฝงัค่านิยมและส่งเสรมิใหน้กัศึกษาและชมุชน อนุรกัษ ์ทาํนุบาํรุง ศิลปวฒันธรรม

ไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สง่เสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           19.4411    -             19.4411    

-              -                -             19.4411      -              19.4411      

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 41 73 75 80 85

 ( 41 )

โครงการ 41 73 75 80 85

 ( - )

รอ้ยละ 74 75 76 77 77

 ( - )

ลา้นบาท 14.2426 30.4762 36.5714 43.8857 52.6628

 ( 14.2426 )

ลา้นบาท 14.7726        20.0771     37.3346      44.8015      53.7618      

ลา้นบาท 14.2426        19.4411     36.5714      43.8857      52.6628      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.2426       19.4411     36.5714      43.8857      52.6628      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5300         0.6360      0.7632        0.9158        1.0990        

ลา้นบาท 0.5300         0.6360      0.7632       0.9158       1.0990       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   32,152,200

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   19,441,100

 เพือ่วจิยัและพฒันารวมท ัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ

ทอ้งถิน่และประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           12.7111    -             12.7111    

-              -                -             12.7111      -              12.7111      

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 29 67 70 75 80

 ( 29 )

โครงการ 28 67 70 75 80

 ( - )

รอ้ยละ 74 75 76 77 77

 ( - )

ลา้นบาท 10.0000 24.4458 29.3350 35.2020 42.2424

 ( 10.0000 )

ลา้นบาท 11.7829        14.8505     31.9023      38.2828      45.9393      

ลา้นบาท 10.0000        12.7111     29.3350      35.2020      42.2424      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.0000       12.7111     29.3350      35.2020      42.2424      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.7829         2.1394      2.5673        3.0808        3.6969        

ลา้นบาท 1.7829         2.1394      2.5673       3.0808       3.6969       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   12,711,100

 เพือ่วจิยัและพฒันาสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เพือ่นาํไปสู่การสรา้งนวตักรรมที่สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ

ทอ้งถิน่และประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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14,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 14,000,000             บาท

1) โครงการจดัสรรทนุการศึกษาในสาขาทีข่าดแคลนแก่นกัศึกษาในเขตพฒันาพเิศษ

เฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 14,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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178,211,000 บาท

1. งบบคุลากร 43,834,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 42,245,200             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 42,245,200             บาท

(1) อตัราเดมิ 35,490,800             บาท

(2) เงนิ พ.ค.ช. 2,000                   บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 3,313,200              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 134,400                บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 3,304,800              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,589,000              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,589,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 11 อตัรา 1,589,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 22,157,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,862,800             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,862,800             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 7,038,300              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 22,201,620             บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,163,320             บาท

เงนิงบประมาณ 7,038,300              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 1,286,400              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,814,600              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 127,500                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000                บาท

(6) วสัดกุารศึกษา 7,396,000              บาท

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

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,295,100              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 1,295,100              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 159,000                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 115,000                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 1,021,100              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,277,530              บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,256,430              บาท

เงนิงบประมาณ 1,021,100              บาท

3. งบลงทนุ 65,805,000             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 65,805,000             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 9,680,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 9,680,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,180,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(1.1) ชดุบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 1 ชดุ 150,000                บาท

(1.2) ชดุฝึกปฏบิตักิารโรงแรม 1 ชดุ 200,000                บาท

(1.3) ครภุณัฑห์อ้งเรยีนจติรกรรม 3 ชดุ 900,000                บาท

(1.4) ครภุณัฑห์อ้งเรยีนรวม 5 ชดุ 750,000                บาท

(1.5) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางการเงนิ 1 ชดุ 680,000                บาท

(1.6) ครภุณัฑห์อ้งเรยีนสาํนกังานบญัชจีาํลอง 1 ชดุ 300,000                บาท

(1.7) ชดุเครือ่งดนตรสีากล 1 ชดุ 200,000                บาท

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

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

(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารโรงแรม 1 ชดุ 2,500,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 56,125,000             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,500,000             บาท

(1) แฟลต  32  ยูนติ 1 หลงั 32,500,000             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,625,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารจดัการ 1 หลงั 23,625,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 150,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 142,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 21,375,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 23,625,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 97,500,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 39,447,900             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 39,447,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 35,447,900             บาท

1 เงนิเดือน 35,447,900             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 126 อตัรา 35,447,900             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 4,000,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 6,966,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 6,966,000              บาท
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3,546,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,546,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,546,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 3,546,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,321,160              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,775,160              บาท

เงนิงบประมาณ 3,546,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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656,582,700 บาท

1. งบบคุลากร 162,679,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 154,559,900           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 138,953,100           บาท

(1) อตัราเดมิ 115,100,800            บาท

(2) เงนิ พ.ค.ช. 195,500                บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 11,744,400             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,209,600              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 10,702,800             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 15,606,800             บาท

(1) อตัราเดมิ 15,599,300             บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 7,500                   บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,120,000              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,120,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 47 อตัรา 8,120,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 119,363,200           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 104,555,300           บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 104,555,300           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 31,958,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 72,069,420             บาท

เงนินอกงบประมาณ 40,111,220             บาท

เงนิงบประมาณ 31,958,200             บาท

(2) ค่าตอบพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 61,000                  บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 9,039,600              บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 2,515,200              บาท

(5) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,560,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 342,700                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 374,000                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,151,700              บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 600,000                บาท

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

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,500,000              บาท

(12) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 4,032,600              บาท

(13) วสัดกุารศึกษา 41,055,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 74,909,360             บาท

เงนินอกงบประมาณ 33,854,360             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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เงนิงบประมาณ 41,055,000             บาท

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

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,807,900             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 14,807,900             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 238,200                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 308,900                บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 14,260,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 28,427,650             บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,166,850             บาท

เงนิงบประมาณ 14,260,800             บาท

3. งบลงทนุ 256,792,500           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 256,792,500           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 73,894,500             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,120,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 920,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) เครือ่งสาํรองไฟฟ้าสาํหรบัเครือ่งแม่ข่าย 1 ชดุ 170,000                บาท

(1.2) ระบบโปรแกรมหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ1 ระบบ 750,000                บาท

(2) เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายแบบเสมอืน (Virtualization Technology Server)

 1 ชดุ 2,200,000              บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 70,774,500             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 18,523,000             บาท

รวม 38 รายการ (รวม 57 หน่วย)

(1.1) ชดุทดลองการนาํความรอ้น 1 ชดุ 800,000                บาท

(1.2) เครือ่งอบแหง้ 1 เครือ่ง 530,000                บาท

(1.3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารฟิสกิส ์4 ชดุ 3,000,000              บาท

(1.4) ครภุณัฑห์อ้งเรยีนการผงัเมอืง 1 ชดุ 410,000                บาท

(1.5) ชดุปฏบิตักิารออกแบบร่างเบื้องตน้ภาคสนาม 1 ชดุ 300,000                บาท

(1.6) ครภุณัฑส์าํหรบัจดัแสดงแฟชัน่ 1 ชดุ 850,000                บาท

(1.7) ชดุดนตร ี2 ชดุ 1,200,000              บาท

(1.8) รถแทรกเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 45 แรงมา้ 1 คนั 650,000                บาท

(1.9) ครภุณัฑห์อ้งบรรยาย 5 ชดุ 400,000                บาท

(1.10) ครภุณัฑป์ระจาํหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 1 ชดุ 890,000                บาท

(1.11) ครภุณัฑส์บืคน้ขอ้มลูเพือ่งานบรกิารหอ้งสมดุ    1 ชดุ 500,000                บาท

(1.12) เครือ่งสกดัไขมนั 1 เครือ่ง 150,000                บาท

(1.13) ชดุอปุกรณ์ศึกษาสตัวห์นา้ดนิ 1 ชดุ 200,000                บาท

(1.14) เครือ่งคดัขนาดไข่ไก่ 1 เครือ่ง 350,000                บาท
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(1.15) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารผลติสือ่มลัตมิเิดยี 1 ชดุ 496,000                บาท

(1.16) เครือ่งวดัปรมิาณสารละลายแบบพกพา 1 เครือ่ง 50,000                  บาท

(1.17) เครือ่งพ่นยาสามสูบ 1 เครือ่ง 25,000                  บาท

(1.18) รถเกษตร 1 คนั 300,000                บาท

(1.19) เครือ่งวดัส ี1 เครือ่ง 800,000                บาท

(1.20) ชดุสาธติและฝึกปฏบิตักิารผลติอาหาร 1 ชดุ 600,000                บาท

(1.21) ครภุณัฑห์อ้งปฎบิตักิารวทิยาศาสตร ์1 ชดุ 800,000                บาท

(1.22) ชดุฝึกปฏบิตักิารเครือ่งจกัรกลอตัโนมตั ิ2 ชดุ 400,000                บาท

(1.23) ครภุณัฑห์อ้งปฎบิตักิารชวีวทิยา 1 ชดุ 600,000                บาท

(1.24) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารธุรกจิอเิลก็ทรอนกิส1์ 1 ชดุ 920,000                บาท

(1.25) ชดุทดสอบความแขง็แรงของแอสฟลัตกิคอนกรตี 1 ชดุ 850,000                บาท

(1.26) ครภุณัฑศู์นยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 1 ชดุ 47,000                  บาท

(1.27) เครือ่งเสยีงหอ้งเรยีนรวม 1 ชดุ 40,000                  บาท

(1.28) กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา (งานการสอน) 10 กลอ้ง 385,000                บาท

(1.29) เครือ่งกวนสาร (Overhead Stirrer) 2 เครือ่ง 60,000                  บาท

(1.30) ตูแ้ช่เยน็ควบคมุอณุหภมู ิ1 ตู ้ 50,000                  บาท

(1.31) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารควบคมุคณุภาพอาหาร      1 ชดุ 650,000                บาท

(1.32) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารแพลงกต์อน 1 ชดุ 100,000                บาท

(1.33) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสตัวเ์ลก็ 1 ชดุ 100,000                บาท

(1.34) ครภุณัฑห์อ้งเก็บรกัษาอาหารสตัวน์ํา้ 1 ชดุ 200,000                บาท

(1.35) ตูแ้อมป์ปรไีฟลก์ตีารไ์ฟฟ้า 1 ตู ้ 25,000                  บาท

(1.36) อลัโตแ้ซก็โซโฟน 1 ตวั 50,000                  บาท

(1.37) ทรอมโบน 1 ตวั 45,000                  บาท

(1.38) ชดุผลติสือ่โทรทศันเ์พือ่การศึกษา 1 ชดุ 700,000                บาท

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

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารโครงงานอตุสาหกรรม 1 ชดุ 1,600,000              บาท

(4) เครือ่งมอืวดัทางวศิวกรรมเครือ่งกล 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(5) ชดุปฏบิตักิารไมโครคอนโทรลเลอร ์1 ชดุ 2,400,000              บาท

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

(7) ครภุณัฑป์ระจาํหอ้งเรยีนขนาด 500 คน 1 ชดุ 9,000,000              บาท

(8) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารฝีมอืพื้นฐาน 1 ชดุ 1,800,000              บาท

(9) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารฝีมอืระดบักลาง 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(10) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสารสนเทศสือ่ประสม 1 ชดุ 1,800,000              บาท

(11) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารโรคพชื 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(12) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารภมูคิุม้กนัวทิยา 1 ชดุ 5,000,000              บาท

(13) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารไวรสัวทิยา 1 ชดุ 4,000,000              บาท

(14) ครภุณัฑโ์รงพยาบาลสตัว ์1 ชดุ 3,000,000              บาท
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(15) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคณุภาพและความปลอดภยัทางอาหาร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(16) ชดุทดสอบคณุสมบตัขิองยาง 1 ชดุ 2,151,500              บาท

(17) ระบบกาํเนดิไฟฟ้า ขนาด 500 kW  พรอ้มตดิตัง้   1 ชดุ 4,500,000              บาท

(18) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพื้นฐานอตุสาหกรรม 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(19) ระบบกาํเนดิไฟฟ้า ขนาด 250 kVA พรอ้มตดิตัง้ 2 ชดุ 5,000,000              บาท

(20) ระบบกาํเนดิไฟฟ้า ขนาด 75 Kva พรอ้มตดิตัง้ 1 ชดุ 1,000,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 182,898,000           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,500,000             บาท

(1) แฟลต  32  ยูนติ 1 หลงั 32,500,000             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 150,061,100            บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและสารสนเทศ 1 หลงั 43,775,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 170,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,500,000              บาท

เงนิงบประมาณ 161,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 24,225,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 43,775,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 93,500,000             บาท

(2) อาคารเรยีนสาขาวศิวกรรม 1 หลงั 49,820,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 94,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 94,000,000             บาท

ปี 2553 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 19,500,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 11,180,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 49,820,000             บาท

(3) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 38,986,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 218,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,900,000             บาท

เงนิงบประมาณ 207,100,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 31,065,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 9,508,400              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 38,986,100             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 127,540,500            บาท

(4) อาคารโรงพยาบาลปศุสตัว ์1 หลงั 17,480,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 92,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,600,000              บาท

เงนิงบประมาณ 87,400,000             บาท
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ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 17,480,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 34,960,000             บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 34,960,000             บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 336,900                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 336,900                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุเรอืนเพาะชาํ 2 หลงั 336,900                บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 72,676,000             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 72,676,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 50,916,000             บาท

1 เงนิเดือน 50,916,000             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 351 อตัรา 50,916,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากร ระดบัปรญิญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 20,690,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 680,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 390,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 45,071,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิสนองพระราชดาํริ 2,264,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 42,807,100             บาท
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4,268,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,268,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 4,268,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,554,040              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,286,040              บาท

เงนิงบประมาณ 4,268,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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19,441,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 19,441,100             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,441,100             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 19,441,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 20,077,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 636,000                บาท

เงนิงบประมาณ 19,441,100             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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12,711,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,711,100             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,711,100             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 12,711,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 14,850,520             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,139,420              บาท

เงนิงบประมาณ 12,711,100             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัช ัน้นาํดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ชมุชน สงัคม และนานาชาติ

1. ผลติและพฒันากาํลงัคนทีม่คุีณภาพ   2. วจิยัและสรา้งนวตักรรม เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม  

 3. บรกิารวชิาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่พฒันาชมุชนและสงัคม   4. สบืสานศิลปวฒันธรรมและ

อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   5. บรหิารจดัการทีท่นัสมยั และมธีรรมาภบิาล

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู

664,596,400                

752,883,600                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 801.4930        892.6611        864.0318        794.4090        816.7302        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 664.5964        752.8836        725.1196        655.2633        677.0781        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 136.8966        139.7775        138.9122        139.1457        139.6521        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 136.8966       139.7775       138.9122       139.1457       139.6521       

1. เพือ่ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดร้บัการ

เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือ

กบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารสรา้งความรูใ้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการ 2 3 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการเตรยีม

ความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

รอ้ยละ 75 76 77

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีนภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               3.4189        5.0000        5.0000        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 71 72 73

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 84 85 86 87

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา1ปี

รอ้ยละ 70 78 78 79 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 163.8703     146.6679     174.9221     183.8505     190.6396     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 38.4407         40.2781         40.6003         40.6003         40.6003         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 38.4407         40.2781         40.6003         40.6003         40.6003         

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 86 86 86 87 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์าก

การบรกิาร

รอ้ยละ 78 78 78 79 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา1ปี

รอ้ยละ 75 75 75 76 77

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.9590        6.0377        6.2617        6.5758        6.7421        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.1703          1.2320          1.2490          1.2510          1.2550          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.1703          1.2320          1.2490          1.2510          1.2550          

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 71 72 73

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 84 85 86 87

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา1ปี

รอ้ยละ 75 78 78 79 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 480.5851     575.3236     498.6710     418.1128     437.1840     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 95.9274         96.8122         95.5390         95.7683         96.2663         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 95.9274         96.8122         95.5390         95.7683         96.2663         

5. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

ผลงาน 50 55 60 63 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคมชมุชน

ผลงาน 4 6 10 12 15

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา

1ปี

ผลงาน 60 60 70 75 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.2320       18.7632       37.5170       38.9720       39.7510       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5233          0.5928          0.6496          0.6504          0.6520          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5233          0.5928          0.6496          0.6504          0.6520          

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 20 20 20 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 86 87 88 89 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา1ปี

โครงการ 20 20 20 20 20

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.9500        2.6723        2.7478        2.7522        2.7614        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.8350          0.8624          0.8743          0.8757          0.8785          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.8350          0.8624          0.8743          0.8757          0.8785          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

3 105.7514    98.5445     -              -              14.3780     

รวม 3 105.7514    98.5445      -              -              14.3780      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  47,468,900  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  10,450,000  บาท

3. เป็นรายการที่ตอ้งดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  47,832,500  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค 3,418,900                    

2. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 728,029,200                 

3. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 2,672,300                    

4. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 18,763,200                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 197.2887     106.3609     271.2542     160.3075     17.6723       752.8836     

1. แผนงาน :  ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละ

พฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

-               -               -               -               3.4189        3.4189        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเชยีน

             -                -                -                -           3.4189         3.4189

2. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

197.2887     106.3609     271.2542     141.5443     11.5811       728.0292     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       56.7101        12.5248        17.6780        53.1739         6.5811      146.6679

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           6.0377              -           6.0377

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     140.5786        93.8361      253.5762        82.3327         5.0000      575.3236

3. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               2.6723        2.6723        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           2.6723         2.6723

4. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               18.7632       -               18.7632       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           9.7485              -           9.7485

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           9.0147              -           9.0147

          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

-             -              -           -             3.4189      3.4189      

-              -                -             -              3.4189       3.4189       

7.1 แผนงาน : ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค                    3,418,900

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเชียน                    3,418,900

 1. เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา  รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 

และประชาชนท ัว่ไป 2. เพือ่สรา้งเครอืข่ายทางวชิาการและพฒันาความร่วมมอืรองรบ้การเปิดเสรขีองประชาคม

อาเซยีน 3. เพือ่ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีนที่มคีวามพรอ้มสาํหรบันกัศึกษา ครู อาจารย ์ทางการศึกษา 

รวมท ัง้ประชาชนในชมุชนใกลเ้คียง

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

                   13,418,900

                   13,418,900

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัต ัง้ศูนย ์ฝึกอบรมใหค้วามรูเ้พือ่เตรยีมความพรอ้ม
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 400 450 450

 ( - )

รอ้ยละ 50 50 50

 ( - )

รอ้ยละ 50 50 50

 ( - )

ลา้นบาท 3.4189 5.0000 5.0000

 ( - )

ลา้นบาท -                3.4189      5.0000        5.0000        -               

ลา้นบาท -                3.4189      5.0000        5.0000        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                3.4189      5.0000       5.0000       -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการ

ศึกษา และประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเขา้ใจและ

ความตระหนกัเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีนเพิม่ขึ้นภายใน

่

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายโครงการตามงบประมาณที่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

56.7101    12.5248      17.6780   53.1739    6.5811      146.6679   

56.7101      12.5248       17.6780     53.1739      6.5811       146.6679     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,450 1,560 1,560 1,560 1,560

 ( - )

คน 1,610 1,855 1,855 1,855 1,855

 ( - )

คน 4,150 4,577 4,614 4,614 4,614

 ( 4,687 )

รอ้ยละ 95 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 95 90 90 90 90

 ( 84.96 )

ลา้นบาท 114.1763 128.9899 174.9221 183.8505 190.6396

 ( - )

ลา้นบาท 202.3110      186.9460   215.5224     224.4508     231.2399     

ลา้นบาท 163.8703      146.6679   174.9221     183.8505     190.6396     

ลา้นบาท 57.0182       56.7101     59.7480      62.9608      66.3592      

ลา้นบาท 12.6999       12.5248     15.7378      15.9684      16.2032      

ลา้นบาท 49.6940       17.6780     -              -              -              

ลา้นบาท 37.9582       53.1739     94.4363      99.9213      105.0772     

ลา้นบาท 6.5000         6.5811      5.0000       5.0000       3.0000       

ลา้นบาท 38.4407        40.2781     40.6003      40.6003      40.6003      

ลา้นบาท 38.4407       40.2781     40.6003      40.6003      40.6003      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม                  728,029,200

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  146,667,900

 เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพ คุณธรรมและมคีวามเป็นมอือาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์และพฒันาคุณภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           6.0377      -             6.0377      

-              -                -             6.0377       -              6.0377       

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 49 69 75 79 81

 ( 5 )

รอ้ยละ 85 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 90 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 5.9590 6.0377 6.2617 6.5758 6.7421

 ( - )

ลา้นบาท 7.1293         7.2697      7.5107        7.8268        7.9971        

ลา้นบาท 5.9590         6.0377      6.2617        6.5758        6.7421        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.9590         6.0377      6.2617       6.5758       6.7421       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.1703         1.2320      1.2490        1.2510        1.2550        

ลา้นบาท 1.1703         1.2320      1.2490       1.2510       1.2550       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    6,037,700

 เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการ

ฝึกอบรม และการใหค้าํปรกึษาแนะนาํความรูต่้างๆ เพือ่ใหบุ้คคล ชมุชนสามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการพึง่พา

ตนเอง เพือ่การพฒันาคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ฝึกอบรม ใหค้วามรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยสูี่ชมุชน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

140.5786   93.8361      253.5762 82.3327    5.0000      575.3236   

140.5786     93.8361       253.5762   82.3327      5.0000       575.3236     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,775 1,984 2,443 2,678 2,845

 ( - )

คน 2,930 2,980 3,010 3,010 3,040

 ( - )

คน 7,690 8,402 8,534 8,555 8,600

 ( 7,108 )

รอ้ยละ 95 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 339.9726 321.7474 400.1265 418.1128 437.1840

 ( - )

ลา้นบาท 576.5125      672.1358   594.2100     513.8811     533.4503     

ลา้นบาท 480.5851      575.3236   498.6710     418.1128     437.1840     

ลา้นบาท 128.1993      140.5786   149.1415     157.0353     165.3851     

ลา้นบาท 90.8590       93.8361     97.2279      97.6049      98.0879      

ลา้นบาท 140.6125      253.5762   98.5445      -              -              

ลา้นบาท 56.9073       82.3327     147.7571     156.4726     165.7110     

ลา้นบาท 64.0070       5.0000      6.0000       7.0000       8.0000       

ลา้นบาท 95.9274        96.8122     95.5390      95.7683      96.2663      

ลา้นบาท 95.9274       96.8122     95.5390      95.7683      96.2663      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  575,323,600

 เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนด ้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ คุณธรรมและมคีวามเป็นมอือาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ

การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             2.6723      2.6723      

-              -                -             -              2.6723       2.6723       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 36 40 40 40

 ( 4 )

รอ้ยละ 86 87 88 89 90

 ( - )

รอ้ยละ 90 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 1.9500 2.6723 2.7478 2.7522 2.7614

 ( - )

ลา้นบาท 2.7850         3.5347      3.6221        3.6279        3.6399        

ลา้นบาท 1.9500         2.6723      2.7478        2.7522        2.7614        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.9500         2.6723      2.7478       2.7522       2.7614       

ลา้นบาท 0.8350         0.8624      0.8743        0.8757        0.8785        

ลา้นบาท 0.8350         0.8624      0.8743       0.8757       0.8785       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    2,672,300

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    2,672,300

 เพือ่ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษา บุคลากร และชมุชน ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การใหค้วามรูด้า้นศิลปวฒันธรรม และการอนุรกัษ์

่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           9.7485      -             9.7485      

-              -                -             9.7485       -              9.7485       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 11 30 80 90 100

 ( 11 )

โครงการ 11 30 80 90 100

 ( 11 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 3.2173 9.7485 26.2619 27.2804 27.8260

 ( 3.2173 )

ลา้นบาท 3.2173         9.8485      26.4119      27.4304      27.9760      

ลา้นบาท 3.2173         9.7485      26.2619      27.2804      27.8260      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.2173         9.7485      26.2619      27.2804      27.8260      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.1000      0.1500        0.1500        0.1500        

ลา้นบาท -                0.1000      0.1500       0.1500       0.1500       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   18,763,200

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    9,748,500

 เพือ่ใหม้ผีลงานวจิยั งานสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมในการพฒันาทอ้งถิน่ ชมุชน สงัคมและเพือ่การแข่งขนัในเชงิ

พาณิชยไ์ด ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           9.0147      -             9.0147      

-              -                -             9.0147       -              9.0147       

7.4.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 23 35 40 50 60

 ( 23 )

โครงการ 23 35 40 50 60

 ( 23 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 9.0147 9.0147 11.2551 11.6916 11.9250

 ( 9.0147 )

ลา้นบาท 9.5380         9.5075      11.7547      12.1920      12.4270      

ลา้นบาท 9.0147         9.0147      11.2551      11.6916      11.9250      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.0147         9.0147      11.2551      11.6916      11.9250      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5233         0.4928      0.4996        0.5004        0.5020        

ลา้นบาท 0.5233         0.4928      0.4996       0.5004       0.5020       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    9,014,700

 เพือ่ใหม้ผีลงานวจิยั งานสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมในการพฒันาทอ้งถิน่ ชมุชน สงัคมและเพือ่การแข่งขนัในเชงิ

พาณิชยไ์ด ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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3,418,900 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,418,900              บาท

1) โครงการจดัตัง้ศูนยภ์าษาสู่ประชาคมอาเซยีน 1 โครงการ 1,942,300              บาท

2) โครงการจดัตัง้ศูนยอ์าเซยีนศึกษา (Spirit of ASEAN) 1 โครงการ 1,476,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเชียน
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146,667,900 บาท

1. งบบคุลากร 56,710,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 54,095,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 46,423,100             บาท

(1) อตัราเดมิ 37,399,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 77,677,200             บาท

เงนินอกงบประมาณ 40,278,100             บาท

เงนิงบประมาณ 37,399,100             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 4,512,000              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 4,512,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,672,600              บาท

(1) อตัราเดมิ 7,206,700              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 432,400                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 33,500                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,614,400              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,614,400              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,614,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,524,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,353,100             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,353,100             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,461,800              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 106,500                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 700,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 330,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,079,200              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 403,500                บาท

(7) วสัดงุานบา้นงานครวั 30,500                  บาท

(8) วสัดกุารศึกษา 3,929,200              บาท

(9) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 312,400                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,171,700              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,171,700              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,853,700              บาท

(2) ค่าประปา 129,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 54,200                  บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 134,800                บาท

3. งบลงทนุ 17,678,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 17,678,000             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 13,292,300             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 13,292,300             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,399,400              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) ชดุครภุณัฑป์ระกอบระบบหอ้งปฏบิตักิารทางภาษา 1 ชดุ 975,000                บาท

(1.2) ชดุครภุณัฑป์ระกอบศูนยภ์าษาสู่ประชาคมอาเซยีน 1 ชดุ 650,000                บาท

(1.3) ชดุครภุณัฑป์ระกอบศูนยพ์ฒันาบคุลกิภาพ 1 ชดุ 384,800                บาท

(1.4) ชดุครภุณัฑศู์นยข์อ้มลูท่องเทีย่วดนิแดนสุวรรณภมู ิ1 ชดุ 69,300                  บาท

(1.5) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์1 ชดุ 320,300                บาท

(2) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางการโรงแรม  1 ชดุ 1,384,900              บาท

(3) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารบญัช ี1 ชดุ 1,308,400              บาท

(4) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารการตลาด 1 ชดุ 1,535,900              บาท

(5) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสาํนกังานอตัโนมตั ิ1 ชดุ 1,094,900              บาท

(6) ชดุครภุณัฑป์ระกอบศูนยภ์าษาและหอ้งปฏบิตักิารทางภาษา 2 ชดุ 5,568,800              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,385,700              บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,385,700              บาท

(1) ก่อสรา้งคนัดนิป้องกนันํา้ท่วม ศูนยส์ุพรรณบรุ ี1 โครงการ 4,385,700              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 53,173,900             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 53,173,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 50,473,900             บาท

1 เงนิเดือน 50,473,900             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 50,473,900             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,000,000              บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน

ประเทศ 520,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 180,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 6,581,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 6,581,100              บาท
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6,037,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,037,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,037,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 6,037,700              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 7,269,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,232,000              บาท

เงนิงบประมาณ 6,037,700              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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575,323,600 บาท

1. งบบคุลากร 140,578,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 135,148,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 127,381,500           บาท

(1) อตัราเดมิ 102,503,500            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 196,565,700            บาท

เงนินอกงบประมาณ 94,062,200             บาท

เงนิงบประมาณ 102,503,500            บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 12,351,600             บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 174,800                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 11,814,000             บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 537,600                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,767,000              บาท

(1) อตัราเดมิ 7,271,600              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 436,300                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 59,100                  บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,430,100              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,430,100              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,430,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 93,836,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 79,267,300             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 79,267,300             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 180,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 9,748,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 172,700                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 8,486,400              บาท

(5) ค่าตอบแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(6) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 2,040,000              บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 525,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 368,200                บาท

(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 6,164,800              บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,374,000             บาท

(11) วสัดสุาํนกังาน 4,080,000              บาท

(12) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,743,800              บาท

(13) วสัดกุ่อสรา้ง 1,800,000              บาท

(14) วสัดงุานบา้นงานครวั 206,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(15) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 824,000                บาท

(16) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 154,500                บาท

(17) วสัดกุารศึกษา 25,205,400             บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 4,138,300              บาท

(19) วสัดกุารเกษตร 150,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,568,800             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 14,568,800             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 11,060,700             บาท

(2) ค่าประปา 769,800                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 323,100                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 2,415,200              บาท

3. งบลงทนุ 253,576,200           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 253,576,200           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 58,862,300             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 380,000                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 380,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) ตูเ้ก็บเอกสารแบบรางเลือ่น 4 ตู ้ 380,000                บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 58,482,300             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 19,116,700             บาท

รวม 52 รายการ (รวม 263 หน่วย)

(1.1) โตะ๊ทาํงานขนาด 80x150 พรอ้มเกา้อี้ 10 ตวั 80,000                  บาท

(1.2) โตะ๊ไมเ้นื้อแขง็สาํหรบันัง่อ่านหนงัสอื 30 ตวั 360,000                บาท

(1.3) โตะ๊ส ัน่คอนกรตี (Vibration Table) 1 ชดุ 200,000                บาท

(1.4) ตูค้วบคมุเมนไฟ 1 ตู ้ 350,000                บาท

(1.5) ตูเ้ก็บสารเคมชีนดิระเหยได ้1 ชดุ 45,000                  บาท

(1.6) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบเลือ่นบนรางระบบพวงมาลยัหมนุ  4 ตู ้ 1,280,000              บาท

(1.7) ตูอ้บความรอ้นไฟฟ้า 1 ตู ้ 62,900                  บาท

(1.8) เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บทียูี 1 เครือ่ง 33,400                  บาท

(1.9) เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บทียูี 13 เครือ่ง 565,500                บาท

(1.10) เครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล ความเรว็ 30 แผ่น/นาท ี3 เครือ่ง 360,000                บาท

(1.11) เครือ่งพมิพด์ดีไฟฟ้า (แบบไม่มหีน่วยความจาํ) 1 เครือ่ง 18,700                  บาท

(1.12) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบัสาํนกังาน 59 เครือ่ง 885,000                บาท

(1.13) เครือ่งสแกนสาํหรบัเก็บเอกสารระดบัศูนยบ์รกิาร แบบที ่ 1 2 เครือ่ง 40,000                  บาท

(1.14) เครือ่งพมิพเ์ลเซอร/์ชนดิ LED แบบ Network 2 เครือ่ง 42,000                  บาท
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(1.15) เครือ่งพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร/์ชนดิ LED ส ี1 เครือ่ง 24,000                  บาท

(1.16) เครือ่งดูดควนั 16 เครือ่ง 160,000                บาท

(1.17) เครือ่งสูบนํา้อาคารสูง 5 เครือ่ง 190,000                บาท

(1.18) เครือ่งเชื่อมไฟฟ้า 200 A 5 เครือ่ง 200,000                บาท

(1.19) เครือ่งเชื่อมทกิ 3 เครือ่ง 240,000                บาท

(1.20) เครือ่งเชื่อมมกิ 3 เครือ่ง 255,000                บาท

(1.21) เครือ่งกลงึ ขนาด 750 มลิลเิมตร 8 เครือ่ง 1,040,000              บาท

(1.22) เครือ่งกลงึ ขนาด 1000 มลิลเิมตร 2 เครือ่ง 560,000                บาท

(1.23) เครือ่งตดัเอนกประสงค ์1 เครือ่ง 600,000                บาท

(1.24) เครือ่งตดัพลาสม่า 1 เครือ่ง 85,000                  บาท

(1.25) เครือ่งวดัพื้นทีใ่บแบบมอืถอื 1 เครือ่ง 438,200                บาท

(1.26) เครือ่งปัน้ลูกชิ้น 1 เครือ่ง 157,500                บาท

(1.27) เครือ่งฉายทบึแสงและโปรเจคเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ 2 ชดุ 70,000                  บาท

(1.28) เครือ่งช ัง่ไฟฟ้า 2 ตาํแหน่ง 1 เครือ่ง 43,100                  บาท

(1.29) เครือ่งช ัง่สารทศนยิม 2 ตาํแหน่ง 2 เครือ่ง 100,000                บาท

(1.30) เครือ่งฟรูเรยีรท์ราสฟอรม์อนิฟาเรด็ สเปกโทรมเิตอร ์(FT-IR) 4 เครือ่ง 32,000                  บาท

(1.31) เครือ่งปัน่เหวีย่งเร่งการตกตะกอน 2 เครือ่ง 160,000                บาท

(1.32) เวอรเ์นยีไฮเกจ แบบ ไดแอล 4 ตวั 80,000                  บาท

(1.33) เครือ่งวดัความเป็นกรด – ด่าง แบบตัง้โตะ๊ 5 เครือ่ง 300,000                บาท

(1.34) เครือ่งวดัไขมนัและองคป์ระกอบในร่างกาย 1 เครือ่ง 229,000                บาท

(1.35) เครือ่งบดวตัถดุบิอาหารสตัว ์1 เครือ่ง 63,000                  บาท

(1.36) แม่พนัธุโ์คนม 10 ตวั 500,000                บาท

(1.37) ชดุครภุณัฑป์ฏบิตักิารขยายพนัธุส์ุกร 1 ชดุ 500,000                บาท

(1.38) ชดุวดัสไีข่แดง 1 ชดุ 787,500                บาท

(1.39) ชดุวดัสเีปลอืกไข่ 1 ชดุ 183,800                บาท

(1.40) ชดุวดัความสูงของไข่ขาว 1 ชดุ 168,000                บาท

(1.41) ชดุทดสอบแบบไม่ทาํลาย (Non-Destructive Test) 1 ชดุ 350,000                บาท

(1.42) ชดุครภุณัฑตู์ดู้ดควนั (Fume Hood) 2 ชดุ 740,000                บาท

(1.43) ชดุโปรแกรมจาํลองสาํเรจ็รูปสาํหรบังานวศิวกรรมไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนกิส ์1 ชดุ 400,000                บาท

(1.44) ชดุครภุณัฑค์อมพวิเตอรข์ ัน้สูงเพือ่งานสถาปตัยกรรม 30 ชดุ 1,020,000              บาท

(1.45) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารโครงงานวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละการ

ประมวลผลภาพ 1 ชดุ 874,400                บาท

(1.46) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารกลาง 1 ชดุ 997,500                บาท

(1.47) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรธุ์รกจิเกษตรจาํลอง 1 ชดุ 982,400                บาท

(1.48) ชดุแปลงพลงังานเซลลแ์สงอาทติย ์1 ชดุ 183,800                บาท
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(1.49) ชดุครภุณัฑเ์ครือ่งทดสอบปัม๊ 1 ชดุ 700,000                บาท

(1.50)  ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารหลกัเคม ีสาขาวชิาเคม ี1 ชดุ 330,000                บาท

(1.51) ครภุณัฑช์ดุฝึกดจิติอล 1 ชดุ 500,000                บาท

(1.52) กลอ้งจลุทรรศนช์นดิ 2 ตา งานวจิยั 10 กลอ้ง 550,000                บาท

(2) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเฉพาะทางการโปรแกรมบนมอืถอื 1 ชดุ 2,801,800              บาท

(3) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์2 ชดุ 3,540,800              บาท

(4) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพื้นฐานวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 1 ชดุ 2,724,000              บาท

(5) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยเีพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ 1 ชดุ 2,800,000              บาท

(6) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฎบิตักิารฟิสกิส ์1 2 ชดุ 3,410,000              บาท

(7) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฎบิตักิารฟิสกิส ์2 2 ชดุ 3,390,000              บาท

(8) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคณุภาพนํา้ 1 ชดุ 1,470,000              บาท

(9) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเมลด็พนัธุ ์1 ชดุ 2,730,000              บาท

(10) ชดุครภุณัฑป์รบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยา 1 ชดุ 1,085,600              บาท

(11) ชดุครภุณัฑเ์ครือ่งไฮเปอรฟ์อรม์านลคิคดิโครมาโตรกราฟี (HPLC) 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(12) ชดุครภุณัฑก์ารโปรแกรมคอมพวิเตอร ์1 ชดุ 1,380,000              บาท

(13) ชดุครภุณัฑป์ระกอบเครือ่งฟลูเรยีทรานสฟอรม์อนิฟราเรดสเปกโทรสโกปี 

(FTIR) 1 ชดุ 1,200,000              บาท

(14) ชดุครภุณัฑอ์อกแบบระบบควบคมุอปุกรณ์ต่อพ่วงผ่านระบบสมองกลฝงัตวั 1

 ชดุ 3,500,000              บาท

(15) ชดุครภุณัฑป์ระจาํหอ้งถ่ายทาํและผลติสือ่ 1 ชดุ 1,848,000              บาท

(16) ชดุมลัตมิเิดยีโปรเจคเตอรค์อมพวิเตอรฯ์ 1 ชดุ 1,250,400              บาท

(17) ระบบเสยีงตามสาย 1 ระบบ 1,235,000              บาท

(18) ระบบดบัเพลงิและแจง้เตอืนเหตเุพลงิไหมห้อ้งแม่ข่าย 1 ระบบ 2,000,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 194,713,900           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,450,000             บาท

(1) โครงการก่อสรา้งอาคารกจิการนกัศึกษา ศูนยห์นัตรา 1 หลงั 10,450,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 55,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,750,000              บาท

เงนิงบประมาณ 52,250,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 10,450,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 41,800,000             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 47,468,900             บาท

(1) อาคารปฎบิตักิารและเอนกประสงค ์1 หลงั 47,468,900             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 126,559,900            บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,328,000              บาท

เงนิงบประมาณ 120,231,900            บาท
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ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 23,826,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 29,955,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 47,468,900             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 18,982,000             บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 112,832,500            บาท

(1) โครงการปรบัปรงุอาคาเรยีนรวมและเอนกประสงคฯ์ 1 โครงการ 47,832,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 106,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,300,000              บาท

เงนิงบประมาณ 100,700,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 15,105,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 47,832,500             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 37,762,500             บาท

(2) โครงการปรบัปรงุอาคาร ราชมงคล 36 พรอ้มครภุณัฑ ์ศูนยน์นทบรุ ี1 หลงั 35,000,000             บาท

(3) โครงการปรบัปรงุอาคารเรยีน 17 พรอ้มครภุณัฑ ์ศูนยน์นทบรุ ี1 หลงั 30,000,000             บาท

3.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 23,962,500             บาท

(1) โครงการก่อสรา้งร ัว้คอนกรตีเสรมิเหลก็ป้องกนันํา้ท่วม เขตเหนอื-เขตใต ้ศูนย์

นนทบรุ ี1 โครงการ 13,962,500             บาท

(2) โครงการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 1 โครงการ 10,000,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 82,332,700             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 82,332,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 79,832,700             บาท

1 เงนิเดือน 79,832,700             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 79,832,700             บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,500,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 5,000,000              บาท
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2,672,300 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,672,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 2,672,300              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 3,534,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ 862,400                บาท

เงนิงบประมาณ 2,672,300              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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9,748,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,748,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,748,500              บาท

1) โครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 9,748,500              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,848,500              บาท

เงนินอกงบประมาณ 100,000                บาท

เงนิงบประมาณ 9,748,500              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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9,014,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,014,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,014,700              บาท

1) โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 9,014,700              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 9,507,500              บาท

เงนินอกงบประมาณ 492,800                บาท

เงนิงบประมาณ 9,014,700              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เป็นมหาวทิยาลยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคุณภาพชัน้นาํใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทีมุ่ง่เนน้การผลตินกัปฏบิตัดิา้นวชิาชพี เพือ่พฒันาชมุชนและสงัคม

1)จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาบนพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่คุีณภาพตามมาตรฐาน

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร   2)สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรม บนพื้นฐานของ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสู่ีการผลติ การบรกิารและการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหป้ระเทศ   3)มุง่บรกิารวชิาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีสงัคม   4)ทาํนุบาํรุงศาสนา อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม และรกัษาสิง่แวดลอ้ม   5)บรหิาร

จดัการดว้ยระบบธรรมาภบิาล เพือ่เพิม่ศกัยภาพการทาํงานขององคก์ร

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

1,174,054,600              

1,303,361,800              
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,375.5369     1,534.6335     2,161.5486     1,688.8153     1,646.6871     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,174.0546     1,303.3618     1,925.7013     1,429.3833     1,361.3118     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 201.4823        231.2717        235.8473        259.4320        285.3753        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 201.4823       231.2717       235.8473       259.4320       285.3753       

1. 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 248.1072     278.6397     530.6044     347.5128     224.0454     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 48.2121         55.1748         42.1406         46.3546         50.9901         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 48.2121         55.1748         42.1406         46.3546         50.9901         

2. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 86 86 87 88 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 81 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.0000       11.0000       27.1556       29.8712       32.8583       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.1261          2.6811          2.9492          3.2441          3.5685          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.1261          2.6811          2.9492          3.2441          3.5685          

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 870.8120     956.0527     1,246.9941   918.9574     958.0620     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 140.6550        160.3236        176.3561        193.9917        213.3909        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 140.6550       160.3236       176.3561       193.9917       213.3909       

4. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรอื

นานาชาติ

โครงการ 20 23 25 30 35

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนงานวจิยั/นวตักรรม

 ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์/ ประโยชน์

ต่อสงัคมชมุชน

โครงการ 25 30 35 40 45

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนงานวจิยั/นวตักรรม ที่

นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 25 27 30 33 35

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 39.3354       52.8694       111.2538     122.3792     134.6171     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 7.6933          11.3904         12.5294         13.7824         15.1607         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 7.6933          11.3904         12.5294         13.7824         15.1607         

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษ ์ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ / 

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 66 82 85 90 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ / กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 66 82 85 90 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.8000        4.8000        9.6934        10.6627       11.7290       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.7958          1.7018          1.8720          2.0592          2.2651          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.7958          1.7018          1.8720          2.0592          2.2651          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 92.6250     324.9000    133.0000    -              31.0000     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

5 258.4403    369.0285    -              -              43.2175     

รวม 7 351.0653    693.9285    133.0000    -              74.2175      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  222,023,600  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  59,850,000  บาท

3. เป็นรายการที่ตอ้งดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  69,191,700  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 1,245,692,400               

2. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 4,800,000                    

3. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 52,869,400                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 307.2835     176.6081     471.1784     301.6908     46.6010       1,303.3618   

1. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

307.2835     176.6081     471.1784     248.8214     41.8010       1,245.6924   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       79.8917        23.0556      112.6019        46.2895        16.8010      278.6397

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          11.0000              -          11.0000

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

     227.3918      153.5525      358.5765      191.5319        25.0000      956.0527

2. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               -               4.8000        4.8000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           4.8000         4.8000

3. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               52.8694       -               52.8694       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -          23.7999              -          23.7999

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -          29.0695              -          29.0695

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

79.8917    23.0556      112.6019 46.2895    16.8010    278.6397   

79.8917      23.0556       112.6019   46.2895      16.8010      278.6397     

7.1 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม               1,245,692,400

7.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  278,639,700

 เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพอดุมศึกษาสาํหรบัสถาบนัอดุมศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.1.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,890 1,930 2,080 2,280 2,280

 ( 1,830 )

คน 6,140 6,190 6,320 6,440 6,440

 ( 5,850 )

คน 2,700 2,730 2,730 2,730 2,730

 ( 2,620 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 140.0252 166.0378 205.7044 214.5128 224.0454

 ( 56.4830 )

ลา้นบาท 296.3193      333.8145   572.7450     393.8674     275.0355     

ลา้นบาท 248.1072      278.6397   530.6044     347.5128     224.0454     

ลา้นบาท 77.0514       79.8917     81.3093      82.0248      83.1135      

ลา้นบาท 19.4168       23.0556     47.6428      49.8062      52.1093      

ลา้นบาท 108.0820      112.6019   324.9000     133.0000     -              

ลา้นบาท 34.1986       46.2895     58.2712      62.3526      66.4605      

ลา้นบาท 9.3584         16.8010     18.4811      20.3292      22.3621      

ลา้นบาท 48.2121        55.1748     42.1406      46.3546      50.9901      

ลา้นบาท 48.2121       55.1748     42.1406      46.3546      50.9901      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           11.0000    -             11.0000    

-              -                -             11.0000      -              11.0000      

7.1.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 44 44 130 145 160

 ( 25 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 11.0000 11.0000 27.1556 29.8712 32.8583

 ( 5.2480 )

ลา้นบาท 13.1261        13.6811     30.1048      33.1153      36.4268      

ลา้นบาท 11.0000        11.0000     27.1556      29.8712      32.8583      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.0000       11.0000     27.1556      29.8712      32.8583      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.1261         2.6811      2.9492        3.2441        3.5685        

ลา้นบาท 2.1261         2.6811      2.9492       3.2441       3.5685       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   11,000,000

 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารศึกษาและบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาตนเอง  หน่วยงานและชมุชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : การบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

227.3918   153.5525    358.5765 191.5319   25.0000    956.0527   

227.3918     153.5525      358.5765   191.5319     25.0000      956.0527     

7.1.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,480 4,490 4,850 5,070 5,190

 ( 4,331 )

คน 15,700 15,780 16,630 17,170 17,500

 ( 15,735 )

คน 6,550 6,630 6,630 6,630 6,630

 ( 6,570 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 574.6081 600.2400 877.9656 918.9574 958.0620

 ( 243.9130 )

ลา้นบาท 1,011.4670    1,116.3763 1,423.3502   1,112.9491   1,171.4529   

ลา้นบาท 870.8120      956.0527   1,246.9941   918.9574     958.0620     

ลา้นบาท 209.5355      227.3918   232.9495     240.0054     242.5959     

ลา้นบาท 143.8957      153.5525   258.6155     268.5784     279.0943     

ลา้นบาท 296.2039      358.5765   369.0285     -              -              

ลา้นบาท 132.7951      191.5319   316.3176     333.2823     351.5714     

ลา้นบาท 88.3818       25.0000     70.0830      77.0913      84.8004      

ลา้นบาท 140.6550      160.3236   176.3561     193.9917     213.3909     

ลา้นบาท 140.6550      160.3236   176.3561     193.9917     213.3909     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  956,052,700

 เพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีจีาํนวนเพิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร 

่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             4.8000      4.8000      

-              -                -             -              4.8000       4.8000       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 45 45 90 100 110

 ( 28 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 4.8000 4.8000 9.6934 10.6627 11.7290

 ( 2.4870 )

ลา้นบาท 7.5958         6.5018      11.5654      12.7219      13.9941      

ลา้นบาท 4.8000         4.8000      9.6934        10.6627      11.7290      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.8000         4.8000      9.6934       10.6627      11.7290      

ลา้นบาท 2.7958         1.7018      1.8720        2.0592        2.2651        

ลา้นบาท 2.7958         1.7018      1.8720       2.0592       2.2651       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    4,800,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    4,800,000

  เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัศิลปะและวฒันธรรมไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           23.7999    -             23.7999    

-              -                -             23.7999      -              23.7999      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 23 58 65 70 75

 ( 20 )

โครงการ 23 58 65 70 75

 ( 20 )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( 50 )

ลา้นบาท 12.0681 23.7999 26.1799 28.7979 31.6777

 ( 10.4000 )

ลา้นบาท 14.8499        25.5223     28.0745      30.8820      33.9702      

ลา้นบาท 12.0681        23.7999     26.1799      28.7979      31.6777      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 12.0681       23.7999     26.1799      28.7979      31.6777      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.7818         1.7224      1.8946        2.0841        2.2925        

ลา้นบาท 2.7818         1.7224      1.8946       2.0841       2.2925       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                   52,869,400

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                   23,799,900

  เพือ่ใหม้ผีลงานที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน  สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           29.0695    -             29.0695    

-              -                -             29.0695      -              29.0695      

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 59 58 180 200 220

 ( 46 )

โครงการ 59 58 180 200 220

 ( 46 )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( 50 )

ลา้นบาท 27.2673 29.0695 85.0739 93.5813 102.9394

 ( 23.3380 )

ลา้นบาท 32.1788        38.7375     95.7087      105.2796     115.8076     

ลา้นบาท 27.2673        29.0695     85.0739      93.5813      102.9394     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 27.2673       29.0695     85.0739      93.5813      102.9394     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.9115         9.6680      10.6348      11.6983      12.8682      

ลา้นบาท 4.9115         9.6680      10.6348      11.6983      12.8682      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                   29,069,500

 เพือ่ใหม้ผีลงานที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน  สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

่

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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278,639,700 บาท

1. งบบคุลากร 79,891,700             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 76,040,200             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 67,995,500             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 5,088,000              บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 3,747,600              บาท

(3) อตัราเดมิ 59,102,100             บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 57,800                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,044,700              บาท

(1) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 455,400                บาท

(2) อตัราเดมิ 7,589,300              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,851,500              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,851,500              บาท

(1) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพเิศษ 13,400                  บาท

(2) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,838,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 23,055,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,055,600             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,055,600             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 400,700                บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 48,000                  บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 8,186,300              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 272,800                บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 147,400                บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 787,800                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 419,400                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 335,500                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,000,000              บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 191,900                บาท

(11) ค่าบาํรงุรกัษาครภุณัฑ์ 386,400                บาท

(12) วสัดสุาํนกังาน 218,100                บาท

(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 143,200                บาท

(14) วสัดงุานบา้นงานครวั 54,100                  บาท

(15) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 58,700                  บาท

(16) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 179,400                บาท

(17) วสัดกุารศึกษา 5,540,000              บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,318,900              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(19) วสัดกุารเกษตร 367,000                บาท

3. งบลงทนุ 112,601,900           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 112,601,900           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 19,976,900             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 19,976,900             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 8,168,100              บาท

รวม 19 รายการ (รวม 46 หน่วย)

(1.1) ตูล้าํโพงขยายเสยีง 3 ตู ้ 37,200                  บาท

(1.2) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGAขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 

ANSI Lumens 3 เครือ่ง 98,700                  บาท

(1.3) ชดุฝึกปฏบิตักิารสาขาวชิาทศันศิลป์ 1 ชดุ 100,000                บาท

(1.4) ครภุณัฑห์อ้งบรรยายสาขาวชิาการตลาด 1 ชดุ 249,800                บาท

(1.5) ครภุณัฑห์อ้งบรรยายสาขาวชิาการเงนิ 1 ชดุ 291,000                บาท

(1.6) ครภุณัฑห์อ้งสมัมนาสาขาวชิาการบญัช ี1 ชดุ 301,200                บาท

(1.7) ครภุณัฑห์อ้งสมัมนาสาขาวชิาการตลาด 1 ชดุ 697,500                บาท

(1.8) ครภุณัฑห์อ้งแสดงผลงานสาขาวชิาประตมิากรรม 1 ชดุ 186,500                บาท

(1.9) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารศิลปะภาพพมิพ ์1 ชดุ 52,000                  บาท

(1.10) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเสรมิสรรถภาพทางการกฬีาและนนัทนาการเพือ่

สุขภาพ 1 ชดุ 590,000                บาท

(1.11) เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนดิตัง้พื้นหรอืชนดิแขวน ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 36,000 บทียูีพรอ้มค่าตดิตัง้ 24 เครือ่ง 1,044,000              บาท

(1.12) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสาขาวชิามนุษยศาสตร ์1 ชดุ 261,000                บาท

(1.13) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสาขาวชิาบญัช ี1 ชดุ 363,000                บาท

(1.14) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตังิานนโยบายและแผนงาน 1 ชดุ 152,600                บาท

(1.15) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางภาษา 1 ชดุ 943,700                บาท

(1.16) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพฒันาการออกแบบบรรจภุณัฑช์มุชน 1 ชดุ 915,000                บาท

(1.17) ครภุณัฑพ์ฒันาสือ่การเรยีนการสอน คณะเทคโนโลยสีงัคม 1 ชดุ 268,000                บาท

(1.18) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวชิาชพีบญัชเีพือ่การวางรูปแบบระบบบญัช ี1 ชดุ 646,900                บาท

(1.19) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารการเรยีนรูสู้่อาเซยีน 1 ชดุ 970,000                บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารทางดา้นการบรหิารธุรกจิ 1 ชดุ 3,458,800              บาท

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

(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคณะเทคโนโลยสีงัคม 1 ชดุ 2,500,000              บาท

(5) ครภุณัฑห์อ้งบรกิารวชิาการ คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี1 ชดุ 2,000,000              บาท

(6) ครภุณัฑเ์สรมิสรา้งประสทิธภิาพการใชส้ือ่การเรยีนการสอน  1 ชดุ 1,850,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 92,625,000             บาท
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3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 92,625,000             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารคณะศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม พรอ้มศูนย์

ศิลปวฒันธรรม และอาคารอเนกประสงค ์1 รายการ 59,850,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 350,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 17,500,000             บาท

เงนิงบประมาณ 332,500,000            บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 59,850,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 139,650,000            บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 133,000,000            บาท

(2) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ พรอ้มอาคาร

อเนกประสงค ์1 รายการ 32,775,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 270,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,500,000             บาท

เงนิงบประมาณ 256,500,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 38,475,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 32,775,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 185,250,000            บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 46,289,500             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 46,289,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 43,877,700             บาท

1 เงนิเดือน 43,877,700             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 43,194,800             บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 682,900                บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,411,800              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 16,801,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 16,801,000             บาท
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11,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารวชิาการ 11,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 13,681,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,681,100              บาท

เงนิงบประมาณ 11,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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956,052,700 บาท

1. งบบคุลากร 227,391,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 217,497,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 204,626,500           บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งทางวชิาการ 15,417,600             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 14,887,200             บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,732,800              บาท

(4) อตัราเดมิ 172,552,400            บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 36,500                  บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 12,871,000             บาท

(1) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 728,400                บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพเิศษ 2,300                   บาท

(3) อตัราเดมิ 12,140,300             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,894,300              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,894,300              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,863,600              บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีพเิศษ 30,700                  บาท

2. งบดาํเนินงาน 153,552,500           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 125,389,400           บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 125,389,400           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 871,900                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 21,294,800             บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,544,800              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 709,500                บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 121,800                บาท

(6) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 14,281,200             บาท

(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 3,124,800              บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 604,100                บาท

(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 399,400                บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 309,400                บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,000,000             บาท

(12) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 493,200                บาท

(13) ค่าบาํรงุรกัษาครภุณัฑ์ 1,737,400              บาท

(14) ค่าประกนัภยัรถราชการ 281,400                บาท

(15) วสัดสุาํนกังาน 338,000                บาท

(16) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 787,800                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(17) วสัดกุ่อสรา้ง 169,500                บาท

(18) วสัดงุานบา้นงานครวั 115,000                บาท

(19) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 254,900                บาท

(20) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,276,900              บาท

(21) วสัดกุารศึกษา 55,500,000             บาท

(22) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 6,400,200              บาท

(23) วสัดกุารเกษตร 3,773,400              บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 28,163,100             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 28,163,100             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 18,306,500             บาท

(2) ค่าประปา 3,343,200              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 6,135,000              บาท

(4) ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 378,400                บาท

3. งบลงทนุ 358,576,500           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 358,576,500           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 87,762,600             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 87,762,600             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 17,191,800             บาท

รวม 35 รายการ (รวม 52 หน่วย)

(1.1) ชดุปฏบิตักิารระบบแบบฝงัตวั 1 ชดุ 500,000                บาท

(1.2) ชดุฝึกปฏบิตักิารสาขาวชิาออกแบบเซรามกิ 1 ชดุ 540,000                บาท

(1.3) ชดุโครงทดสอบ (Structure Test) 2 ชดุ 500,000                บาท

(1.4) ชดุฝึกเซนเซอรท์รานสดวิเซอร ์2 ชดุ 420,000                บาท

(1.5) ชดุทดลองการพาความรอ้นแบบอสิระและบงัคบั 1 ชดุ 550,000                บาท

(1.6) ครภุณัฑห์อ้งสมัมนาสาขาวชิาการจดัการ 1 ชดุ 330,000                บาท

(1.7) ครภุณัฑห์อ้งเตรยีมการสอนสาขาวชิาการจดัการ 1 ชดุ 282,000                บาท

(1.8) ครภุณัฑป์ระจาํหอ้งสาํนกังานคณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร ์1

 ชดุ 110,000                บาท

(1.9) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารดาราศาสตร ์1 ชดุ 648,000                บาท

(1.10) ครภุณัฑห์อ้งประชมุคณะศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม 1 ชดุ 213,000                บาท

(1.11) ครภุณัฑพ์ฒันาการจดัเก็บเอกสารทางการศึกษา 1 ชดุ 24,200                  บาท

(1.12) ครภุณัฑห์อ้งงานสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนคณะวทิยาศาสตร์

และศิลปศาสตร ์1 ชดุ 170,000                บาท

(1.13) กลอ่งควบคมุบรรยากาศ 1 ชดุ 600,000                บาท

(1.14) กลอ้งวดัมมุอเิลก็ทรอนกิส ์พรอ้มชดุโปรแกรมสาํรวจออกแบบเพือ่งาน

วศิวกรรมโยธา-สาํรวจ(Total Station)  10 ชดุ 1,200,000              บาท
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(1.15) เตาอบชบุความรอ้นอณุหภมูสูิง 1 เตา 600,000                บาท

(1.16) หมอ้บดนํา้เคลอืบ (Pot Bill) 6 ใบ 54,000                  บาท

(1.17) เครือ่งจกัรโรงงานออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 1 เครือ่ง 120,000                บาท

(1.18) เครือ่งกวนนํา้ดนิ 1 เครือ่ง 250,000                บาท

(1.19) เครือ่งเชื่อมโลหะพรอ้มอปุกรณ์ 1 ชดุ 375,000                บาท

(1.20) ชดุอปุกรณ์พื้นฐานในหอ้งปฏบิตักิารสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตร ์1 ชดุ 322,000                บาท

(1.21) ชดุอปุกรณ์กระจายสญัญาณความเรว็สูง 1 ชดุ 345,000                บาท

(1.22) ชดุทดสอบการกล ัน่และการสกดั 1 ชดุ 507,000                บาท

(1.23) ชดุหอ้งปฏบิตักิารโลหะวทิยา 1 ชดุ 985,000                บาท

(1.24) ชดุเครือ่งมอืฝึกปฏบิตัสิาํหรบัระบบสมองกลฝงัตวั 1 ชดุ 900,000                บาท

(1.25) รถเกี่ยวนวดขา้วขบัเคลือ่นดว้ยตวัเองพรอ้มชดุอปุกรณ์ 1 ชดุ 950,000                บาท

(1.26) ครภุณัฑพ์ฒันาการส่งเสรมิการเรยีนรูว้ชิาชพีครู 1 ชดุ 975,000                บาท

(1.27) ครภุณัฑเ์ทคโนโลยช่ีวยสอน 1 ชดุ 643,600                บาท

(1.28) ครภุณัฑป์ฏบิตักิารเทคโนโลยกีารหมกั 1 ชดุ 500,000                บาท

(1.29) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวเิคราะหค์ณุภาพนํา้ทางการประมง 1 ชดุ 318,000                บาท

(1.30) ชดุอปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์สาํหรบัฝึกอบรม 2 ชดุ 300,000                บาท

(1.31) ตูอ้บลมรอ้นขนาดความจ ุไม่นอ้ยกวา่ 400 ลติร 1 ตู ้ 400,000                บาท

(1.32) ครภุณัฑป์ระจาํกองพฒันานกัศึกษา 1 ชดุ 357,000                บาท

(1.33) ครภุณัฑพ์ฒันาการจดัการเรยีนการสอนคณะทรพัยากรธรรมชาต ิ1 ชดุ 903,000                บาท

(1.34) ครภุณัฑห์อ้งฝึกอบรมบคุลากรภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 1 ชดุ 350,000                บาท

(1.35) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ 1 ชดุ 950,000                บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารการวดัและเครือ่งมอืวดัทางไฟฟ้า 1 ชดุ 1,742,000              บาท

(3) ชดุทดลองเครือ่งปรบัอากาศและศึกษาการ ปรบัเปลีย่นสภาวะอากาศ 1 ชดุ 2,285,000              บาท

(4) ชดุรถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(5) ครภุณัฑเ์พือ่การเกษตร  1 ชดุ 1,400,000              บาท

(6) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตังิานวดัละเอยีด 1 ชดุ 1,700,000              บาท

(7) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคณะบรหิารธุรกจิ 1 ชดุ 1,743,900              บาท

(8) ครภุณัฑห์อ้งบรรยายและหอ้งปฏบิตักิารคณะทรพัยากรธรรมชาต ิ1 ชดุ 1,350,000              บาท

(9) ครภุณัฑพ์ฒันาหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ 1 ชดุ 5,220,000              บาท

(10) ครภุณัฑพ์ฒันาหอ้งเรยีนคณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี1 ชดุ 1,121,000              บาท

(11) ครภุณัฑร์ะบบเชื่อมต่อพื้นฐานภายในสาํนกังานอตัโนมตั ิมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 1 ชดุ 14,000,000             บาท

(12) ครภุณัฑร์ะบบคน้หาและการจดัการขอ้มลูเชงิลกึ 1 ชดุ 17,278,900             บาท
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งบประมาณทัง้สิ้น 20,328,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 20,328,800             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 3,049,900              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 17,278,900             บาท

(13) ครภุณัฑพ์ฒันาศูนยแ์ห่งการเรยีนรู ้1 ชดุ 21,230,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 24,980,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 24,980,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 3,750,000              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 21,230,000             บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 270,813,900           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,000,000             บาท

(1) อาคารชดุพกัอาศยับคุลากรทางแพทยแ์ผนไทย 1 หลงั 25,000,000             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 219,931,400            บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์1 หลงั 97,230,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 303,850,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,192,500             บาท

เงนิงบประมาณ 288,657,500            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 41,325,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 69,919,800             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 97,230,000             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 80,182,700             บาท

(2) อาคารเรยีนรวมวทิยาเขตสุรนิทร ์1 หลงั 86,284,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 260,500,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,025,000             บาท

เงนิงบประมาณ 247,475,000            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 35,625,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 42,552,800             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 86,284,700             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 83,012,500             บาท

(3) อาคารปฏบิตักิารคณะวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 36,416,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 300,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 285,000,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 42,750,000             บาท
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ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 36,416,700             บาท

ปี 2557 ผูกพนังบประมาณ 205,833,300            บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 15,000,000             บาท

(1) ปรบัปรงุพื้นทีบ่รกิารวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 รายการ 15,000,000             บาท

3.1.2.4 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,882,500             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 

10 ลา้นบาท 10,882,500             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรงุอาคารปฏบิตักิารอบชบุผวิแขง็ 1 รายการ 5,500,000              บาท

(1.2) ปรบัปรงุอาคารวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 รายการ 5,382,500              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 191,531,900           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 191,531,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 180,161,900            บาท

1 เงนิเดือน 180,161,900           บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 175,592,800            บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 4,569,100              บาท

2) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 11,370,000             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 25,000,000             บาท

1) โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 10,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 15,000,000             บาท
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4,800,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 4,800,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 6,501,800              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,701,800              บาท

เงนิงบประมาณ 4,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม

498



23,799,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 23,799,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,799,900             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 23,799,900             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 25,522,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,722,400              บาท

เงนิงบประมาณ 23,799,900             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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29,069,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 29,069,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 29,069,500             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 29,069,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 35,486,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,417,300              บาท

เงนิงบประมาณ 29,069,500             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ






